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Olga Cielemęcka, Monika Rogowska-Stangret

Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, jest owocem seminarium poświęconego
feministycznym nowym materializmom, które prowadziłyśmy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/15. Kurs ten odbywał się w ramach
grantu „PATTERNS Lectures” finansowanego przez Fundację ERSTE oraz World University
Service Austria. Nasze seminarium zgromadziło studentki, doktorantki i badaczki, które
z różnych perspektyw przyglądały się tytułowym nowym materializmom – ich kartografiom, politycznym i teoretycznym kontekstom, implikacjom oraz ograniczeniom. W jaki
sposób i z jakich filozoficznych inspiracji wyłoniły się nowe materializmy? Czym są dziś?
Wokół czego koncentrują się współczesne nowomaterialistyczne dyskusje? Do czego
prowadzą? Jak opisują świat? Zmieniają go? Wyobrażają go sobie na nowo? Są utopijne,
a może wprost przeciwnie – twardo osadzone w rzeczywistości? Na jakie potrzeby, pragnienia, marzenia odpowiadają nowe materializmy? Co materializują i w jaki sposób? Co
pomijają, wykluczają, zaciemniają?
Nowe materializmy to wyłaniający się z dialogu teorii feministycznych i nauki ruch
teoretyczny, którego ambicją jest ponownie i na serio postawić problem materii. Czerpiąc
z feminizmu deleuzjańskiego i feministycznych badań nad nauką i technologią, nowe materialistki pytają o ontologiczne rusztowanie rzeczywistości, także w jej wymiarze społecznym, językowym i politycznym. Jednocześnie odrzucają one na równi antropocentryzm
i androcentryzm, obierając za punkt wyjścia radykalne współkonstytuowanie się bytów
6

ludzkich i nie-ludzkich, naturalnych i technologicznych, organicznych i syntetycznych, materii i języka. Jako nowy i wpływowy nurt badań w obrębie teorii feministycznej, nowe materializmy budzą tyleż zainteresowania, co i kontrowersji, także w Polsce. Nas interesowało
przede wszystkim to, jak nowe materializmy „pracują” w kontekście teorii polskiej, jakimi
drogami docieramy do nich wychodząc z polskiej akademii i jak same nowe materializmy
osadzają się, sytuują w rodzimej refleksji, w jakie relacje z nią wchodzą, jak ją zmieniają, jak
z nią dyskutują, o co pytają. Co oferują, jakie nowe ścieżki interpretacyjne wytyczają, czego nie widzą? Co wynika z owego dialogu z nowymi materializmami, co nowego możemy
usłyszeć, co może nas znudzić, wkurzyć, a co zaciekawić? Dokąd mogą nas nowe materializmy zaprowadzić? I jakie są nowomaterialistyczne manowce? Pytając o nowe materializmy, stawiając problemy z pozycji zaangażowanych w nowomaterialistyczne badania,
a zatem sondując kwestie sporne nie z dystansu, a z bliska, nie chcemy unikać pytania
o to, jak pracować z tymi tekstami i teoriami feministycznymi, które są u swych źródeł
zachodnie i białe. Jak wchodzić z nimi w dialog, wzbogacać je lub krytykować z miejsca,
które zachodnie nie jest i które domaga się rozbicia homogenicznego rozumienia białości?
Jakiego rodzaju strefa kontaktu – przepływu, konfliktu, wzrostu czy też fermentu – może
powstać tam, gdzie zachodni feminizm spotyka się ze swym postsocjalistycznym innym?
Przygotowując koncepcję książki chciałyśmy uniknąć klasyfiksacji opisanej przez
Iris van der Tuin, nie chcemy tworzyć wyczerpującej mapy nowych materializmów, która
miałaby ambicję opisania wszystkich zaliczanych doń nurtów i jednoznacznego określenia relacji między nimi. Nie chcemy powielać pracy, której podjęły się już wcześniej inne
badaczki1. Chcemy raczej otworzyć to, czym były, czym są, czym mogą być nowe materializmy, patrzeć, jak się zmieniają, towarzyszyć temu, jak (re)interpretują teksty filozoficzne, tradycję feministyczną, teksty kultury, praktyki polityczne, badawcze, artystyczne,
w jaki sposób wplatają się w materię rzeczywistości. Dlatego zdecydowałyśmy się posłużyć
metodą kartograficzną umożliwiającą uchwycenie współzależności pojęć, koncepcji i interpretacji każdorazowo usytuowanych na nowo, w konkretnym kontekście badawczym.
Usytuowana kartografia nowego materializmu zakłada skoncentrowanie się na pojęciach, wokół których toczone są dyskusje w ramach tego nurtu teorii feministycznej oraz
1 New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole i S. Frost, Duke University Press, Durham, London
2010; Material Feminisms, red. S. Alaimo i S. Hekman, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 2008;
R. Dolphijn i I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, Ann Arbor 2012.
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stworzenie przestrzeni do obserwacji tego, w jaki sposób pojęcia te są usytuowane. Usytuowana kartografia dynamizuje i przekształca same pojęcia i relacje między nimi, dzięki
niej możemy badać, jak pojęcia żyją. Można powiedzieć, że usytuowana kartografia jest
próbą stworzenia żywego modelu teoretycznego reagującego na kontekst, w którym jest
on badany i zmieniającego go.
Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części: przekłady wybranych tekstów anglojęzycznych, teksty autorek polskich wchodzących w dialog z nowymi materializmami
oraz wielogłos o nowych materializmach.
Wybierając teksty warte tłumaczenia myślałyśmy przede wszystkim o tym, które
artykuły czytałyśmy podczas seminarium, do których wracałyśmy najczęściej, które
wywoływały najżywsze dyskusje i wchodziły w dialog ze stawianymi przez nas pytaniami. Takim tekstem okazał się rozdział z książki Generational Feminism: New Materialist Introduction to a Generative Approach Iris van der Tuin zatytułowany Klasyfiksacja
w teorii feministycznej. Iris van der Tuin była gościnią naszego seminarium, wygłosiła wykład,
prowadziła także warsztaty ze studentkami, podczas których pytała o to, co nowego jest
w tak zwanych nowych materializmach, jaka jest ich relacja do tradycji (szczególnie tradycji myśli feministycznej) i w jaki sposób feministyczne nowe materializmy sytuują same
siebie. Wątki te porusza i rozwija w tekście włączonym do niniejszego zbioru. Iris van der
Tuin pyta o to, jak opowiadamy o teoriach feministycznych, o tym w jaki sposób je klasyfikujemy, jak tworzymy feministyczny kanon – są to pytania przede wszystkim o znaczeniu epistemologicznym i politycznym zarazem, kreślą bowiem mapy tego, co ważne i nieistotne, otwierają to, co zostało przemilczane przy tworzeniu klasyfikacji, a także pokazują
wielość nowomaterialistycznych genealogii, inspiracji i dialogów, które nieustannie toczą
się we współczesnej teorii feministycznej.
Podobnie ważny wydaje nam się tekst Pety Hinton i Xin Liu Nie/możliwość porzucenia w nowomaterialistycznych ontologiach, który bezpośrednio mierzy się z pytaniem
o to, co nowy materializm porzuca, pomija, czego nie uwzględnia i jakie gesty wykluczające powtarza. Mierząc się z zarzutem białości nowego materializmu, to jest pominięciem
kwestii rasy w większości badań tworzonych pod szyldem tego nurtu, autorki otwierają
możliwość przemyślenia hegemonicznych i opresyjnych struktur, od których myśl feministyczna nie jest w magiczny sposób i niejako ze swej natury wolna, lecz którym może
aktywnie się opierać poprzez rozpoznanie własnego weń uwikłania. Artykuł ten czyni mo8

żliwym podwójny gest sytuowania, konfrontując nowy materializm z problematyką rasy,
a zarazem pozwalając na osadzenie podejmowanego tu problemu w geograficznie i językowo odmiennym krajobrazie feminizmu polskiego.
Z kolei krótki esej Karen Barad Co jest miarą nicości? Nieskończoność, wirtualność,
sprawiedliwość to tekst ważny z kilku powodów. Po pierwsze, z uwagi na autorkę, której
książka Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning to jedna z najszerzej komentowanych pozycji ostatnich lat. Także w niniejszym zbiorze czytelniczka odnajdzie wiele tekstów, które bądź to wykorzystują koncepcję realizmu sprawczego Barad w licznych, nowych kontekstach, bądź to podejmują dialog
z jej wpływową teorią. Po drugie dlatego, że Karen Barad udało się w nim zawrzeć wiele
wątków, które ekscytują i inspirują jej czytelniczki, a zatem przede wszystkim łączenie fizyki z humanistyką, interpretowanie teorii z zakresu fizyki kwantowej przy użyciu kategorii ontologicznych, etycznych i politycznych oraz wyciąganie z nich takich konsekwencji.
Zadanie pytania o sprawiedliwość w zarysowanym tu kontekście tego, co wyklucza teoria
feministyczna i tego, co same nowe materializmy porzucają jest szczególnie istotne, kreśli
bowiem nowe horyzonty dla włączania i czynienia zadość krzywdzie.
W jeszcze inne rejestry przenosi nas tekst antropolożki Anny Tsing Krnąbrne
krawędzie: grzyby jako gatunki towarzyszące, która posługując się ukutym przez Donnę Haraway pojęciem gatunków towarzyszących zgłębia meandry władzy związane
z udomowieniem na tle międzygatunkowych historii miłosnych. Tsing snując opowieść
o wielogatunkowym towarzyszeniu sobie, przeformułowuje przede wszystkim to, kim jest
człowiek i co znaczy być człowiekiem. Autorka w posthumanistycznym geście detronizującym człowieka jako centralny punkt, w którym zbiegają się nasza optyka i interesy, podąża
śladami grzybów, by odsłonić przed nami to, co nazywa „krnąbrnymi krawędziami” – szwami imperium, w których wciąż jeszcze tli się niezdyscyplinowana bujność i obfitość. Tekst
Tsing porusza nasze zmysły, pachnie ściółką leśną, grzybami i deszczem, odkrywa nową
materialność postantropocentrycznej etnografii i wyznacza ścieżki myśleniu, w którym
zbiegają się ludzko-nie-ludzkie ekologie.
Część Usytuowania i mapy gromadzi artykuły napisane specjalnie na potrzeby tej książki. Wśród nich znajdują się interwencje autorek, które podejmują się usytuowania nowych materializmów w materialistycznej tradycji, czy to materializmu
marksistowskiego, materializmu Spinozy, czy to różnych odsłon materializmów feministycznych (takich jak feminizm korporealny, feministyczne badania nad tech9

nologią i nauką, feminizm różnicy, feminizm czerpiący z dorobku Gillesa Deleuze’a i
Félixa Guattariego czy perspektywa performatywności), a także inspirują do otwarcia nowego materializmu na pole analiz praktyk życia codziennego, sztuki czy filmu.
Część tę otwiera artykuł Joanny Bednarek Różnica epistemologiczna i cięcie sprawcze: materializm marksistowski a nowy materializm, w którym stawia ona pytanie
o relację między materializmem marksistowskim a nowym materializmem. To ważny głos
w debacie poświęconej nie tylko genealogiom nowych materializmów, ale także
przy rozstrzyganiu o tym, co „nowe” w nowych materializmach, a co znajduje się
w ich ślepej plamce. Z kolei Katarzyna Szopa w eseju Nowa relacyjność. Materializm
elementarny w filozofii Luce Irigaray pochyla się nad tekstami Luce Irigaray, by odczytać je na nowo, tym razem przez nowomaterialistyczne okulary. Szopa odnajduje
w dorobku francuskiej filozofki pęknięcia, które sprawiają, że wymyka się ona dotychczasowym kategoryzacjom jej twórczości i odsłania przed nami nowe perspektywy czytania i interpretowania Irigaray. Aleksandra Derra natomiast wprowadza nas
w filozofię Karen Barad od strony problematyki filozofii nauki oraz studiów nad nauką
i technologią. W swoim artykule Mechanika kwantowa, dyfrakcja i niedosyt
filozoficzny. Nowy materializm feministyczny Karen Barad w kontekście studiów nad nauką
i technologią próbuje – prowadząc dialog z koncepcjami Barad – zastanowić się nad tym,
jak można dziś feministycznie mówić i myśleć o nauce.
Tekst Mateusza Janika Benedykt Spinoza: ciało filozofii i polityka przekształcenia przenosi nas w dziedzinę politycznych oddziaływań nowych materializmów.
Autor sięga do filozofii Spinozy, by przeczytać go wraz z filozofkami feministycznymi
i ukazać polityczne konteksty ucieleśnienia filozofii. Tekst ten pozwala zarazem
zdać sprawę z przemieszczeń oraz przepływów między tradycją filozoficzną a teorią
feministyczną, które w nowych materializmach nie są już ustawione w pełnym napięcia konflikcie, lecz raczej wprowadzone w rezonans, drganie, które w zamierzeniu
ma pozwolić na bardziej twórczą i ożywczą wymianę między rozmaitymi podejściami
i stanowiskami.
Wraz z tekstem Marzeny Adamiak Materia w procesie. Metafizyka splątania
Karen Barad wobec aporii dyskursu o wykluczeniach ponownie wracamy do filozofii
Karen Barad tym razem po to, by przyjrzeć się, w jaki sposób odczytuje ona teksty
Michela Foucaulta i Judith Butler, by uchwycić i przemyśleć na nowo kwestię wykluczenia wplecioną w dychotomiczne myślenie. Filozofia Karen Barad pozwala autorce na re10

fleksję nad relacją między metafizyką a przemocą. Tym samym Adamiak otwiera kolejny problem, z którym nowe materializmy muszą się zmierzyć. Nowe materializmy,
które można by określić jako teorię rozkochaną w życiu i w otaczającym nas świecie,
w sprawczości zawsze twórczej materii i tworzonych przez nią nieskończonych możliwości
oraz konstelacji, muszą stanąć naprzeciw kwestii, które stosunkowo rzadko są na ich gruncie rozpatrywane, takich jak przemoc, negatywność czy brak.
Nowe horyzonty polityczne otwiera przed czytelniczkami również esej Magdaleny
Górskiej Feministyczna polityka oddychania, w którym autorka nakreśla koncepcję polityki tworzoną w odwołaniu do oddychania. Taka perspektywa umożliwia autorce przeskakiwanie i łączenie różnych poziomów polityki: biopolitycznego, afektywnego, korpomaterialnego, ruchów społecznych i ekologicznych czy polityki tożsamości. Przyglądając się
z pozoru oczywistej i czysto biologicznej funkcji oddychania, Górska odkrywa nowe odcienie jej znaczenia, wskazując na otwierane przez nią możliwości feministycznej polityki
pragnącej takiej rzeczywistości społecznej, w której wszystkie (i wszyscy) będziemy mogły
swobodnie oddychać.
Dorota Golańska tekstem O praktykach i procesie. Badania artystyczne a mechanizmy wytwarzania wiedzy w ujęciu nowomaterialistycznym wprowadza czytelniczki
w jeszcze inną płaszczyznę nowomaterialistycznych badań i dociekań. Autorka wychodząc
od refleksji nad sztuką i praktykami artystycznymi próbuje zarysować nowomaterialistyczną koncepcję sztuki, która w jej ujęciu okazuje się daleko wykraczać poza refleksję ściśle
związaną ze sztuką czy estetyką, sięga bowiem pytań o to, jak produkowana jest wiedza
w ogóle.
Część Usytuowania i mapy zamyka tekst Agnieszki Kotwasińskiej W stronę kina
doznań: Welp i schizoanaliza. W eseju tym autorka pokazuje, w jaki sposób można użyć koncepcji Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego w filmoznawstwie, jak rozszerzają one możliwe
pole interpretacji i jak dopełniają to, czym może być film. Film okazuje się nie tylko tekstem
kultury, który można „rozmontować” przy użyciu różnorodnych intelektualnych narzędzi,
dostarczanych przez, na przykład, psychoanalizę, feminizm, kulturoznawstwo, ale nade
wszystko sensorycznym, afektywnym, ucieleśnionym doznaniem. Tym samym otrzymujemy tu wgląd w to, co film z nami, jako jego odbiorczyniami, robi.
Książkę zwieńcza część Wielogłosy o nowych materializmach/Polyphonic
voices on new materialisms. Jest to zbiór odpowiedzi na ankietę, którą skierowałyśmy
11

do autorek i autorów będących w dialogu z nowymi materializmami, podejmujących
z nimi polemikę lub tworzących je. W ankiecie, samej w sobie stanowiącej eksperymentalną formę dialogu akademickiego, pytałyśmy o rolę nowych materializmów
i ich potencjał, o nadzieje i rozczarowania z nimi związane, tradycje, z których nurt ten
wyrasta i gesty przemilczenia, które powiela. Wreszcie, z naszego własnego miejsca usytuowania, prowokacyjnie postawiłyśmy pytanie o możliwość deterytorializacji nowych
materializmów. Owocem tego działania jest zbiór ośmiu głosów, które spotykają się
w polifonii, w przekładzie, przecinają się w swej dwujęzyczności. Wspólnie szkicują one inne
jeszcze możliwe kartografie nowych materializmów: od bardziej ogólnych, sytuujących
feministyczny nowy materializm rozważań Diany Coole, przez filozoficzne głosy
Elizabeth Grosz i Vicki Kirby, esej Hanny Meißner, który wychyla się ku przyszłości, poprzez
osadzone w innych kontekstach badawczych interwencje Jussiego Parriki, Beatriz
Revelles Benevente i Sigrid Schmitz, którzy pokazują jak nowe materializmy mogą wzbogacać badania nad technologiami, refleksję nad nowymi mediami czy neurobiologię, aż po
głos Joanny Żylińskiej, który otwiera ona zmysłowym opisem intymności, w którą wchodzimy z ... książką. Tym samym publikację tę wieńczy refleksja nad materialnością samej
książki.
Zamknięcie książki polifonią głosów jest jednocześnie propozycją jej otwarcia, zaproszeniem do dyskusji, polemiki, do dopisywania swoich pytań, zadawania ich jeszcze innym osobom, kolejnym publikacjom, nowym-starym konceptualizacjom, do myślenia wraz
z nowymi materializmami, decentralizowania i deterytorializowania ich, a także do sięgania po(za) ich horyzonty.
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Przekłady

Iris van der Tuin

Klasyfiksacja w teorii feministycznej1

Classifixation in Feminist Theory
Abstract: In her article, Iris van der Tuin engages in a discussion concerning the way categorization and classification
work and organize theoretical inquiries. The author elaborates closely on classification of feminist epistemology
introduced by Sandra Harding in her book The Science Question, where the three strands are recognized: “feminist
empiricism”, “feminist standpoint theory”, and “feminist postmodernism”. Van der Tuin offers the term classifixation
to demonstrate that classification is not a neutral mediator and that the way scholars establish canon matters
epistemologically and politically. With her method of “jumping-generations” van der Tuin presents new materialisms
and how new materialist cartographies work to overcome dualist thinking structures.
Keywords: classification, classifixation, “jumping generations”, feminist new materialisms.

W tej książce podejmuję się „ważnej pracy poświęconej kontynuowaniu refleksji nad
samymi systemami indeksacji, kategoriami, przy pomocy których my – filozofki feministyczne
– organizujemy własną pracę2”. Włączam się tym samym w debaty dotyczące efektów tego,
jak opowiadane są historie (jak mówi się o źródłach) naukowych dziedzin takich jak studia nad
kobiecością, płcią czy seksualnością, które są energicznie toczone w ramach feministycznych
dyskusji w XXI wieku dzięki pracom Robyn Wiegman, Clare Hemmings3 i Joan Wallach Scott4.
1 Podstawą niniejszego tłumaczenia jest drugi rozdział z książki Iris van der Tuin, Generational Feminism. New Materialist
Introduction to a Generative Approach, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, London 2015, s. 19-38. Redaktorki
dziękują Autorce i Wydawnictwu za zgodę na tłumaczenie [przyp. tłum.]. Generational Feminism: New Materialist Introduction
to a Generative Approach by Iris van der Tuin Copyright © 2015. Used by permission of Rowman & Littlefield Publishing Group.
All rights reserved.
2 R. Braidotti, „Feminist Philosophies”, w: A Concise Companion to Feminist Theory, red. M. Eagleton, Blackwell Publishers,
Malden MA, Oxford, s. 212. Por. L. M. Alcoff, Philosophy Matters: A Review of Recent Work in Feminist Philosophy, „Signs: Journal
of Women in Culture and Society” 25 (3), 2000, s. 841-882.
3 C. Hemmings, Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory, Duke University Press, Durham, NC, London 2011.
4 J. W. Scott, The Fantasy of Feminist History, Duke University Press, Durham, NC 2011.
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Filozofki feministyczne są szczególnie zaangażowane w badanie tego, jak tworzony jest
feministyczny kanon akademicki. Właściwym punktem wyjścia dla projektu, który poważnie
traktuje te kwestie, zwłaszcza w odniesieniu do feministycznej epistemologii, jest wpływowa
książka Sandry Harding The Science Question in Feminism5, która jest sztandarowym tekstem
„feministycznej epistemologii drugiej fali”. W The Science Question in Feminism Harding proponuje
trzystopniową klasyfikację feministycznej epistemologii. Składa się ona z następujących nurtów:
„feministyczny empiryzm”, „teorie z feministycznego punktu widzenia6” oraz „feministyczny
postmodernizm7”. Triada Harding była często używana i przytaczana w Stanach Zjednoczonych,
Australii i Europie. Okazało się, że ma ona nieskończony potencjał pedagogiczny, z którego
korzystamy do dziś. Poza tym, że praca Harding stała się ogólnie ważna jako narzędzie, sprawdziła
się także jako schemat porządkujący, to znaczy jako mechanizm tworzący kanon. Jak powiedziała
Dorothy Smith, filozofka z nurtu teorii z feministycznego punktu widzenia: „W pewnym sensie
Harding powołała nas do życia8”. Co może nam powiedzieć klasyfikacja Harding na temat skutków
systemów klasyfikujących, które indeksują teorie feministycznej wiedzy? W niniejszym rozdziale
wprowadzam termin „klasyfiksacja”, by pokazać, że klasyfikacja nie jest neutralnym pośrednikiem,
lecz że jest całkowicie uwikłana w proces klasyfikowania teorii9. Badanie klasyfikacji Harding oraz
jej różnorodnych zastosowań stanowią przykładowe studium pokoleniowego feminizmu.

5 S. Harding, The Science Question in Feminism, Open University Press, Milton Keynes 1986.
6 Termin „standpoint theory” przekładam zgodnie z propozycją Aleksandry Derry, patrz: A. Derra, Kobiety (w) nauce. Problem
płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 63 [przyp.
tłum.].
7 Edrie Sobstyl twierdzi, iż Harding „pożyczyła … i udoskonaliła” wcześniejszą triadę Alison Jaggar, patrz: E. Sobstyl, ReRadicalizing Nelson’s Feminist Empiricism, „Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy”, 19 (1) 2004, s. 125. Harding nie odwołuje
się do epistemologii Jaggar. Cytuje ją jako analityczkę kwestii z tą związanej, a dokładniej jako badaczkę feminizmów:
liberalnego, marksowskiego, socjalistycznego i radykalnego. A. Jaggar, Feminist Politics and Human Nature, The Harvester
Press, Sussex 1983. S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 159, przypis 34.
8 D. Smith, „Women’s Perspective as a Radical Critique of Sociology”, w: The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual
and Political Controversies, red. S. Harding, Routledge, New York 2004 [1974], s. 263. Przyglądając się tekstom Harding
począwszy od 1986 roku, dostrzegamy rosnącą samoświadomość autorki dotyczącą porządkujących skutków jej prac. To
samo odnosi się do sytuowania przez Harding wyróżnionych przez nią nurtów w tradycji anglosaskiej lub europejskiej oraz
prezentowanie tego jako kartografii strategii, a nie oddzielnych nurtów, por. S. Harding, The Science Question in Feminism, op.
cit., S. Harding, Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives, Open University Press, Milton Keynes 1991,
S. Harding, „Rethinking Standpoint Epistemology: What is ‘Strong Objectivity’?”, w: Feminist Epistemologies, red. L. M. Alcoff,
E. Potter, Routledge, New York 1993, S. Harding, „Introduction: Standpoint Theory as a Site of Political, Philosophic, and
Scientific Debate”, w: The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, op. cit.
9 Por. M. MacLure, „Classification or Wonder? Coding as an Analytic Practice in Qualitative Research”, w: Deleuze and Research
Methodologies, red. R. Coleman, J. Ringrose, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013, s. 164-183.
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Badanie klasyfikacji i tego, co poza nią
Książka Harding The Science Question in Feminism ustanawia feministyczną epistemologię
jako dziedzinę naukową i jednocześnie – dzięki wielokrotnemu wykorzystywaniu tego tekstu –
sama w sobie staje się źródłem feministycznej epistemologii10. Ta podwójna zależność nie obyła
się bez reperkusji dla badań feministycznych, Harding bowiem ustawiła różne trendy własnej
klasyfikacji jako istniejące w konflikcie: trzy nurty występujące w feministycznych dyskusjach
epistemologicznych są przedstawiane jako dualistycznie ze sobą powiązane11. Problematyczne
kwestie feministycznego empiryzmu oraz teorii z feministycznego punktu widzenia (chodzi
o przypisywane im tendencje uniwersalizujące) są – jak się twierdzi – rozwiązane w feministycznym
postmodernizmie dzięki jego skupieniu się na różnorodności, a nie na równości czy różnicy. Harding
utrzymuje opozycyjny binaryzm twierdząc, że relacja między feministycznym empiryzmem
a teoriami z feministycznego punktu widzenia jest dualistyczna oraz opisując w taki sam sposób
ich wspólną relację z feministycznym postmodernizmem12. Takie potwierdzenie dualizmu niesie
ze sobą ryzyko, może bowiem mieć fiksujące skutki dla tego, co badaczki są w stanie uczynić
z epistemologiami, gdy już opowiedzą się za którymś nurtem i zaczną w jego ramach pracować.
Harding nie tylko przypieczętowuje epistemologiczne kategorie jako oparte na konflikcie.
W pozycji The Science Question in Feminism autorka postuluje, iż cały obszar feministycznej
epistemologii jest opozycją dla epistemologii lub filozofii. Innymi słowy, to feministyczne podejście
tworzy epistemologię właściwą. Prace takie jak teksty Harding potwierdzają paternalistyczne
dyskursy oraz wspierają struktury edypalne, ponieważ przyczyniają się do konstruowania
konkurujących ze sobą feministycznych epistemologii. Obecnie uważa się, że owo wzajemne
konkurowanie jest najbardziej aktualnym ujęciem tej problematyki13. Pozytywizm, heglowska
dialektyka pana i niewolnika, postmodernistyczny sceptycyzm oraz niektóre poststrukturalistyczne
10 Jednym z przykładów użycia klasyfikacji Harding jest książka Alessandry Tanesini z 1999 roku pt. An Introduction to
Feminist Epistemologies, Blackwell, Malden MA, Oxford. Podczas konferencji „Feminist Epistemology and Philosophical
Traditions” organizowanej przez SWIP UK [The UK Society For Women in Philosophy – przyp. tłum.] w listopadzie 2011 roku
na Kingston University w Londynie, Tanesini zdystansowała się od używania The Science Question in Feminism jako lektury
z zakresu epistemologii feministycznej. Teraz interpretuje ją jako (pozycję) poświęconą feministycznej filozofii nauki. W mojej
ocenie ta decyzja jest redukcją. Zgodnie z moim rozumieniem, feministyczna epistemologia zawiera w sobie feministyczne
podejścia do produkcji wiedzy. Według takiego odczytania feministyczna epistemologia obejmuje feministyczną filozofię nauki
jako dziedzinę produkującą feministyczne ujęcia produkcji wiedzy, ale nie ogranicza się do tego.
11 Por. S. Harding, Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives, s. 106.
12 C. Hemmings, Telling Feminist Stories, „Feminist Theory” 6 (2), 2005, s. 121-122.
13 H. E. Grasswick, „Introduction: Feminist Epistemology and Philosophy of Science in the Twenty-First Century”, w: Feminist
Epistemology and Philosophy of Science: Power in Knowledge, red. H. E. Grasswick, Springer, Dordrecht 2011, s. xiii.
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tendencje, zostają potwierdzone przez negację14, mimo utopijnie brzmiącego wskazywania na to,
co „poza paternalistycznym dyskursem15”. Drugofalowe feministyczne kategorie epistemologiczne
okazują się mieć cechy charakterystyczne wspólne raczej z paternalistycznym dyskursem niż
z sobą nawzajem. Tym samym powielają wzorzec „wymiany kobiet16”. Harding klasyfikacja
feministycznej epistemologii zawdzięcza swoją popularność wadze pojęcia pokoleniowości, które
jest problematyczne z uwagi na swoje edypalne konsekwencje.
Swój schemat klasyfikacyjny Harding wprowadza jako typ idealny, nie twierdzi ona, że jest
on koniecznie Prawdziwy, „gdzieś tam17”. Pomimo swoich konstytutywnych skutków, klasyfikacja
ta była wielokrotnie rewidowana. Owe rewizje publikowano od momentu powstania tej klasyfikacji
w 1986 roku. Pojawia się w ich ramach przegląd wyróżnionych nurtów, połączeń między nurtami
oraz schematu jako całości18. Oddzielnej uwagi wymaga natomiast zaangażowanie Donny Haraway
w lekturę prac Harding. W uznanym artykule z 1988 roku zatytułowanym Wiedze usytuowane.
Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy Haraway twierdzi, że
feministyczna epistemologia znalazła się w pułapce, ponieważ nie potrafi ona zaproponować innej
obiektywności, obiektywności, która faktycznie porzuci uniwersalizm (reprezentowany przez
nurty feministycznego empiryzmu i teorii z feministycznego punktu widzenia według klasyfikacji
Harding) oraz relatywizm (nurt feministycznego postmodernizmu). Uniwersalizm i relatywizm
są epistemologicznymi stanowiskami, które przenoszą problemy w ramy feministycznych teorii
i badań, a niekoniecznie przynoszą korzyści [feministycznej] (akademickiej) polityce. Nie od razu
tworzą one drogi ku feministycznej przyszłości. Twierdzę, że Haraway przedsiębiorąc powyższą
analizę, zasiała ziarno tego, co jest dziś nazywane „feministycznymi nowymi materializmami”.
Jej twórczy ruch jest jednocześnie dez-identyfikacją z powszechnie znanymi kategoriami
feministycznej epistemologii jako w pełni wykształconymi oraz aktualizacją feministycznej
obiektywności nazwanej „wiedzami usytuowanymi” i wytworzonej przez „materialno14 „Potwierdzenie przez negację” – por. M. Serres, B. Latour, „Third Conversation: Demonstration and Interpretation”,
w: Conversations on Science, Culture, and Time, The University of Michigan Press, Ann Arbor, MI 1995, s. 81.
15 S. Harding, Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives, op. cit.
16 Por. G. S. Rubin, „The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, w: Toward an Anthropology of Women, red.
R. R. Reiter, Monthly Review Press, New York 1975.
17 L. Stanley, S. Wise, „Feminist Theory”, w: Breaking Out Again: Feminist Ontology and Epistemology, Routledge, London 1993,
s. 48-51, A. Wylie, „Why Standpoint Matters”, w: The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies,
s. 340.
18 M. E. Hawkesworth, Knowers, Knowing, Known: Feminist Theory and Claims of Truth, „Signs: Journal of Women in Culture
and Society” 14(3), 1989, s. 533-557, L. Code, „Epistemology”, w: A Companion to Feminist Philosophy, red. A. M. Jaggar,
I. M. Young, Blackwell, Malden MA, Oxford 1998, s. 173-184, The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political
Controversies, op. cit., E. Potter, „Feminist Epistemology and Philosophy of Science”, w: The Blackwell Guide to Feminist
Philosophy, red. L. M. Alcoff, E. F. Kittay, Blackwell, Malden MA, Oxford 2007, s. 235-253.
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semiotycznych aktorów” ludzkich i nie-ludzkich. Ów transwersalny ruch – przykład przeskakiwania
pokoleń – nie neguje dorobku Harding, lecz powstaje na bazie tego, co Harding pominęła chcąc
być pewną, że jej klasyfikacja sprawdzi się jako klasyfikacja. Ten ostatni krok jest tym, co nazywam
klasyfiksacją.
Korzystając z „wiedz usytuowanych” Haraway i rozwijając to stanowisko, feministyczne
nowe materializmy wciąż podejmują kwestię triady Harding, ale ze świadomością klasyfiksacji
i praktyki przeskakiwania pokoleń. Rosi Braidotti w tekście A Critical Genealogy of Feminist
Post-Postmodernism utrzymuje, iż „feministyczne filozofki wymyśliły nowy rodzaj materializmu
– ucieleśnionego i osadzonego19”. Jako przykłady Braidotti podaje feminizm deleuzjański
i feministyczne studia nad nauką. I rzeczywiście, chciałabym wspomnieć o Claire Colebrook
jako o deleuzjańskiej feministce nowomaterialistycznej oraz o Karen Barad i Vicki Kirby jako
o feministycznych nowych materialistkach mających swe korzenie w studiach nad nauką
i antropologii. Są to trzy z wielu przykładów czołowych feministycznych nowomaterialistycznych
stanowisk. Ukonstytuowaniu się nowego „rodzaju” myśli feministycznej – bezpośrednio
związanego z kolejnym pokoleniem – towarzyszy podejmowanie „jakościowego zagadnienia
dotyczącego kryteriów klasyfikacji, użycia analitycznych kategorii i procesu tworzenia kanonu20”.
Feministyczne nowe materializmy nie kontynuują dzieła klasyfiksacji feministycznej myśli, usiłują
raczej zasugerować niedualistyczne ujęcie feministycznych teorii z przeszłości. Tak rozumiane
feministyczne nowe materializmy, pomimo swojego powierzchownego roszczenia do nowości,
organizowane są wokół pojęcia pokoleniowości, które w sposób fundamentalny różni się od tego
obecnego u Harding.
Można powiedzieć, że Haraway przewidziała feministyczne nowe materializmy, gdy
nawoływała do zanurzenia się w materialno-dyskursywnej realności, a zatem, gdy przemierzała
przez i łączyła ze sobą rozmaite materialności feministycznego empiryzmu i teorii z feministycznego
punktu widzenia oraz liczne dyskursywności feministycznego postmodernizmu i feministycznego
poststrukturalizmu. Co więcej, Haraway w swoim artykule pokazała własną pokoleniową
świadomość poprzez odwoływanie się do rozpraw doktorskich czy niepublikowanych tekstów
młodszych koleżanek jak Zoë Sofoulis i Katie King21. Jest to praktyka, nad którą refleksję Haraway

19 R. Braidotti, Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti, Columbia University Press, New York 2011, s. 129.
20 Eadem, A Critical Genealogy of Feminist Post-postmodernism, „Australian Feminist Studies” 20 (47), 2005, s. 177.
21 D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy, tłum.
A. Czarnacka, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf (data dostępu: 15.04.2016), s. 5 (przypis 5),
s. 21 (przypis 20).
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podejmowała później nieraz22. Feministyczne nowe materializmy w szczególności stawiają na
feministyczną przyszłość tkwiącą w pracach Haraway i pokazują wyczulenie na niedualistyczny
potencjał zawarty w feministycznej epistemologii drugiej fali. Feministyczne nowe materializmy
ponownie oceniają zwłaszcza teorie z feministycznego punktu widzenia, które posiadają –
w samych sobie i z siebie – możliwość niebycia ani uniwersalistycznymi, ani relatywistycznymi.
Koniec końców, teorie z feministycznego punktu widzenia dążą do zdehierarchizowania
relacji podmiot-przedmiot w badaniach naukowych, jednocześnie rozpoznając patriarchalną
strukturę tej relacji i proponując zmiany przez wynalezienie innowacyjnych feministycznych
metod badawczych i metodologii. W epistemologiach teorii z feministycznego punktu widzenia
odnajdujemy dogłębne zainteresowanie realnością. Teoretycznie rzecz ujmując, dualistyczna
logika porządkuje tę feministyczną epistemologię drugiej fali, która weszła do kanonu23. Kanon
jednak nigdy nie propaguje tego, co może zdziałać produktywna zawartość klas klasyfikacji24.
Przyjrzyjmy się interwencji Janet Halley, która w Split Decisions: How and Why to
Take a Break from Feminism25 tworzy dobrze przebadaną kartografię lesbijskiej i queerowej
polityki seksualnej po to, by zmienić pozycję feminizmu drugiej fali jako dominującej narracji
i teorii (kobiecej) płci oraz seksualności. Halley przypisuje dominującą siłę dośrodkowującą, to
jest ujednolicającą, zasadniczo wewnętrznie podzielonemu feminizmowi, który wyjątkowo
skomplikował zdroworozsądkowe ujęcia feminizmu drugiej fali. Jednak dualizm stworzony
22 Dla przykładu: D. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_ OncoMouse™, Routledge, London,
New York 1997, s. vii, N. Gane, When We Have Never Been Human, What is to Be Done?, „Theory, Culture & Society” 23 (7-8),
2006, s. 157.
23 Sugeruję, by pamiętać także o tym, iż dualizm jest charakterystyczny też dla postfeminizmu.
24 Robyn Wiegman snując rozważania nad sposobami, w jakie afekt pojawia się w teoriach feministycznych i queerowych,
stwierdza: „Niektóre prace zakładają ściśle deleuzjańskie ramy, inne tymczasem, jak teksty [Ann Cvetkovich], mówią o afekcie
zgodnie z potocznym znaczeniem tego słowa – jako o uczuciu, emocji, sentymencie. Możemy dla precyzji przytoczyć dwie
naukowe trajektorie, które jednocześnie zbiegają się i różnią: starsze podkreślanie życia codziennego wyłaniające się z zasad teorii
z feministycznego punktu widzenia oraz ich legendarne raczej niż rzeczywiste spotkania z poststrukturalistycznymi ujęciami
podmiotu oraz bardziej współczesne ukierunkowanie na ciało w kontekście tego, co nazywa się ‘nowym materializmem’, gdzie
krytyczne praktyki doskonalone są z dala od społecznego konstruktywizmu i jego nacisku na ideologię i performatywność,
z dowartościowaniem mniej statycznego zainteresowania ucieleśnionym życiem, włączając w to te stanowiska, które
w ogóle zaprzepaszczają centralną pozycję człowieka. Podczas gdy ta ostatnia trajektoria przypuszcza bezpośredni atak na
esencjalistyczne teoretyczne fobie lat wcześniejszych w imię odnowionego zainteresowania ontologią, ta pierwsza trajektoria
(myślę o niej jako o szkole ujmowania afektu w kategoriach życia codziennego) odczytuje w kategoriach afektywnych zarówno
ucieleśnienie, jak i życie codzienne, wywarła ona także szczególny wpływ na stworzenie odrębnego feministycznego projektu
w ramach i dla studiów queerowych dzisiaj” (R. Wiegman, The Times We’re in: Queer Feminist Criticism and the Reparative ’Turn’,
„Feminist Theory” 15 (1), 2014, s. 13-14). Budzące trwogę określenia nowego materializmu (opisywanego jako doskonalony
z dala od krytycznej postawy społecznego konstruktywizmu) oraz oskarżenia kierowane pod adresem teorii z feministycznego
punktu widzenia i ich rzekomo fikcyjnych związków z poststrukturalistycznymi tendencjami oraz rozpad powstały między
feministycznymi nowymi materializmami a queerową feministyczną krytyką samej Wiegman pokazują wiele antagonizmów,
antagonizmów, które z całych sił chcę przekształcić.
25 J. Halley, How and Why to Take a Break from Feminism, Princeton University Press, Princeton, NJ, Oxford 2006.

19

vis-à-vis feminizmu i w ramach Halley definicji dobrej polityki (opartej na włączeniu
niewspółmierności) czyni jej książkę wyraźnie postfeministyczną. Projekt kartografii Halley,
pomimo tego dualizmu, jest wyrazem afirmatywnej pokoleniowej polityki. Jak pisze Halley:
„zamierzenie moje, u swego zarania było próbą przełamania wpływu Catharine A. MacKinnon
na lewicową myśl i praktykę dotyczące seksualności, koniec końców odnalazłam
w sobie żywy i nowy szacunek dla jej wczesnych, radykalnych i nawet
krytycznych prac i zapragnęłam je promować i rozpowszechniać26”. Zauważam
tu wzór przeskakiwania pokoleń.
Halley omawia to, w jaki sposób jej powiązanie
z tekstami MacKinnon (zainicjowane po to, by je odrzucić i od nich odejść), wytworzyło ich nową
ocenę. Ta z kolei spowodowała, że Halley zapragnęła aktywnie kontynuować feministyczną
politykę MacKinnon. Było to posunięcie, które zmieniło feminizm kolejnego pokolenia i które
jednocześnie przekształci tekstowe i polityczne wytwory swojej pramatki.
Jakie są skutki klasyfiksacji? Pozwólcie mi rozwinąć odpowiedź na to pytanie. Zacznę
od obserwacji, że feministyczna epistemologia drugiej fali ma szczególne powiązania
z postmodernizmem.
„W tym krytycznym momencie rozliczeń”
Postmodernizm pociągnął za sobą najaktualniejszy Kryzys Rozumu, którego znakiem
rozpoznawczym były wydarzenia we Francji w maju 1968 roku oraz ich pokłosie. Po pierwsze,
systemowo twierdzi się, że postmodernizm umożliwił stworzenie feministycznej epistemologii.
Bez Kryzysu nieskażonego (ergo założycielskiego) wiedzącego Podmiotu, „feministyczna
epistemologia” byłaby wewnętrznie sprzecznym neologizmem. Podmiot wiedzy musiał
otrzymać twarz (twarz mężczyzny), aby feministyczny podmiot wiedzy mógł się narodzić
(podmiot jako ucieleśniony, męski odnosi się jedynie do 49 procent światowej populacji). Ta
relacja wygląda inaczej z perspektywy historycznej: konceptualizacja określonego podmiotu
– kobiecego, feministycznego, czarnego, postkolonialnego itd., ujawniła Kryzys Rozumu.
Feministyczna epistemologia i inne krytyczne podejścia wyrastające z Maja ’68 i wynikające
z „epistemologicznego zwrotu” ruchów społecznych, spowodowały Kryzys Rozumu, a nie
odwrotnie. W tym wypadku argumentacja rozwija się w przeciwnym kierunku: wiedza wypływająca
z odcieleśnionego miejsca została zakwestionowana (musi przecież wypływać skądś) na podstawie
roszczeń do prawdziwości wysuniętych przez feministki. Alternatywnie, feministki krytykowały
26 Ibidem, s. 13.
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postmodernizm za wprowadzenie i wychwalanie „Śmierci Podmiotu” w momencie historycznym,
w którym kobiety i Inni otrzymywali status podmiotu27. Niemniej jednak, od lat osiemdziesiątych
XX wieku, gdy krytyczne badania w ramach studiów nad kobietami, płcią i seksualnością,
a także nad rasą, etnicznością i postkolonializmem osiadły na dobre w akademii i w akademickich
podręcznikach, twierdzono, iż feministyczny postmodernizm tworzy epistemologiczną apoteozę
akademickiego feminizmu. Badania feministyczne zmagały się także ze strukturalistycznymi
analizami ruchów społecznych, lecz strukturalizm również utracił wartość. W Harding klasyfikacji
feministycznych epistemologii „feministyczny postmodernizm” jest wyraźnie przedstawiany jako
nurt, który wykroczył poza teorie z feministycznego punktu widzenia, które z kolei przekroczyły
feministyczny empiryzm28. Kategorie „kobieta” i „kobiety” uznano za uniwersalistyczne i pojawiły
się „kreskowane” tożsamości, na które natrafiono „w terenie”.
Pośród różnych ujęć relacji mogących łączyć feminizm z postmodernizmem, wyróżnia się
to, w którym postmodernizm jest tym, co umożliwiło feministyczną epistemologię. Feministyczna
teoria i jej trzy kategorie epistemologiczne z reguły przedstawiane są w kontekście kryzysu
filozoficznego fundacjonalizmu, jako wynik podważenia zrównania mężczyzny i człowieka
w odniesieniu do podmiotu wiedzy. Począwszy od tego kryzysu, feministki mogły rozpocząć
refleksję nad „jawną seksualizacją wiedzy29”. Owo badanie seksualizacji polega na analizowaniu
„relacji między modelami i celami wiedzy oraz obdarzonymi konkretną płcią (męską) ciałami30”,
ma też szczególnie owocne skutki: otworzyło możliwość rozwoju feministycznej epistemologii
nie jako oksymoronu31. Lorraine Code podsumowała tę sytuację następująco:
W tym krytycznym momencie rozliczeń, to właśnie owe napięcia mogą wygenerować energię
potrzebną feministycznym epistemologiom, by poradzić sobie ze złożonością sytuacji, w której ważne
jest zarówno bycie obiektywną, by móc zwalczyć opresję przy pomocy powszechnie uznanych faktów
(feministyczny empiryzm), jak i bycie strategicznie sceptyczną, by nie pozwolić na domknięcie, które
mogłoby wymazać doświadczenia i różnice pod przykrywką asymilacji (feministyczny postmodernizm).
Tak samo ważne jest utwierdzanie tożsamości i przywiązania jako politycznie uwarunkowanych
(teorie z feministycznego punktu widzenia) jak i uznanie fałszywości esencjalizujących, stabilizujących
27 D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy,
s. 15-16; bell hooks, „Postmodern Blackness”, w: Yearning: Race, Gender and Cultural Politics, South End Press, Boston MA, s. 28;
R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, tłum. A. Derra, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 172.
28 S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 27.
29 E. Grosz, „Bodies and Knowledges: Feminism and the Crisis of Reason”, w: Feminist Epistemologies, red. L. M. Alcoff,
E. Potter, Routledge, New York 1993, s. 188, podkreślenie w oryginale.
30 Ibidem.
31 L. Code, „Epistemology”, w: A Companion to Feminist Philosophy, s. 173. Code w 1998 roku wspomina oburzenie,
z jakim spotkało się jej pytanie z 1981 roku: „czy płeć osoby wiedzącej jest epistemologicznie znacząca?”
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tendencji polityki tożsamości i kategorii politycznych do przedwczesnego narzucania struktury
wydarzeniom i okolicznościom, które powinny pozostać otwarte na transformacje (feministyczny
postmodernizm)32.

Postmodernizm jako epoka, paradygmat lub formacja teoretyczna pozwoliła feministkom
jednocześnie na refleksję nad podmiotowością kobiet i na jej dekonstrukcję. Ten podwójny
ruch ma doniosłe znaczenie: twierdzi się, że feminizm nigdy nie miał jednolitego podmiotu
oraz że wszystkie trzy feministyczne epistemologie powstały za jednym zamachem. Podejściu
strukturalistycznemu brakuje owej podwójności. Natomiast z powodu epistemologicznie
nieistniejącej dekonstrukcji, feministyczny empiryzm i teorie z feministycznego punktu
widzenia wpadły w pułapkę uniwersalizmu. Widzimy, że w schemacie Harding oraz między
feministkami postmodernistycznymi i ich sławnymi poprzedniczkami jak Olympia de Gouges
czy Mary Wollstonecraft powstaje rozłam. Podczas gdy feministyczne badaczki nadużywają
pytania postawionego przez Sojourner Truth: „Czyż nie jestem kobietą?”, zmierzając ku samoutwierdzającej się, postmodernistycznej różnorodności33, uniwersalizm jest przypisywany
tym, które pracują lub pracowały z innymi pojęciami. Odrzucanie feministycznych myślicielek
z przeszłości przychodzi łatwo, mimo tego, że historyczne badania Scott pokazały, że to właśnie
de Gouges twierdziła, iż feministki oferują jedynie paradoksy34.
Opowiadanie o zawiłości feministycznego postmodernizmu ma swoje negatywne
skutki. Linda Alcoff i Elizabeth Potter w zbiorze Feminist Epistemologies podkreślają moment
„dekonstrukcji” twierdząc, że feministyczne epistemolożki od samego początku uświadamiały
sobie, iż epistemologia głównego nurtu ma płeć oraz że wpływają nań „rasa, klasa, seksualność,
kultura i wiek35”. Alcoff i Potter uznając fakt, że ich praca zaczęła się „jako praca nad kwestiami
związanymi z płcią w teorii wiedzy”, idą dalej: „feministyczna epistemologia nie powinna być brana
za stanowisko wymagające przywiązania do płci jako głównej (w każdym sensie) osi opresji, ani
zakładające, że płeć jest teoretyczną zmienną różną od wszystkich innych osi opresji i podlegającą
odrębnym analizom36”. Twierdzę, że ta argumentacja została umożliwiona dzięki geo-politycznie
nieumiejscowionej opowieści o początku feministycznej teorii. Alcoff i Potter, to samo zresztą
32 Ibidem, s. 183.
33 T. C. Zackodnik, „I Don’t Know How You Will Fell When I Get Through”: Racial Difference, Woman’s Right, and Sojourner Truth,
„Feminist Studies” 30 (1) 2004, s. 49-73.
34 J. W. Scott, Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man, Harvard University Press, Cambridge MA, London
1996.
35 Feminist Epistemologies, red. L. M. Alcoff, E. Potter, op. cit., s. 3.
36 Ibidem, s. 3-4.
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dotyczy Harding37, inkorporują nie wprost francuską feministyczną, poststrukturalistyczną
„teorię różnicy płciowej” jako angloamerykańską postmodernistyczną „teorię płci [gender]” i tym
samym pozwalają na to, by nieskażona angloamerykańska feministyczna epistemologia stała
się kanonem38. W konsekwencji tego nie badano skutków przeoczeń narodowych systemów
indeksacji feministycznej epistemologii.
Dominująca opowieść o początku feministycznej epistemologii jako gatunku oraz zbiegająca
się z nią celebracja epistemologicznej kategorii feministycznego postmodernizmu są do dziś
rozpowszechnione w akademickim feminizmie. Mimo to jednak pojawia się twierdzenie, że nie
żyjemy już „w tym krytycznymi momencie rozliczeń”. We współczesnym akademickim feminizmie
możemy jednocześnie napotkać tendencje do wznowionego docenienia empiryzmu i odrzucenia
radykalizmu postmodernizmu39. Feministyczne teoretyczki kwestionujące postmodernistyczny
radykalizm, w szczególności Claire Colebrook40, odsłaniają jego ukryty humanistyczny rdzeń
i chcą skierować teorię feministyczną ku posthumanizmowi. Z kolei feministyczne neoempiryczki, jak Sylvia Walby41 pracująca w Wielkiej Brytanii w tandemie z holenderską badaczką
feministyczną Mieke Verloo, przedkładają empiryzm nad postmodernistyczny społeczny
konstruktywizm. Trudno jest wyznaczać wyraźne granice, niemniej jednak ta ostatnia
odpowiedź na postmodernizm konceptualizuje post-postmodernizm jako po-postmodernizm.
To właśnie definicja (feministycznego) postmodernizmu jako fundamentalnie relatywistycznego
odpowiedzialna jest za to, że ożywia się oraz preferuje pewną Wielką Narrację i że – w rzeczy samej
– staje się ona jedynym dostępnym rozwiązaniem w dążeniu do (akademickiej) feministycznej
przyszłości. Czy jednak zrównanie feministycznego postmodernizmu z relatywizmem jest w ogóle
uzasadnione? Haraway twierdzi, że feministyczny postmodernizm nigdy nie był relatywistyczny,
ponieważ „najsilniejsz[y] argument konstrukcjonistów, […] zapobiega redukowaniu każdej kwestii
do szeregu opozycji typu: uprzedzenia versus obiektywność, użycie versus nadużycia, nauka versus
pseudonauka42”. Feministyczny postmodernizm jako fundamentalnie relatywistyczny opiera
się na błędnej interpretacji spowodowanej dualizmem. Odpowiedź ta nakłania, by powrócić do
37 S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 28, przypis 16, s. 55, przypis 21.
38 Por. D. Stanton, „Language and Revolution: The Franco-American Dis-Connection”, w: The Future of Difference, red.
H. Eisenstein, A, Jardine, G.K. Hall, Boston MA 1980, s. 75-87.
39 A. Assiter, Enlightened Women: Modernist Feminism in a Postmodern Age, Routledge, London, New York 1996, s. 5.
40 C. Colebrook, Postmodernism is a Humanism: Deleuze and Equivocity, „Women: A Cultural Review” 15 (3), 2004, s. 283-307.
41 S. Walby, Beyond the Politics of Location: The Power of Argument in a Global Era, „Feminist Theory” 1 (2), 2000, s. 189-206;
S. Walby, Against Epistemological Chasms: The Science Question in Feminism Revisited, “Signs: Journal of Women in Culture and
Society”, 26 (2), 2001, s. 485-509.
42 D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy, s. 6.
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domniemanego przeciwieństwa relatywistycznego postmodernizmu i ustanawia feministyczny
neoempiryzm43.
Drugie podejście nie polega na relatywistycznym odczytaniu feministycznego
postmodernizmu, ponieważ opiera się na analizie skutków postmodernizmu, a nie jego
istoty. Twierdzi się, że feministyczny postmodernizm funkcjonował w relatywizujący sposób.
W twierdzeniu tym obecna jest teza o geopolitycznym warunkowaniu, (jako) odpowiedź na
nieskalaną naturę tego, co zostało uznane za kanon feministycznej teorii. Colebrook twierdzi, że
„różnica płciowa staje się ’płcią’ [gender] w postmodernizmie właśnie dlatego, że postmodernizm
pozostaje humanizmem wraz z podmiotem jako miejscem konstrukcji lub reprezentacji, poprzez
które konstytuowany jest świat44”. Colebrook kwestionuje zniekształcenie różnicy płciowej,
którego dokonały angloamerykańskie teorie płci [gender] oraz podważa postmodernistyczne
nieprzerwane przywiązanie do Podmiotu. Pokolenie post-postmodernizmu utrzymuje się
w ramach wspólnej relacji z trzema epistemologicznymi feministycznymi kategoriami, które
w następnym kroku są przekroczone. Ta niedualistyczna strategia odpowiada sławnemu apelowi
Haraway z 1988 roku o natychmiastowe zakończenie paraliżującej feministycznej tendencji do
trzymania się trzech pozornie sprzecznych feministycznych epistemologicznych kategorii.
Powtórzę tu raz jeszcze, że według mojego odczytania prace Haraway to teksty, które
zasiały ziarno feministycznych nowych materializmów oraz że zbiory poświęcone feministycznym
nowym materializmom usiłują uchwycić prąd płynący przez i wykraczający poza prace Haraway
i naukowczyń takich jak Colebrook, często nawet wbrew polityce cytowania konkretnego autora
czy autorki45. Zarówno Haraway jak i Colebrook proponują alternatywę dla utrzymywania dwóch
diametralnie różnych opozycyjnych stanowisk, które mieliśmy okazję poznać w przytoczonym
43 Por. A. Knapp, More Power to Argument, „Feminist Theory” 1 (2), 2000, s. 207-224; E. Potter, „Feminist Epistemology and
Philosophy of Science”, w: The Blackwell Guide to Feminist Philosophy, red. L. M. Alcoff, E. F. Kittay, Blackwell, Malden, Oxford
2007, s. 235-253. Poza Walby powinnam wspomnieć także o Pauli M. L. Moya (P. M. L. Moya, Chicana Feminism and Postmodernist
Theory, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 26 (2), 2001, s. 441-483). Innym przykładem jest feministyczny
zwrot ku dowodom i dowodzeniu, który możemy odnaleźć w aktualnych pracach Alessandry Tanesini i Nancy Cartwright.
Ta ostatnia wersja feministycznego neoempiryzmu prezentuje samą siebie jako nowy naturalizm (vis-à-vis feministycznego
postmodernizmu) i argumentuje za badaniem konkretnych sytuacji produkcji wiedzy. Lorraine Code pyta o to, jak ludzie
wiodą swoje zawodowe i prywatne życie, jak starają się oni (jak mogą się starać) „wiedzieć dobrze” w konkretnych sytuacjach?
Code powołuje się na feministyczne naukowczynie takie jak Alison Wylie, Helen Longino, Lynn Hankinson Nelson, Elizabeth
Anderson (L. Code, „Epistemology”, w: A Companion to Feminist Philosophy, s. 184). Do tej listy możemy dodać jeszcze Mirandę
Fricker i jej książkę z zakresu epistemologii świadectwa: M. Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford
University Press, Oxford 2007.
44 C. Colebrook, Postmodernism is a Humanism: Deleuze and Equivocity, s. 284.
45 Są to na przykład: Material Feminisms, red. S. Alaimo, S. Hekman, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 2008;
Carnal Knowledge: Towards a New Materialism Through the Arts, red. E. Barrett, B. Bolt, I. B. Tauris, London, New York 2013; New
Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole, S. Frost, Duke University Press, Durham NC, London 2010; Feminist
Matters: The Politics of New Materialism, „Women: A Cultural Review” 25 (1), 2014, red. P. Hinton, I. van der Tuin.
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powyżej fragmencie z Code. Żadna z nich nie polega na dualizmie w swojej pracy, lecz na tym,
co oba stanowiska współdzielą jako nie-wyczerpujące opozycje oraz na konieczności odejścia od
utożsamiania się z tym wspólnym fundamentem, który tak czy inaczej nie jest niczym innym niż
skutkiem klasyfikacji. Co ważne, w takim ujęciu feministyczny postmodernizm nie jest uważany za
nurt myśli feministycznej, który byłby destrukcyjny dla filozoficznego fundacjonalizmu. Współczesne
feministyczne teoretyczki pracujące w ramach „nowego materializmu” lub „neomaterializmu”
używają pęknięć w kanonie feministycznej teorii, by zmienić rozumienie tkwiących w pacie odczytań
feministycznego postmodernizmu albo jako jakościowo przesuwającego warunki filozoficznego
fundacjonalizmu, albo jako będącego fundamentalnym relatywizmem. Feministyczny neoempiryzm
jednak, wciąż podejmuje próby, by klasyfiksować to, co pęka46.
Antropolożki takie jak Susan Hekman i Stacy Alaimo, Diana Coole i Samantha Frost oraz
Estelle Barrett i Barb Bolt47 rozwijają feministyczną nowomaterialistyczną kartografię w oparciu
o relację z feministycznym postmodernizmem i feministycznym empiryzmem przedstawioną
odmiennie od feministycznego neoempiryzmu, do którego nawiązywałam. Mimo to ich praca
jest w taki sam sposób zaangażowana w pokolenie post-postmodernizmu. Post-postmodernizm
z perspektywy feministycznego nowego materializmu nie jest „po”, jest raczej pisaniem na
nowo48. W tym ujęciu feministki nie pozbywają się lekcji do odrobienia z przeszłości ani kompasów
wyprodukowanych dawniej. Owe lekcje i kompasy służą do zrozumienia współczesnych
przypadków upłciawiania i oddziałują na nie. To ważne. Nasza epoka potrzebuje teoretycznej
odpowiedzi na dualizm (jesteśmy otoczone przez narracje typu: „my kontra oni” i doświadczamy
ich skutków) w miejsce nierozpoznanej zależności od dualizmu (co byłoby przykładem na dualizm
Podmiot kontra przedmiot). Feministyczne nowe materializmy rozpoznają epistemologiczne
implikacje wynikające ze złożoności naszych współczesnych neoliberalnych, zdominowanych
przez korporacje, postsekularnych czasów. W pełni zgadzam się z Claytonem Crockettem
i Jeffreyem W. Robbinsem, którzy twierdzą, że w świetle ekologicznych, energetycznych
i finansowych kryzysów, „nie dziwi to, że ta rozpaczliwa materialna sytuacja powoduje wzmaganie
46 Moje rozumienie „pęknięć w kanonie” jako produktywnych momentów generowania transwersalnych powiązań
w feministycznym (teoretycznym) ruchu jest zbliżone do analiz (świadomych pokoleniowości i opartych na wspólnocie)
feministycznego aktywizmu w Stanach Zjednoczonych dzisiaj autorstwa Jo Reger. Odwołuje się ona do „teoretyków politycznych
możliwości”, którzy „utrzymują, iż ruchy wyłaniają się i odpowiadają na korzystne (lub nie) otwarcia w społecznym środowisku”
(J. Reger, Everywhere and Nowhere: Contemporary Feminism in the United States, Oxford University Press, New York 2012, s. 6).
47 Antologie poświęcone nowemu materializmowi z pozycji niewyraźnie feministycznych to, dla przykładu: Material Powers:
Cultural Studies, History, and the Material Turn, red. T. Bennett, P. Joyce, Routledge, London, New York 2010; Religion, Politics,
and the Earth: The New Materialism, red. C. Crockett, J. W. Robbin, Palgrave MacMillan Press, New York 2012.
48 Por. R. Dolphijn, I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, Ann Arbor 2012.

25

się apokaliptycznych scenariuszy – zarówno religijnych jak i sekularnych49”. Utrzymują jednak:
„że zamiast poddawać się rozpaczy lub idealistycznemu myśleniu życzeniowemu, proponujemy
spojrzeć na ten kryzys jako na otwarcie nowego rodzaju ukierunkowania na myślenie i działanie, na
nowy sposób bycia na ziemi i z ziemi. Jest to więc otwarcie się na nowy materializm, który nie jest
ani wulgarnym konsumpcyjnym materializmem, ani redukcyjnym atomistycznym materializmem,
lecz materializmem biorącym materialny i fizyczny świat, w którym żyjemy, na poważnie50”.
Zalążek takiego niedualistycznego podejścia możemy odnaleźć w teorii z feministycznego punktu
widzenia. Chodzi mi o to, że feministyczne nowe materializmy pozwalają na rozszerzenie teorii
z feministycznego punktu widzenia za sprawą transpokoleniowego i transdyscyplinarnego ujęcia.
Nowe Dominujące Teorie dzisiejszej polityki i kultury są z natury deterministyczne
z uwagi na strukturalne powiązanie między kapitalistycznym neoliberalizmem i biologicznym
determinizmem epoki genu: „ich połączone działanie spowodowało inflację i reifikację pojęcia
różnicy51”. Różnice są doceniane („różnorodność52”), ale mimo to determinizm trwa przy ideologii
ujmującej jakąkolwiek formę różnicy jako hierarchiczną Różnicę. Feministyczny nowy materializm
utrzymuje, iż ani feministyczny postmodernizm zachowujący pojęcie deterministycznej
(upłciowionej) różnicy poprzez ilościowe podejście do kategorii tożsamości, ani homogeniczny
feministyczny neoempiryzm ukrywający nierówności za z pozoru włączającą, nieskażoną
podmiotowością, nie są w stanie wyjaśnić teraźniejszości charakteryzującej się „rozproszonymi
hegemoniami” rozumianymi jako „skutki mobilnego kapitału oraz wielorakie podmiotowości
zastępujące Europejski jednolity podmiot53”. Wciąż potrzebujemy zgłębić sposoby, w jakie
feminizm mógłby „uwolnić różnicę lub inność od dialektyki Tożsamego54”. Jako epistemolożka
zainteresowana feministycznymi nowymi materializmami, twierdzę, że niedualistyczne ujęcie
różnicy jest wirtualnie obecne w teorii z feministycznego punktu widzenia. Przeskakiwanie pokoleń
to metodologia pozwalająca dosięgnąć owej wirtualności. Moje odczytanie Wiedz usytuowanych
Haraway zmierza właśnie w tym kierunku.

49 Religion, Politics and the Earth: The New Materialism, red. C. Crockett, J. W. Robbin, s. xiv.
50 Ibidem, s. xv-xvi.
51 R. Braidotti, Feminist Epistemology After Postmodernism: Critiquing Science, Technology and Globalization, „Interdisciplinary
Science Reviews” 32 (1), 2007, s. 65.
52 Global Nature, Global Culture, red. S. Franklin, C. Lury, J. Stacey, SAGE, London 2000.
53 I. Grewal, C. Kaplan, Scattered Hegemonies. Postmodernity and Transnational Practices, University of Minnesota Press,
Minneapolis MN 1994, s. 7.
54 R. Braidotti, A Critical Genealogy of Feminist Post-postmodernism, „Australian Feminist Studies” 20 (47) 2005, s. 170.
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Wirtualna przeszłość feminizmu
Klasyfikujące lub „taksonomiczne” podejście do organizowania pracy naukowej, politycznej
czy artystycznej spotkało się ze znaną krytyką Michela Foucaulta, który w swoich archeologicznych
i genealogicznych tekstach optował za kartografią. W Słowach i rzeczach, Foucault omawia
fragment tekstu Jorge Luisa Borgesa, w którym rozważa on klasyfikację z chińskiej encyklopedii.
Reakcja Foucaulta na tekst (niepohamowany śmiech) w połączeniu z idącą w ślad za nią analizą,
stały się klasycznym przypadkiem kwestionowania naukowej praktyki klasyfiksacji. Archeologiczne
podejście do wiedzy, wprowadzające formę kartografii, umożliwia Foucaultowi pokazanie, jak
produkowany jest porządek przypominający sieć oraz jak język (słowo/ znak, klasyfikujący) i rzeczy
(świat/ desygnat, klasyfikowany) wzajemnie się konstytuują na zaskakujące sposoby. Nie ma nic
naturalnego w klasyfikacji, nie ujmujemy jej także relatywistycznie. Innymi słowy: istnieje świat, lecz
nie „gdzieś tam”. Według Foucaulta mierzymy się z następującymi pytaniami: „Na jakim opieramy
się gruncie i skąd bierze się nasza pewność, kiedy ustanawiamy przemyślaną klasyfikację […]? Na
jakim ‘stole’, w jakiej przestrzeni identyczności, podobieństw i analogii rozmieszczamy zazwyczaj
wielość bliskich sobie i odręcznych rzeczy? Skąd bierze się koherencja – bo przecież widać od
razu, że ani nie określają jej konieczne związki aprioryczne, ani nie narzucają bezpośrednie dane
zmysłowe?55” Foucault odpowiada na te pytania ogólnym twierdzeniem, że wszystkie klasyfikacje
istnieją niczym zaklęte przez episteme. My możemy stwierdzić, że klasyfikacje nie zapewniają
Prawdy, a jedynie opisowo wyrażają usytuowaną wiedzę.
Zgodnie z logiką klasyfikacji, usytuowania wiedzy nie sposób ująć teoretycznie ani przejąć
do klasyfikacji. Klasyfikujące wysiłki bazują na założeniu o możliwości logicznego wypunktowania
kategorii, które się wzajemnie wykluczają. Klasyfikacja, także w kontekście feministycznym56, to
tabela dzielona na dwie części. Sugeruje ona, że z to nie y, zaś y nie jest x. Zakłada się, że wszystko
jest całkowicie stałe lub z góry określone. Utrzymuje się, że autorka klasyfikacji – dokładnie jak
proces nadawania znaczenia – jest neutralnym pośrednikiem między tym, co znajduje się „gdzieś
tam” i tym, co pochodzi „z umysłu”. Ujęcia kartograficzne wszystko to komplikują. Genealogie są
onto-epistemologicznymi ćwiczeniami, ponieważ sięgają poza domenę języka.
Harding i inne feministki uprawiające klasyfiksacje nie wymieniły „feministycznych
epistemologicznych kategorii”, które byłyby zjawiskami niestosownymi lub niekompatybilnymi
teoretycznymi rozważaniami. Dualistyczna natura klasyfikacji (główna strategia feminizmu drugiej
55 M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 8-9.
56 J. Stacey, A. Phoenix, H. Hinds, Working Out: New Directions for Women’s Studies, The Falmer Press, London 1992, s. 6-9.
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fali) zapobiega temu, by późniejsze feministyczne kategorie epistemologiczne przekroczyły
charakterystyki wcześniejszych klas danej klasyfikacji. Zaś feministyczna epistemologia jako
taka nie może w związku z tym przezwyciężyć epistemologii głównego nurtu. Sprzeczność
pojawia się w tym, co jest wytwarzane, gdy klasyfikacja pęka, gdy feministyczna epistemologia
wysuwa się na pierwszy plan jako ta, która nie daje się uformować zgodnie z uprzednio istniejącą
siatką. Współczesna teoria feministyczna prowadzona przez metodologię przeskakiwania
pokoleń tworzy własną niszę vis-à-vis racjonalnych założeń drugofalowych feministycznych
klasyfiksacji. Pęknięcia w klasyfikacjach drugiej fali feminizmu są przez nią przyjęte, szuka ona
oddechu życia przenikającego je i podąża za nim. Pęknięcia – niespodziewane, a często nawet
aktywnie odrzucane przez feministki drugiej fali – pozwalają na to, by feministyczna przyszłość
rozmaitych feministycznych kategorii epistemologicznych pozostała żywa, nawet wówczas, gdy
specyficzna, obecna w podręcznikach do feminizmu narracyjna struktura nakierowana na postęp
sugeruje co innego. Feministyczne nowe materializmy mogą podtrzymać epistemologię teorii
z feministycznego punktu widzenia, mogą także zmienić narrację postępu nie będąc ani apoteozą
feministycznego postmodernizmu, ani powtórzeniem tego samego zużytego feminizmu
w feministycznych nowych materializmach.
Przyznajmy, że materializm feminizmu drugiej fali zawiera pewną nadwyżkę wykraczającą
poza formy, w jakie został sklasyfikowany i w jakich przeszedł do kanonu. Owej nadwyżki
należy aktywnie poszukiwać, ponieważ akademicki świat, który zasiedlamy jest przesycony
klasyfikacyjnymi mechanizmami tworzenia kanonów. Współczesne feministki nie są zadowolone
z uciszania, jakie towarzyszy klasyfiksacji, potwierdzają to feministyczne badania usiłujące
dokonać anachronicznych przeskoków: popularność zagadnienia pamięci w feministycznym
kulturoznawstwie57, antyhistoryczne badania filmu58, anty-prezentyzm w feministycznej
muzykologii59, ponowne porządkowanie czasowości w studiach performatywnych i prowadzonych
w ich ramach badaniach nad „od-tworzeniem” [re-enactment]60, badania nad „neuro-obrazem”
[neuro-image] w ramach kultury mediów wirtualnych [digital screen culture]61, hojne narracje ruchu

57 Gender and Cultural Memory, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 28 (1), 2002, red. M. Hirsch, V. Smith.
58 E. Wortel, Textures of Time: A Study of Cinematic Sensations of Anachronism, rozprawa doktorska, Radboud University
Nijmegen 2008.
59 S. Macarthur, Towards A Twenty-First-Century Politics of Music, Ashgate, Farnham, Burlington VT 2010.
60 M. A. Bleeker, (Un)Covering Artistic Thought Unfolding, „Dance Research Journal” 44 (2), 2012, s. 13-25.
61 P. Pisters, The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture, Stanford University Press, Stanford CA
2012.
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ekofeminizmu62, „retrofuturyzm” lub „wintydżowe przyszłości” w badaniach nad steampunkiem63,
uczucie „vintage” w femme-nistycznych [femme-nist] ruchach64 czy kolektywne utopie queer José
Estebana Muñoza65.
Ożywianie feministycznych przyszłości feministycznych przeszłości poprzez kartografię
nie powiela linearnej logiki. Te przyszłości są częścią wirtualnej przeszłości feminizmu w ujęciu
bergsonowskim. To, co wirtualne może być zaktualizowane, zawsze pozostając realnym.
Konsekwencje tego stają się jasne w Haraway ujęciu granic:
[…] ciała jako obiekty wiedzy są jej generatywnymi materialno-semiotycznymi węzłami. Ich granice
materializują się w społecznych interakcjach. Granice przeprowadza się przez mapowanie praktyk;
„przedmioty” nie istnieją same przez się, nie są zastane. Przedmioty zawsze mają swoje granice. Ale te
granice przesuwają się od środka i mogą wywieść nas w pole. Granice z założenia zawierają coś, co nie
przestaje tworzyć, produkować – znaczeń i ciał. Sytuowanie (oglądanie) granic to działanie obarczone
ryzykiem66.

Teza Haraway potwierdza, że (tekstualne, wizualne, namacalne) materiały [materials]
zawarte w klasach stworzonych przez klasyfikujące praktyki pozostają aktywne. Pęknięcia
doprowadzają klasyfikacje do szału, nie dają się porządnie wpleść w (ich) siatkę. Może ona
pęknąć w każdym momencie. Uchwycenie klasyfikacji jako dynamicznych wydarzeń zachęca
nas, by myśleć o pękaniu jako o niespodziewanym zaktualizowaniu potencjalności, a nie jako
o oczekiwanej, zrealizowanej zgodnie z planem możliwości. Zamierzeniem teorii z feministycznego
punktu widzenia jest sprzeciwić się feministycznemu empiryzmowi. Zamierzenie to okazało się
przedsięwzięciem jednocześnie udanym (powstała nowa szkoła myślenia) i nieudanym (przez
negację, potwierdzono feministyczny empiryzm)67. W feministycznym empiryzmie było zawsze
62 N. Moore, Eco/Feminism and Rewriting the Ending of Feminism: From the Chipko Movement to Clayoquot Sound, „Feminist
Theory” 12 (1), 2011, s. 3-21.
63 J. Sundén, Corporeal Anachronism: Notes on Affect, Relationality, and Power in Steampunk, „Somatechnics” 3 (2), 2013, s. 369-386.
64 U. Dahl, White Gloves, Feminist Fists: Race, Nation and the Feeling of ‘Vintage’ in Femme Movements, „Gender, Place & Culture:
A Journal of Feminist Geography” 21 (5), 2014, s. 604-621.
65 J. E. Muñoz, Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity, New York University Press, New York 2009.
66 D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy, s. 28.
67 Takie potwierdzenie feministycznego empiryzmu możemy znaleźć w pracy Patricii Hill Collins z teorii z feministycznego
punktu widzenia. Collins chcąc zwalczyć deterministyczny fundacjonalizm w jego dwóch wcieleniach (idealistyczny Podmiot
badający bierne przedmioty oraz materialistyczna polityka tożsamości zakładająca, że „czarna lub feministyczna świadomość”
naturalnie towarzyszy „byciu czarnym lub byciu kobietą” za: P. H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and
the Politics of Empowerment, Routledge, New York 1991, s. 21), snuje wizje „przywództwa”, kluczowej roli, jaką mają odegrać
„czarne intelektualistki” (P. H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment,
s. 34). Collins widzi, że przypisuje czarnym intelektualistkom szczególną pozycję, nie uznaje jednak tego za sposób
przywrócenia modernistycznych uprzedzeń klasowych lub elitaryzmu (które byłyby przecież rodzajami fundacjonalizmu).
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coś więcej niż tylko pozytywizm, ponieważ zapraszał on kobiety „jako grupę” do zadawania
pytań68 i podobnie w teorii z feministycznego punktu widzenia zawsze tkwiła potencja do
wygenerowania feministycznego nowego materializmu poprzez popychanie horyzontalnej relacji
podmiot-przedmiot do ostatnich granic. Takie skoki w to, co nieznane odbywają się we wszystkich
projektach klasyfikacji. Zamierzenie kartograficzne korzystające z tej dynamiki nie rozróżnia
w tym sensie między nieudanymi a udanymi posunięciami.
Pokolenie feministycznych nowych materialistek post-postmodernizmu unika
czasoprzestrzennych fiksacji. W przeciwieństwie do klasyfikacji, kartografia nie jest
zaprojektowana jako tabela podzielona na dwie części. Feministyczne nowe materializmy unikają
także linearności. Kartografii nie sposób czytać zgodnie z narracją postępu. Feministyczne nowe
materializmy wytwarzają i są wytwarzane przez kartograficzne ujęcie historiografii, archeologii,
genealogii, które wciela w życie „interferencje” lub „wzory dyfrakcyjne”69. Metoda kartograficzna,
która w ujęciu Foucaulta jest mapowaniem dyskursywnych lub dyscyplinarnych formacji70, zaś
w kategoriach deleuzjańskich jest „topologią” raczej niż typologią71, stymuluje współczesne
debaty teoretyczek i teoretycznych szkół z przeszłością i dla przyszłości. Jasne jest, że teoretyczka
wiedzy jest nieodłączną częścią tych rozmów, choć jednocześnie im umyka. Jak pokażę poniżej,
teoria i praktyka są intra-aktywnie połączone, zaś genealogia wytwarza usytuowaną wiedzę
w sensie normatywnym, a nawet wizjonerskim.
Według Collins czarna myśl feministyczna nie dotyczy „podnoszenia świadomości”, lecz „przeformułowania świadomości,
które wzmocniłoby Afroamerykanki i wzmogłoby opór” (P. H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and
the Politics of Empowerment, s. 31-32). Bat-Ami Bar On traktuje Collins jako przykład sformułowania projektu epistemologii
feministycznej w kategoriach oświeceniowej filozofii (wbrew intencjom autorki). Collins w swojej odpowiedzi na tekst
Susan Hekman Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited odrzuca Hekman ujęcie teorii z feministycznego
punktu widzenia jako debaty, w której nie ma miejsca na „realności oparte na grupie i bazujące na podobnie centralnym
pojęciu opresji opartej na grupie” (P. H. Collins, „Comment on Hekman’s ‘Truth and Method: Feminist Standpoint Theory
Revisited’: Where’s the Power?”, w: The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, s. 248), chce
w ten sposób skomplikować relację między jednostką a grupą, przywołując ponownie te same czarne intelektualistki:
„W modelu, w którym jednostka prowadzi wewnętrzne rozmowy z różnymi częściami własnego ‘ja’, w każdej jednostce
pojawia się zjawisko negocjowania między skonfliktowanymi tożsamościami. Jednostka zawsze posiada pełną władzę lub
moc sprawczą nad świadomością, którą konstruuje we własnym umyśle i nad głosem, którego używa by ją wyrazić” (P. H.
Collins, „Comment on Hekman’s ‘Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited’: Where’s the Power?”, w: The
Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, s. 251). Pozostajemy z pytaniem o to, czy Collins
udaje się repozycjonować fundacjonalizm tą metodą (por. J. W. Scott, The Evidence of Experience, „Critical Inquiry” 17 (4), 1991,
s. 773-797).
68 S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 25.
69 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977; por. D. Haraway,
Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_ OncoMouse™, s. 16; K. Barad, Meeting the Universe Halfway:
Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham, London 2007, s. 71 i n.
70 M. Foucault, Archeologia wiedzy, s. 105-106.
71 G. Deleuze, Foucault, tłum. M. Gusin, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu,
Wrocław 2004, s. 47.
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Z powrotem do przyszłości „tego krytycznego momentu rozliczeń”
Gdybym miała, na potrzeby tego tekstu, spróbować uchwycić feministyczne nowe
materializmy – ryzykując klasyfiksacją, którą usiłuję pozostawić za sobą – powiedziałabym,
że feministyczne nowe materialistki utrzymują, iż feministyczny postmodernizm, w wersji,
która weszła do kanonu, nigdy nie mógł w pełni uczestniczyć w Kryzysie Rozumu, ponieważ
postmodernistyczna epistemologia głównego nurtu (jej Wielkie Narracje) pozostały
fundacjonalistyczne. Feministyczne nowe materializmy nie tworzą relatywistycznego
postmodernizmu, od którego się następnie dystansują. Jednak, krytycznie odnosząc się do
(feministycznego) postmodernizmu, przyznają, że „kondycja ponowoczesna72” nie jest już ani
teoretycznie, ani empirycznie uzasadniona. Feministyczny neoempiryzm praktykuje klasyfiksację
poprzez dystans, dlatego może stać się czwartym nurtem na liście Harding73. Feministyczne nowe
materialistki przeformułowują schemat Harding przy pomocy kartografii, co powoduje jakościową
zmianę krajobrazu feministycznej epistemologii, a nie dokłada się do ilościowych dociekań. Owa
zmiana ma swoje źródło w ruchu biegnącym przez klasyfikację i otwierającym ją (immanentnie).
Mimo że Harding klasyfikacja feministycznych epistemologii wyraźnie sprzyja
feministycznemu postmodernizmowi, sama Harding optuje za teorią z feministycznego punktu
widzenia. Pisze ona, że to z powodu kontrowersyjności teorii, która pozwala utrzymać, na ile to
możliwe, otwartość dylematów naukowych, filozoficznych i politycznych74. W książce The Science
Question in Feminism Haraway zostaje przedstawiona jako feministyczna postmodernistka par
excellence. Niezależnie od tego jednak sama Haraway także definiuje siebie jako uprawiającą
teorię z feministycznego punktu widzenia:
To, że Hartsock, Harding, Collins, Star, Bhavnani, Tsing, Haraway, Sandoval, hooks i Butler nie zgadzają
się co do postmodernizmu, teorii z feministycznego punktu widzenia, naukoznawstwa czy teorii
feministycznej nie jest ani moim, ani ich zmartwieniem. Problemem są koszty tworzenia taksonomii
(to niepotrzebne, choć powszechne), klasyfikowania czyjegoś stanowiska bez uwzględnienia
kontekstu jego rozwoju, bez odczytywania na nowo ich prac, bez analizy ich warstw, by stworzyć
72 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja „Aletheia”,
Warszawa 1997.
73 S. Walby, Against Epistemological Chasms: The Science Question in Feminism Revisited, s. 492. Podobnie, choć nie wprost, czyni
Samantha Frost z feministycznymi nowymi materializmami, zwłaszcza gdy porównuje je do wcześniejszych feministycznych
interwencji (które są odpierane, krytykowane lub uzupełniane), S. Frost, „The Implications of the New Materialisms for Feminist
Epistemology”, w: Feminist Epistemology and Philosophy of Science: Power in Knowledge, s. 72-74, 77.
74 S. Harding, „Introduction: Standpoint Theory as a Site of Political, Philosophic, and Scientific Debate”, w: The Feminist
Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, s. 1.
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schematy nowsze od tych występujących we wcześniejszych debatach. […] Teoria i praktyka rozwijają
się właśnie poprzez takie zmiany kontekstów75.

A zatem, Haraway opowiada się za transwersalnym, transpokoleniowym feministycznym
materializmem i nalega, byśmy pozostawiły za nami strategie klasyfikacji. Ów gest uwalnia
epistemologiczne kategorie feminizmu drugiej fali, wyraża także przekonanie, że wciąż nie wiemy,
do czego są one zdolne.
Feministyczna kartografia może przypominać Harding pracę nad klasyfikacjami.
A nawet jest jej częścią. Feministyczny postmodernizm został wprowadzony jako próba
przekroczenia diametralnie przeciwstawionych sobie założeń feministycznego empiryzmu i teorii
z feministycznego punktu widzenia. The Science Question in Feminism pokazuje feministyczny
empiryzm jako pro-naukową odnogę feminizmu, która jest wierna istniejącym naukowym normom
oraz metodom i używa ich do badań inicjowanych przez feministki. Jako taki feministyczny
empiryzm problematyzuje „złą naukę76” i opowiada się za podejściem wykorzystującym „wyłącznie
twarde metody77”. Tymczasem teoria z feministycznego punktu widzenia została przedstawiona
jako rewolucyjna gałąź feministycznej epistemologii wraz ze swoimi „twardszymi standardami
dotyczącymi maksymalizacji obiektywności78”. Te twardsze standardy wymagają silniejszej
refleksywności, umieszczenia „podmiotu wiedzy […] na tym samym krytycznym i przyczynowym
planie co przedmioty wiedzy79”. Uważa się, że teoria z feministycznego punktu widzenia
problematyzuje „zwykłą naukę” oraz wymyśla naukę uprawianą przez kobiety i dla kobiet. The
Science Question in Feminism przedstawia feministyczny postmodernizm jako teoretyczną
ramę, która chce oprzeć twierdzenia feministycznej wiedzy na „popękanych tożsamościach”.
Harding interpretując Manifest cyborgów80 Haraway odchodzi od (regulujących) ram znajdujących
podstawę dla wiedzy w jednolitych podmiotach i argumentuje za:
włączeniem naszych „popękanych tożsamości”, powiedzmy, czarnej feministki, feministki
socjalistycznej, feministki-lesbijki i tak dalej. Czemu nie miałybyśmy szukać politycznej
i epistemologicznej solidarności w naszym sprzeciwie wobec fikcji znaturalizowanego,
75 D. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_ OncoMouse™, s. 304-305, przypis 32.
76 S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 24-25.
77 S. Harding, „Rethinking Standpoint Epistemology: What is ‘Strong Objectivity’?”, w: Feminist Epistemologies, red.
L. M. Alcoff, E. Potter., s. 74.
78 Ibidem, s. 69.
79 Ibidem.
80 D. Haraway, Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, tłum. S. Królak,
E. Majewska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1 (3), 2003, s. 49-87.
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esencjalistycznego, ujednoliconego „człowieka” i wobec zniekształceń, perwersji, nadużyć
i zniewolenia, których dokonano w imię owej fikcji? Dlaczego nie zgłębić nowych możliwości otwartych
w wyniku uznania permanentnej częściowości feministycznego punktu widzenia81?

Harding podsumowuje, iż „Haraway rozwija swoją teorię w wyraźnej opozycji do teorii
z feministycznego punktu widzenia” oraz przyrównuje wpływ postmodernistycznego feminizmu
Haraway do przewrotu kopernikańskiego i galilejskiego. Twierdzi się, że postmodernizm działa inaczej
niż teoria z feministycznego punktu widzenia, jako że zarzuca „próbę opowiedzenia ‘jednej prawdziwej
historii’” i przyjmuje „permanentną częściowość feministycznych dociekań82”. Jak to się stało, że nawet
Harding pozostawiła możliwość częściowego zazębiania się z opozycyjnym terytorium i otwarcia na nie?
W rozdziale Rethinking Standpoint Epistemology: What is ‘Strong Objectivity’? Harding
stoi na stanowisku, że „lesbijki, kobiety biedne i zmarginalizowane na podstawie swojej rasy,
wszystkie one są kobietami83”. Teoria z feministycznego punktu widzenia oraz feministyczny
postmodernizm są tu połączone. Już w The Science Question in Feminism Harding odnotowuje,
że Haraway – określana jako feministyczna postmodernistka par excellence – czerpie z założeń
epistemologii marksowskiej:
Dostrzec to możemy w jej – nie tak znów ukrytych – założeniach, że w istocie możemy opowiedzieć
„jedną prawdziwą historię” o politycznej ekonomii; że w zasadzie psychologie rozwoju człowieka nie
dokładają nic do naszego rozumienia prawidłowości i ukrytych przyczyn historycznych instytucji; że
zaczynamy istnieć jako odrębne społeczne osoby dopiero wówczas, gdy dostaniemy nasze pierwsze
zarobione pieniądze lub, jeśli jesteśmy kobietami, gdy rozpoczniemy dorosłą wymianę usług
seksualnych na korzyści społeczne84.

Harding stwierdza, że Haraway „z pożytkiem włącza dwa kluczowe elementy
[marksistowskiej] strategii” w swój postmodernizm, chodzi o „opozycyjną świadomość” oraz
o polityczność wrodzoną teorii z feministycznego punktu widzenia85. Katie King w Theory in its
Feminist Travels: Conversations in U.S. Women’s Movements pokazuje, że ujęcie Haraway przez
Harding pomija naukowczynie cenione przez Haraway (zwłaszcza idzie tu o Chelę Sandoval, której
koncepcja opozycyjnej świadomości w odczytaniu Harding staje się pomysłem Haraway). To
81 S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 193.
82 Ibidem, s. 194.
83 S. Harding, “Rethinking Standpoint Epistemology: What is ‘Strong Objectivity’?”, w: Feminist Epistemologies, red.
L. M. Alcoff, E. Potter, s. 66.
84 S. Harding, The Science Question in Feminism, s. 194.
85 Ibidem.
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podejście uznano za przykład zawłaszczenia z uwagi na wiek i przynależność rasową/ etniczną86.
Z drugiej strony przykład ten pokazuje także to, iż klasyfikacja Harding nie jest zdolna, od samego
początku, by w pełni domknąć własne kategorie. Nie podważa to projektu klasyfikacji w całości,
jego skutki są bowiem jednoznaczne, lecz jest to bardzo wczesny przykład przeskakiwania
pokoleń. Jednocześnie Harding trzyma się podejścia klasyfikującego poprzez łączenie kolejnych
klas jedynie „teoretyzując w dół”. To łączenie oraz (nieświadome) nakładanie pokoleniowości na
schemat nie zmienia czasowości feministycznych epistemologii czy feministycznych opowieści.
W takiej postaci te debaty nie mogą być bezpośrednio przeniesione we współczesną teorię
feministyczną w jej feministyczno-nowomaterialistcznym wcieleniu, aczkolwiek nieusytuowanie
klasyfikacji prosi się o rozważenie i w przypadku łączenia niebezpośrednio pojawiają się możliwe
punkty otwarcia.
Moje stanowisko w związku z feministycznymi nowymi materializmami nie jest
próbą połączenia epistemologii, w których to kobiety stawiają pytania z tymi, które anulują
kategorię „kobiet”. Owa dwoistość – potwierdzona również przez Code – była rdzeniem
akademickiego feminizmu od jego zarania87, pomimo tego, iż strategie klasyfikacyjne
sugerowały inne podejście i w konsekwencji doprowadziły do paraliżu podtrzymując
binarne opozycje. Feministyczne nowe materializmy nie optują za łączeniem teoretycznych
stanowisk będących w ciągłej opozycji do siebie, wciąż jednak opartych na (ujednolicającej lub
pluralizującej) polityce tożsamości. W skrócie, dziś praktyka negocjowania między materią,
materiałami, materialnością i materializmem88 inicjuje przełom w feministycznym empiryzmie
i feministycznym postmodernizmie, dzięki czemu możemy zmierzać ku „bardziej obiecującym
wzorom interferencji89”. W efekcie powstaje stanowisko bezpośrednio powiązane z teorią
z feministycznego punktu widzenia, choć nie tożsame z jej klasyfikacyjnym przyporządkowaniem
do materialistycznego feminizmu drugiej fali. Podczas gdy materia jest obecnie
konceptualizowana jako sprawcza w produkcji wiedzy (to posunięcie posthumanistyczne, które
86 K. King, Theory in its Feminist Travels: Conversations in U.S. Women’s Movements, Indiana University Press, Bloomington IN
1994, s. 146. Por. N. Gane, When We Have Never Been Human, What is to Be Done?, s. 157.
87 Por. dla przykładu „strategiczny esencjalizm” G. Ch. Spivak, kwestionowanie kategorii „kobiet” przez Denise Riley, ‘Am
I That Name?’ Feminism and the Category of ‘Women’ in History, MacMillan, London 1988, trzy poziomy różnicy płciowej
w przekładzie polskim tłumaczonej jako różnica seksualna] u R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica
seksualna w feminizmie współczesnym, ryzykowny esencjalizm Diany Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature
& Difference, Routledge, New York, London 1989 czy tęsknoty bell hooks, „Postmodern Blackness”, w: Yearning: Race, Gender
and Cultural Politics, bell hooks, Essentialism and Experience, „American Literary History” 3(1), 1991, s. 172-183. Również
jednoznaczne pytania Adrienne Rich otwierają się na to, by kobiety wyznawały różne religie, były różnych narodowości, miały
różną orientację seksualną i kolor skóry.
88 To sformułowanie 4M zawdzięczam mojej koleżance Ann-Sophie Lehmann.
89 D. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_ OncoMouse™, 16.
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może nawet przerodzić się w nie-antropocentryzm), podkreśla się konieczność kontynuowania
przedsięwzięcia teorii z feministycznego punktu widzenia, które dąży do horyzontalnego ujęcia
podmiotu i przedmiotu wiedzy. Generuje to feministyczny materializm drugiej fali w ruchu:
epistemologia teorii z feministycznego punktu widzenia zawsze miała w sobie potencję do
przekroczenia tej jej wersji, która weszła do kanonu, łączyła się z polityką tożsamości, była
w pełni uznana i przekazywana dalej współczesnej teorii feministycznej oraz promowana
w ramach zaangażowania w polityczne zawiłości i złożone podmiotowości dzisiejszych czasów.
Gdy nie-ludzki przedmiot wiedzy zostaje odwrócony lub uznany za ekwiwalentny [z ludzkim
podmiotem – przyp. MRS], wykraczamy poza granice humanistycznej polityki tożsamości,
jednocześnie ramy polityki tożsamości – główne umiejscowienie projektu krzewiącego
horyzontalność – rozszerzają się.
Twórcze oceny determinizmów zachodniej kultury popularnej i politycznej, feministycznego
(neo)empiryzmu i feministycznego postmodernizmu, które to oceny charakteryzują w tej książce
feministyczny nowy materializm, pojawiły się po raz pierwszy w różnych feministycznych
czasopismach opublikowanych w latach 200090. Debaty te dotyczą serii wielowarstwowych
wzorów interferencji, które rozwijały się wokół [pojęcia] materialności. Przytoczę Mariam Fraser,
która w artykule What is the Matter of Feminist Criticism? stwierdziła:
Tytułem tego tekstu jest pytanie. Częściowo jest tak z uwagi na badawczy charakter artykułu, ale
głównie z uwagi na to, że materia, którą porusza (lub nie) feministyczna krytyka nie jest czymś, co może,
a nawet nie jest czymś, co powinno, zostać definitywnie rozstrzygnięte. W rzeczy samej to właśnie
nierozstrzygalna i nierozstrzygnięta natura materii okazała się tak produktywna dla feministycznego
myślenia91.

Produktywność „nierozstrzygalnej i nierozstrzygniętej natury materii” przecina w poprzek
zarówno pejoratywną jak i wzmacniającą identyfikację korporealności z kobiecością opartą na
Różnicy. Wytwarza także innowacyjną kartografię feministycznej teorii.
Feministyczne

nowe

materialistki

negocjują

pomiędzy

materią,

materiałami

i materialnością. W konsekwencji owej negocjacji powstaje wyłom w sklasyfiksowanych
90 W Stanach Zjednoczonych: „Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy” 19(1), 2004 numer zatytułowany „Feminist
Science Studies” oraz „Signs: Journal of Women in Culture” 28(3), 2003 poświęcony „Gender and Science: New Issues”,
w Wielkiej Brytanii: „Feminist Theory” 5(2), 2004 pod tytułem „Feminist Theory and/of Science”; opublikowany dużo wcześniej,
jednak o podobnym charakterze „Australian Feminist Studies” 14(29), 1999 numer poświęcony „Feminist Science Studies”.
Por. Material Feminisms, red. S. Alaimo, S. Hekman, s. 17-18, przypis 3. Autorki przedstawiają tam bardzo podobną kartografię
pierwszych bodźców dla feministycznego nowego materializmu.
91 M. Fraser, What is the Matter of Feminist Criticism?, „Economy and Society” 31(4), 2002, s. 606.
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pozycjach feministycznej epistemologii (włączając w to pozycję samego materializmu). Tkwiące
w impasie feministyczne epistemologie są poddane analizie i ulegają przesunięciu, co pozwala
na otwarcie nowego obszaru feministycznej epistemologii. Obszar ten oddaje sprawiedliwość
feministycznemu materializmowi drugiej fali i tkwiącemu w nim potencjałowi spłaszczania relacji
władzy w badaniach, a nawet kieruje ów potencjał ku nie-ludzkiemu biegunowi. Feministyczny
nowomaterialistyczny pęd – „skutek efektu motyla”, jak mówi Bolt92 – pojawia się w każdym
zakamarku feministycznej akademii i choć nie da się, a wręcz jest to niepożądane, by wyraźnie
wydzielić ten pęd jako nurt, możemy odnaleźć i omówić jego przykłady. Weźmy na początek
Karen Barad93, fizyczkę teoretyczną cząstek elementarnych pracującą w ramach feministycznego
i queerowego naukoznawstwa, która twierdzi, iż tradycyjne realistyczne podejścia do nauki
(zakładające „lustro natury94”) oraz ujęcia wyrastające ze społecznego konstruktywizmu
(niewystarczająco radykalnego feministycznego postmodernizmu zakładającego „lustro kultury”,
w którym naukowe twierdzenia odzwierciedlają kulturę akademicką) dążą do korespondencyjnej
teorii prawdy. Dla obu nurtów wspólny jest reprezentacjonizm, a to sprawia, że i realizm
i społeczny konstruktywizm konstruowane są jako niewyczerpujące przeciwieństwa. Barad
tworzy swój „sprawczy realizm” pokazując, że każdy reprezentacjonizm jest wadliwym punktem
wyjścia. Podobnie „kwantowa antropolożka” – Vicki Kirby95 interesuje się ontologią języka jako
dzieleniem słowa i świata. Kirby wskazuje, że z owym dzieleniem mamy stale do czynienia,
mimo (feministycznych) akademickich wysiłków, by utrzymać sztywne granice między Dwoma
92 Carnal Knowledge: Towards a New Materialism Through the Arts, red. E. Barrett, B. Bolt, s. 3.
93 K. Barad, „Meeting the Universe Halfway: Realism and Social Constructivism Without Contradiction”, w: Feminism, Science,
and the Philosophy of Science, red. L. H. Nelson, J. Nelson, Kluwer Press, Dordecht 1996, s. 161-194; K. Barad, Getting Real:
Technoscientific Practices and the Materialization of Reality, „differences: A Journal of Feminist Cultural Studies” 10(2), 1998,
s. 87-128; K. Barad, “Agential Realism: Feminist Interventions in Understanding Scientific Practices”, w: The Science Studies
Reader, red. Mario Biagioli, Routledge, New York 1999, s.1-11; K. Barad, „Re(con)figuring Space, Time, and Matter”, w: Feminist
Locations: Global and Local, Theory and Practice, red. M. DeKoven, Rutgers University Press, New Brunswick NJ 2001, s. 75-109;
K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie”, w: Teorie wywrotowe.
Antologia przekładów, red. A. Gajewska, tłum. J. Bednarek, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, s. 323-358; K. Barad,
Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham
NC, London 2007; K. Barad, Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime
Enfoldings, and Justice-to-Come, „Derrida Today” 3(2), 2010, s. 240–268; K. Barad, On Touching: The Inhuman That Therefore I Am,
„differences. A Journal of Feminist Cultural Studies” 23(3), 2012, s. 206-223.
94 R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Blackwell, Oxford 1980.
95 V. Kirby, On the Cutting Edge: Feminism and Clitoridectomy, „Australian Feminist Studies” 2(5), 1987, s. 35-55; V. Kirby, Telling
Flesh: The Substance of the Corporeal, Routledge, New York, London 1997; V. Kirby, Judith Butler: Live Theory, Continuum, London,
New York 2006; V. Kirby, „Natural Convers(at)ions: or, What if Culture Was Really Nature All Along?”, w: Material Feminisms,
red. S. Alaimo, S. Hekman, s. 214-236; V. Kirby, Original Science: Nature Deconstructing Itself, „Derrida Today” 3(2), 2010,
s. 201-220; V. Kirby, Quantum Anthropologies: Life at Large, Duke University Press, Durham NC, London 2011.
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Kulturami poprzez założenie o istnieniu realistycznego powiązania między światami „tutaj”
i światem „gdzieś tam” lub odwołanie się do istnienia postmodernistycznego rozłamu, rozłączenia,
które niweczy aktywny udział tego, co ze świata. Claire Colebrook96, deleuzjańska feministyczna
filozofka, na pierwszy plan wysuwa rzekomą opozycję między prymatem ciała a prymatem
reprezentacji, by pokazać, w jaki sposób wszystkie takie aprioryczne założenia, modernistyczne
czy postmodernistyczne, są przykładami transcendencji oraz że prymat dychotomii reprezentacjamateria na płaszczyźnie filozofii radykalnie immanentnych nie istnieje wcale. Powyższe wspólne
relacje uwidaczniają to, że feministyczne nowe materializmy nie powinny być odczytywane
jako kolejny schemat zmierzający od marksowskiego materializmu ku jego feministycznemu
zawłaszczeniu lub od teorii z feministycznego punktu widzenia ku opcji postfeministycznej.
Feministyczny nowy materializm nie powinien być także dodany do Harding schematu klasyfikacji
jako czwarta kategoria. Feministyczne nowe materializmy to materializmy, które zwiększają swój
zasięg w poprzek linearnej czasowości i przestrzenności. Negocjacje między materią, materiałami
a materialnością i ich sprawczość funkcjonują w nich jako „progi”97, które umożliwiają budowanie
transwersalnych dialogów materialistycznych ze swej natury.
Feministyczne nowe materializmy charakteryzują się jednoczesnym uprzywilejowywaniem
tekstualności/ tego, co dyskursywne oraz korporealności/ tego, co materialne. Mamy tu do czynienia
z projektem horyzontalnego spłaszczania popchniętym aż do ostatnich granic. Dla feministycznych
nowych materialistek jednostki są fenomenami, te zaś są już zawsze materialno-dyskursywne.
Szczególnie podkreśla się tu dyskursywność materii. Owa onto-epistemologia powstała
w odpowiedzi na reprezentacjonizm – słowo reprezentuje świat, ja jestem przedstawicielką ciebie
– traktowany jako wspólny mianownik par pojęć wydających się być swoimi przeciwieństwami.
Feministyczne nowe materializmy tworzą swoje teorie, praktyki i analizy przyglądając się temu,
co umyka owym parom nierealnych przeciwieństw. Tym samym ugruntowują one owe pary
96 C. Colebrook, Feminist Philosophy and the Philosophy of Feminism: Irigaray and the History of Western Metaphysics, „Hypatia:
A Journal of Feminist Philosophy” 12(1), 1997, s. 79-98; C. Colebrook, From Radical Representations to Corporeal Becomings: The
Feminist Philosophy of Lloyd, Grosz and Gatens, „Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy” 15(2), 2000, s. 76-93. C. Colebrook,
„Is Sexual Difference a Problem?” w: Deleuze and Feminist Theory, red. I. Buchanan, C. Colebrook, Edinburgh University Press,
Edinburgh 2000, s. 110-27; C. Colebrook, Questioning Representation, „SubStance” 29(2), 2000, s. 47-67. C. Colebrook, Gender,
Palgrave Macmillan, New York 2004; C. Colebrook, Postmodernism is a Humanism: Deleuze and Equivocity, „Women: A Cultural
Review” 15(3), 2004, s. 283-307; C. Colebrook, Philosophy and Post-structuralist Theory: From Kant to Deleuze, Edinburgh
University Press, Edinburgh 2005; C. Colebrook, „On Not Becoming Man: The Materialist Politics of Unactualized Potential”,
w: Material Feminisms, red. S. Alaimo, S. Hekman, s. 52-84.
97 Koncepcja progu rozwinięta jest u R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie
współczesnym, oraz w: A. De Boever, A. Murray, J. Roffe, ‘Technical Mentality’ Revisited: Brian Massumi on Gilbert Simondon,
„Parrhesia: A Journal of Critical Philosophy” 7, 2009, s. 39.
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jako nigdy nie w pełni stałe, jako zawsze będące w ruchu. Innymi słowy, feministyczne nowe
materializmy wypracowują „spotkania” lub „wydarzenia” jako miejsca, w których nauka włącza
się w proces lub wyłania się. Decydują się one nie trzymać ani z separatystycznym feministycznym
stanowiskiem, ani nie zdają się na feministyczne zawłaszczenie Głównych Teorii (co byłoby
rzekomą dualną opozycją dla separatyzmu)98. Negocjowanie sprawczej materii jest praktyką
(płciowego/seksualnego) różnicowania, które nie jest ani historycznie materialistyczne, ani
postmaterialistyczne. Feministyczne nowe materializmy to materializmy trzeciej fali99. Podczas
gdy wszystkie stanowiska ustawiają się w dualnej opozycji do tego, co esencjalizowane i tłumione,
co w konsekwencji sprawia, że są strukturalnie od tego właśnie uzależnione, feministyczne nowe
materialistki starają się znaleźć korzystniejsze sposoby prowadzące do zrozumienia splątanych
rzeczywistości nauk (Barad), humanistyki (Kirby) czy metod filozofowania (Colebrook). Praca
feministycznych nowych materialistek nad feministycznym kanonem, nad przesuwaniem jego
narodowych/ kontynentalnych, dziedzinowych i pokoleniowych ram jest niezwykle potrzebna
(kanon jest wirtualną przeszłością). Feministyczny kanon nie składa się z esencji (kategorii
klasyfikacji). Współczesne feministki nie utożsamiają się z kanonem w ruchu lub daleko od niego
odskoczyły. Ustosunkowując się do feministycznej przeszłości nie wolno ani wykazywać pewnego
rodzaju niewolniczego przywiązania, ani ustanawiać się w dualnej opozycji do niej.
W rozdziale Feminist Futures Sara Ahmed napisała, że ‚‚’my’ feminizmu nie jest jego
fundamentem, lecz jednocześnie jest afektem i efektem wrażeń innych100”. Stwierdzenie to może
stanowić motto dla produktywności feministycznych epistemologii, które nie tyle dodają coś,
nie tyle wybierają popękane tożsamości, co optują za wielością w ramach wiedzącego podmiotu
nawiązując do podzielonego podmiotu psychoanalizy, poststrukturalistycznego podmiotu
w procesie czy feministyczno-nowomaterialistycznego podmiotu-jako-magla [mangle]101. Odkąd
wersje feministycznego postmodernizmu, które weszły do kanonu, pokazano jako będące
98 Przykładem włączania nowych materializmów i feministycznej teorii trzeciej fali w ojcowski (marksistowski) dyskurs jest
tekst Susan Archer Mann i Douglasa J. Huffmana: S. Archer Mann, D. J. Huffman, The Decentering of Second Wave Feminism
and the Rise of the Third Wave, „Science and Society” 69(1), 2005, s. 56-91. Artykuł ten wyraźnie pokazuje, że obalanie podejść
drugofalowych na podstawie ich rzekomej naiwności (po to, by stworzyć strategię trzeciofalową, posłuszną ojcowskiemu
dyskursowi) nie prowadzi koniecznie do innowacyjnego niepatriarchalnego i nieedypalnego materializmu. Przeciwne podejście
opisuje Braidotti omawiając francuskie i australijskie materialistyczne feministki ciała w książce Patterns of Dissonance: A Study
of Women in Contemporary Philosophy, Polity Press, New York 1991.
99 To trzeciofalowe stanowisko materialistyczne nie jest tożsame z postfeministycznym zawłaszczeniem ujęć trzeciej drogi
w ramach lewicowej polityki.
100 S. Ahmed, „Feminist Futures”, w: A Concise Companion to Feminist Theory, red. M. Eagleton, Blackwell Publishers, Malden,
MA 2003, s. 252.
101 S. Hekman, The Material of Knowledge: Feminist Disclosures, Indiana University Press, Bloomington IN 2010.
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w domniemanej dualnej opozycji do „Podmiotu” feministycznego empiryzmu i „Kobiety” teorii
z feministycznego punktu widzenia, zostały one w pełni zablokowane jako ilościowe ujęcia tych
właśnie kategorii. Feministyczne nowe materialistki, które przecinają w poprzek tę linearność,
twierdzą, iż znane feministyczne odpowiedzi na naukowe, polityczne i artystyczne skupienie
się na „ja” mają humanistyczny i antropocentryczny charakter. Humanizm i antropocentryzm
są problematyczne, ponieważ takie (nie)rozpoznane stanowiska spychają materię na bok
(także sprawczą materię rozdartego, procesualnego lub wymaglowanego [mangle] podmiotu).
To ostatnie sprawia, że humanizm i antropocentryzm nie tylko są problematyczne, lecz także
całkowicie niemożliwe. Feministyczne materialistki trzeciej fali pokazują, że nawet kwestia cogito
(ja podmiotowości) jest w ruchu i sprzyja, jako taka, feministycznej przyszłości. Rozwiązaniem,
które proponują, są podejścia posthumanistyczne, nieantropocentryczne, intra-aktywne. Czyniąc
to, feministyczne nowe materialistki badają pokolenie rozwijające nowe onto-epistemologiczne
stanowisko akcentując materię, materiały i materialność. Ta teoretyczna opcja afirmuje teorię
z feministycznego punktu widzenia (to też materializm), ale nie w takiej formie, w jakiej weszła
ona do kanonu (afirmacja ta nie jest oparta na tożsamości, ponieważ tożsamość „jest różnie
odgrywana w zależności od różnych okoliczności doświadczenia102”).

Z języka angielskiego przełożyła Monika Rogowska-Stangret

102 K. Barad, Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings, and
Justice-to-Come, s. 259.
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Peta Hinton i Xin Liu

Nie/możliwość porzucenia w nowomaterialistycznych ontologiach1

The Im/Possibility of Abandonment in New Materialist Ontologies
Abstract: Organising prominent critiques of new materialism is the suggestion that it contains
a gesture of abandonment; that new materialism abandons the past to enable its self-promotion
as a novel brand and a generation of feminist intervention wedded to a particular vision of matter’s
transformative possibilities; or it abandons questions of race in advancing a grand ontology, while
simultaneously enacting a particular politics of perspective—one that is racialised. In this article
we acknowledge the importance of these critiques as we engage them through an interrogation
and opening of the nature of abandonment itself. From within a new materialist frame, we ask
who or what abandons, and what assumptions about matter, race, the human, and the iterative
act of abandonment are at work in critiques of this field? We question how a new materialist
approach enacts and recasts the positionality and privilege of ‘whiteness-as-humanness’ at the
same time it is considered to elide these. Taking up with discussions from within critical race
theory and approaches to human exceptionalism, we ask from this whether we can conceive of
new materialism in terms of a perverse ontology that renders abandonment im/possible.
Keywords: new materialist ontologies, im/possibility, race, abandonment.

Kiedy zaczęłyśmy przyglądać się rosnącej ilości literatury oferującej krytyczny wgląd
w ważne spory toczące się pod szyldem „nowego materializmu”2, zauważyłyśmy, że jako
1 Podstawą tłumaczenia jest artykuł Pety Hinton i Xin Liu, The Im/Possibility of Abandonment in New Materialist Ontologies,
„Australian Feminist Studies”, 30 (84), 2015, s. 128-145. Wydawnictwo: Taylor & Francis Ltd, www.tandfonline.com, reprinted
by permission of the publisher. Redaktorki dziękują Autorkom oraz Redakcji „Australian Feminist Studies” za zgodę na niniejszą
publikację [przyp. tłum.].
2 Krótki przypis na temat terminologii: pojęcie nowego materializmu celowo pozostaje szerokie w naszym ujęciu – odnosimy się
do niego w liczbie pojedynczej, chociaż jesteśmy świadome miriady różnic dotyczących ujęcia tematu, podstaw teoretycznych
i podejść metodologicznych. Czynimy to, aby uprościć nasz argument w obliczu faktu, że nowy materializm jest tu traktowany
jako przedmiot krytyki. Ale jest to również gest strategiczny: odnoszenie się do nowego materializmu w liczbie pojedynczej
może prowokować uwagę potrzebną do tego, by sama idea pojedynczości czy powszechności stanowiska została nie tylko
wzięta pod uwagę, ale także by sama jej struktura została poddana dyskusji. Nie może nigdy istnieć czysto jednostkowe
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główna linia krytyki występuje w nich sugestia, jakoby nowy materializm wspierał się na geście
porzucenia. Innymi słowy, krytyczne zniuansowanie i transformatywny potencjał tego nurtu
stają się możliwe kosztem porzucenia pozycji politycznego i etycznego zaangażowania, które od
zawsze definiowały praktyki feministyczne i postkolonialne. Gdy mowa o tego typu krytyce, na
myśl przychodzi od razu Sara Ahmed, która wyraziła swoje rozczarowanie nowym materializmem
na łamach „European Journal of Women’s Studies” z 2008 roku. Jej artykuł wywołał serię gorących
dyskusji dotyczących tego, jak na gruncie nowego materializmu podejmowane są kwestie
polityczne i etyczne, zwłaszcza w sposobie definiowania materii oraz w kwestii odpowiedzialności
wobec feministycznej historiografii. W swojej krytyce, która dostarcza powszechnych dziś i po
wielokroć powtarzanych argumentów pod adresem nowego materializmu, Ahmed starała się
dowieść, że nurt ten niesie ze sobą narrację postępową – wbrew dawnym niepowodzeniom
feminizmu, nowy materializm czyni gest ustanowienia samego siebie w roli nowego nurtu i nowej
generacji feministycznych interwencji, które wiążą się z właściwym mu rozumieniem materii i jej
tranformacyjnych możliwości.
W świetle tego sporu uważamy jako nowomaterialistycznie zorientowane badaczki, że czas
przyjrzeć się możliwościom porzucenia, które zawierają się w nowomaterialistycznych ontologiach.
W tym celu stawiamy następujące pytania: w jaki sposób należy rozumieć porzucenie? Co na
gruncie nowego materializmu znaczy porzucić coś – porzucić perspektywę, dany przedmiot albo
tożsamość? Czym jest nowy materializm i w jaki sposób może zostać rozpatrzony w kontekście
pytania o to, co znaczy porzucać3? By odpowiedzieć na te pytania, proponujemy przyjrzeć się
ruchowi porzucania niejako „od środka”. Mówimy z wewnątrz „przedmiotu” krytyki, tj. nowego
materializmu, używając jego tekstów i słownika do budowania naszego wywodu. Nasz artykuł ma
na uwadze jeszcze jeden istotny cel: przeanalizowanie treści i natury krytyki nowego materializmu
i ocenę zdolności metodologii nowego materializmu do odpowiedzi na zarzuty o porzucenie. W ten
sposób chcemy upomnieć się o kwestię, która nie doczekała się naszym zdaniem dostatecznej uwagi
w nowomaterialistycznych analizach – mianowicie o kwestię rasy. Zaznaczmy, że zadanie, które
przed sobą stawiamy, nie polega po prostu na zastosowaniu perspektywy nowego materializmu
do rozważenia kwestii rasy. Nasze zadanie zawiera w sobie komplikujący całą sprawę gest, który
stanowisko (mamy tu na myśli to, że każde upozycjonowanie jest zarazem przesunięte i przygodne) ani też uniwersalność nie
może być postrzegana jako będąca w całości poza siłami różnicowania, które wiążą się z produkcją specyfiki lub jako odporna
na owe siły.
3 Nasze zainteresowanie kwestią porzucenia było tematem, który przedstawiłyśmy na World Picture Conference zorganizowanej
pod hasłem „Porzucać” przez Institute for Cultural Inquiry (ICI) w Berlinie, 7-8 listopada 2014 roku. Autorki pragną podziękować
organizatorom i organizatorkom konferencji oraz ICI za możliwość przedstawienia swoich badań. Ponadto, Peta chciałaby
podziękować za wsparcie ICI Berlin w jej pracy nad tym projektem. Wkład Xin Liu został sfinansowany przez Finnish Gender
Studies Doctoral School.
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podejścia nowomaterialistyczne traktują jako z konieczności uwikłany gest metodologiczny, taki
mianowicie, że badanie jest zarazem współ-konstytuuowaniem – sam przedmiot naszej analizy
jest zarazem dynamicznym materializowaniem się zarówno przedmiotu jak i podmiotu danej
epistemicznej interwencji4.
Zadanie, jakie sobie stawiamy, nie polega więc na zdiagnozowaniu i poprawieniu krytyki
nowego materializmu. Zamiast tego, myśląc razem z porzuceniem i poprzez nie, twierdzimy,
że nowy materializm jako metoda i metodologia pozwala na otwarcie podjętej tu problematyki
niejako od środka. W tym celu chcemy przyjrzeć się polisemicznym możliwościom, jakie niesie ze
sobą porzucenie, pytamy na przykład, w jaki sposób możemy rozumieć porzucenie zarówno jako
gest wyrzeczenia się (jak w wyrażeniu „porzucić coś” – ang. abandon it) oraz jako pogrążenie się
w czymś, oddanie się czemuś (jak w angielskim wyrażeniu abandon to)5. W tym świetle możemy
powiedzieć, że nasza analiza wpisuje się w jedną z możliwych definicji tego, co znaczy słowo
„porzucać”. Chodzi mianowicie o znaczenie: „zrzekać się”. Porzucamy zastane i kategoryczne
pojęcia tożsamości, które wspierały „starsze” podejścia intersekcjonalne i te formułowane
z feministycznego punktu widzenia (tzw. feminist standpoint), przyznajemy, że jesteśmy uwikłane
w, a zarazem zmieniane przez to, co same pomagamy wytworzyć jako przedmiot naszego badania.
Ale czy naprawdę? Na ile możemy rzeczywiście porzucić naszą przeszłość? I na ile nasza
praca domaga się przywrócenia dawnych kategorii nawet wtedy, gdy je negocjujemy, albo pozornie
je negujemy? Czy zarówno w krytyce skierowanej pod adresem nowego materializmu, jak i w jego
własnych krytycznych działaniach, nie kryje się nieuchronnie gest przywracający dokładnie te
same dylematy wokół tożsamości i różnicy, które miały one rozwiązywać? Weźmy dla przykładu
zarzut Nikki Sullivan głoszący, że nowy materializm jest uwikłany w „białą optykę6” – naznaczoną
kategorią rasy epistemę wizualną, która czyni możliwą zarówno formę, jak i treść postrzegania
i przesyca je znaczeniami? Czy nowy materializm rzeczywiście wyrasta na obszar refleksji nad
4 Zobacz: D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, tłum.
A. Czarnacka. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf; K. Barad, Co jest miarą nicości? Nieskończoność,
wirtualność, sprawiedliwość, tłum. M. Rogowska-Stangret, w tym tomie; P. Hinton, Situated Knowledges and New Materialism(s):
Rethinking a Politics of Location, „Women: A Cultural Review” 25 (1), 2014, s. 99-113.
5 Nasze rozumienie pojęcia porzucenia nawiązuje do opisu konferencji [call for papers]: „Tematem tegorocznej konferencji
jest porzucenie, termin, który w swojej oscylacji pomiędzy porzuceniem czegoś (abandonment of) a oddaniem się czemuś
(abandonment to), pomiędzy wstrzemięźliwością a luksusem, uważnością a zlekceważeniem, obejmuje zarówno radykalne
wyrzeczenie się, jak i całkowite pobłażanie sobie. Kiedy mówimy o porzuceniu, mamy na myśli sytuację, w której rozstajemy
się z czymś, albo rozparcelowujemy zbiorowy przedmiot, albo działamy w sposób, który sugeruje dezintegrację pewnych norm
zachowania lub przynależności (na przykład kiedy „śmiejemy się do rozpuku” – ang. laugh with abandon). Dyskursy i sceny
z mediów i polityki są na ogół wypełnione pojęciami opuszczenia, rozstawania się, zrywania z czymś, robienia czegoś bez
umiaru (ang. acting with abandon)”. Zobacz: http://ici-berlin.org/news/606/.
6 N. Sullivan, The Somatechnics of Perception and the Matter of the Non/human: A critical Response to New Materialism, „The
European Journal of Women Studies”, 19 (3), 2012, s. 303.
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kulturą, w którym pytania o rasę i polityczność z konieczności usytuowanego spojrzenia, zostają
porzucone?
Te dyskusje sprawiły, że zaczęłyśmy się poważnie zastanawiać, rozmyślać i zachodzić
w głowę, czy nowy materializm, przy całym swoim nacisku na posthumanistyczne ontologie
relacyjne uwikłanego współ-wytwarzania, na polityczne ekologie postulujące inny rodzaj etycznej
odpowiedzialności, która obejmowałaby sprawczość zwierząt i innych nie-ludzi, a przy tym nie
dewaluowała ich, przy swoim nacisku na transwersalne rozumienie czasu, które rozmontowuje
rzekomo oczywistą chronologię, czy przy tym wszystkim nowy materializm jednak o czymś nie
zapomina? Czegoś nie zaniedbuje? Albo, mówiąc inaczej, czy w swoim wysiłku, by dostarczyć
poshumanistyczną analizę kultury, która byłaby wrażliwa na kwestie różnicy, etycznej
przyszłości i sprawiedliwości społecznej, nowy materializm nie przeoczył własnych tendencji do
uniwersalizacji, ujednolicenia i neutralizacji? By posłużyć się analogią, czy ten korpus tekstów nie
staje się w feminizmie odpowiednikiem nowego maskulinizmu? Czy należy go uznać za podejście
uniwersalizujące materialność, które ukrywa własne polityczne, umiejscowione uprzedzenia?
Idąc tym tokiem myślenia, chcemy skierować dyskusję na szerszy problem – chcemy
zapytać o to, co zostało być może porzucone w nowomaterialistycznym dyskursie? Co zostało
zaniedbane, pozostawione lub niezauważone? Posługując się metodologią, która wskazuje
zarówno na możliwość, jak i na niemożność utrzymania takiego stylu negacji, będziemy starały się
dowieść, że można zgodzić się z przedstawionymi przez nas na wstępie zarzutami wobec nowego
materializmu: „tak, nowy materializm nie jest wolny od ‘białej optyki’”; „tak, może on generować
‘białą epistemę’ lub funkcjonować w ten sposób7”. By dowieść, że tak jest, wystarczy spojrzeć
na nowomaterialistyczny kanon i kluczowe postacie jego genealogii, takie jak Braidotti, Barad,
DeLanda, Deleuze, by wymienić tylko kilka z „ważnych nazwisk”, które pojawiają się w książce
Ricka Dolphijna i Iris van der Tuin New Materialisms: Interviews and Cartographies8. Z drugiej
strony możemy zapytać w nowomaterialistycznym trybie: czym jest białość „białej optyki”?
Czy jest to na tyle oczywista kategoria, by mogła stanowić dostateczną podstawę dla krytyki
tego nurtu? Oznacza to również konieczność zapytania, czy w obrębie krytycznych interwencji
podejmowanych z pozycji nowomaterialistycznych możemy dostrzec ich przywiązanie do tego,
7 Chciałybyśmy podziękować Jasbir Puar za opis „białej epistemy” przedstawiony przez nią podczas wykładu w 2014 roku
w Institute for Cultural Inquiry (ICI) w Berlinie, który dostarczył inspiracji naszemu esejowi.
8 R. Dolphijn i I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, University of Michigan
Library, Ann Arbor 2012. Czerpiemy nasze przykłady z tego tekstu, ponieważ jego autorzy analizują szeroką panoramę
społecznych, politycznych i feministycznych filozofii materialistycznych, by przedstawić oryginalny argument na temat
metodologicznych i politycznych motywacji i zaangażowań nowego materializmu. Towarzyszy temu seria wywiadów
z najważniejszymi badaczkami i badaczami reprezentującymi myśl nowego materializmu, co sprawia, że tekst ten może służyć
jako solidne studium badanego nurtu, prezentujące również jego filozoficzną genealogię.
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co składa się na tożsamość, w szczególności na tożsamość określoną rasowo i jej przełożenie na
praktyki poznawcze, zwłaszcza te, które pragną ustanowić „nowe” podejście, mające uniknąć
„starych” uwarunkowań i ograniczeń.
W dalszej części proponujemy zastanowienie się nad problemem porzucenia z czterech
powiązanych ze sobą perspektyw. Po pierwsze, skupimy się na konfiguracjach materialności
w zwrocie ku nowemu materializmowi i powrocie do niego. Po drugie, skoncentrujemy się na
kwestii rasy i szczególnym statusie „białości-jako-człowieczeństwa9”. Po trzecie, sięgając po figury
feministycznej bohaterki oraz neurotyka na skutek porzucenia, pytamy, w jaki sposób porzucenie
może być obecne w krytykach nowego materializmu. Wreszcie, w nawiązaniu do rozważań
Vicki Kirby o ludzkiej wyjątkowości, zamierzamy ustalić, czy nowy materializm można uznać za
rodzaj perwersyjnej ontologii, która czyni porzucenie nie/możliwym, co oznaczałoby, że nowy
materializm w swoich krytycznych i materializujących działaniach wykonuje paradoksalny gest
równoczesnego porzucenia i odmowy porzucenia10.
Kilka gestów założycielskich
Zanim przejdziemy do naszych metodologicznych eksperymentów, powróćmy na moment
do argumentu Ahmed i przyjrzyjmy się dokładniej rozumowaniu, które leży u podstaw jej twierdzeń
na temat nowego materializmu. Według Ahmed, nowy materializm uzasadnia swoją potrzebę
zerwania z poprzedzającymi go feminizmami tym, że przejawiały one „rutynową wrogość wobec
tego, co biologiczne, a zarazem notoryczną skłonność do społecznego konstruktywizmu11”.
Określając takie podejście jako „logikę inflacyjną12”, Ahmed ocenia, że owo zerwanie opiera się
9 N. Sullivan, The Somatechnics of Perception..., s. 303.
10 Użycie ukośnika pomiędzy „nie” i „możliwym” odzwierciedla metodologiczną strategię zapożyczoną z sugestii
poczynionej przez Karen Barad w artykule Co jest miarą nicości? Nieskończoność, wirtualność, sprawiedliwość (w tym tomie).
W swoich rozważaniach na temat kwantowej próżni Barad odnosi się do ontologicznej nie/określoności, „w której ukośnik
pomiędzy ‘nie’ a ‘określonością’ odzwierciedla zarówno konstytutywne inkluzje jak i wykluczenia, które nie mogą być usunięte
z procesu (nie)materializowania” (P. Hinton, „A Sociality of Death: Towards a New Materialist Politics and Ethics of Life Itself”
w: What if Culture Was Nature All Along, red. V. Kirby, Edinburgh University Press, Edinburgh 2017). Zatem każdy gest
„anulowania” jest zarazem „robieniem czegoś” , „anulowanie” materii jest zarówno osadzeniem pewności konkretnej tożsamości
w przestrzeni i czasie, jak i jej radykalnym otwarciem. Barad skupia się na tych sposobach „anulowania” materialności, które
można zarazem traktować jako „anulowanie” nicości (Co jest miarą nicości? Nieskończoność, wirtualność, sprawiedliwość, w tym
tomie). Dla naszych celów przyjmujemy, że „nie/możliwość” porzucenia odzwierciedla konstytutywne inkluzje i wykluczenia,
które nie mogą zostać oddzielone od procesu porzucania. To, co rzekomo zostaje porzucone, pozostaje i ma zasadnicze
znaczenie dla naszych metodologicznych zawiłości.
11 Open Forum. Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’, „The European Journal of Women’s
Studies” 15 (1), 2008, s. 24., s. 24.
12 Ibidem, s. 31.
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na „nieprawdziwej i wybiórczej opowieści o tym, jak feminizm podchodził do biologii, nauki
i materializmu13”. Najbardziej problematyczne jest jednak to, że taki zrutynizowany gest redukcji
napędza nowomaterialistyczne nawoływania do pilnego przepracowania na nowo kwestii
natury materii. A skoro ustalono, że dotychczasowe feministyczne podejścia do materii były
niewystarczające, owo przepracowanie może się dokonać jedynie za sprawą samego nowego
materializmu. W podobny sposób, wedle Ahmed, założycielski gest nowego materializmu
sprawia, że nurt ten nabiera specyficznego stylu, w którym przeprowadza swoje materialistyczne
interwencje: nowy materializm zwraca się rzeczywiście ku pytaniom o „materialne fakty14” (ang.
facts of matter), rzekomo zmarginalizowanym albo wręcz zabronionym we wcześniejszych
„materiofobicznych15” teoriach feministycznych kładących nacisk na kulturę i język.
Mówiąc najprościej, Ahmed w rzeczywistości twierdzi, że nowy materializm opiera się na
opozycyjnej logice, w której pojęcie różnicy zostaje pomyślane w kategoriach braku. Dowodzi
więc, że to, czego zdaniem nowych materialistek brakowało starszym pracom feministycznym
– czyli większe zaangażowanie w problematykę materii i biologii – wyznacza różnicę między
tymi pracami a nowym materializmem pod względem czasu, przestrzeni oraz wartości. Właśnie
ta różnica stanowi o wyjątkowości nowego materializmu na tle korpusu tekstów i historii myśli
feministycznej. Ahmed kieruje naszą uwagę na ów mechanizm pojmowania różnicy jako braku,
gdy odnotowuje, że „punktem wyjścia albo zaczynem tego pola badań jest krytyka starszych
feminizmów za brak zainteresowania materią jako taką16”. A zatem jednym z głównych zadań
nowego materializmu będzie przywrócenie i ożywienie tego, co zostało zapomniane, a mianowicie
tego, jak materia „nabiera znaczenia” (how matter matters)17. Kwestie poruszone przez Ahmed
pobrzmiewają również u Clare Hemmings, gdy rozpoznaje ona w nowym materializmie narrację
naprawczą, w której nawołuje się do przywrócenia zainteresowania przedmiotami zepchniętymi
przez teorię feministyczną na boczny tor – w tym wypadku, materią – po to, „by móc ruszyć
naprzód18”. Co ciekawe, Hemmings dostrzega jednocześnie „nielinearną metodologię19” podejść
nowomaterialistycznych. Podkreśla, że metodologia ta proponuje „splecenie i przemieszanie

13 Ibidem, s. 24.
14 Ibidem, s. 35.
15 Ibidem, s. 34.
16 Ibidem, s. 32.
17 Ibidem.
18 C. Hemmings, Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory, Duke University Press, Durham, NC, London
2011, s. 106.
19 Ibidem, s. 107.
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(…) materialności i reprezentacji20”, co znaczy, że zainteresowanie, jakim dawniejszy feminizm
darzył struktury władzy i reprezentację, nie zostaje zwyczajnie porzucone, lecz raczej ulega
przeobrażeniu. Według Hemmings oznacza to, że biomaterializm – określenie, którego używa
wymiennie z nowym materializmem – „odrobił lekcję z różnicy”, a zarazem rozpoznaje, „że teoria
kultury wywiera nań wpływ, ale nie determinuje go21”.
Mimo to, Hemmings interpretuje tę zmieszaną i splecioną ontologię22, która domaga się
nie-linearnej i transpozycyjnej23 metodologii, w nieco redukcyjny sposób jako „swego rodzaju
fuzję” wydarzającą się za sprawą „zszycia ze sobą różnych teoretycznych nurtów w nowej
formie”24. Jest to zatem jedynie „retoryka”25. Według Hemmings z jednej strony nawołuje się
tu do wyrozumiałego i przychylnego odczytania wcześniejszych feministycznych perspektyw,
z drugiej – biomaterialistyczna narracja powrotu wywołuje jednak wrażenie, że oto mamy
tu do czynienia z wyjątkowym „historiograficznie i afektywnie momentem26”, na tle którego
„feminizm marksistowski/socjalistyczny i post-strukturalistyczny27” z ich „rozumieniem władzy
jako przymusu28” sprawiają wrażenie anachronicznych i nieprzydatnych. W odróżnieniu od nich,
biomaterializm przedkłada „życie ponad śmierć, możliwości zaś ponad strukturę i nawołuje do
zwrotu od epistemologii ku ontologii29”. Tym, co najbardziej niepokoi Hemmings, jest fakt,
że w obliczu takiego założenia biomaterialistyczne dążenie do zmiany – będącej wspólnym
celem wszelkich feminizmów30 – może objawić się jedynie przy uznaniu materii za „wielość,
nieredukowalność i nieprzewidywalność życia31”.
Takie rozumienie życia i materii budzi sceptycyzm Ahmed, a jej obawy wywołuje
w szczególności fakt, że to ono decyduje o wyjątkowości nowomaterialistycznej perspektywy.
Zdaniem Ahmed, to właśnie możliwość odwołania się do materii jako „dynamicznej,
20 Ibidem, s. 108.
21 Ibidem, 107.
22 K. Barad, Co jest miarą nicości? Nieskończoność, wirtualność, sprawiedliwość, w tym tomie; V. Kirby, Quantum
Anthropologies: Life at Large, Duke University Press, Durham, NC, London 2011.
23 R. Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge 2006.
24 C. Hemmings, op. cit., s. 107.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 108.
27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 109.
29 Ibidem, s. 208.
30 Transformations: Thinking Through Feminism, red. S. Ahmed, J. Kilby, C. Lury, M. NcNeil oraz B. Skeggs, Routledge, London,
New York 2000 oraz P. Hinton i I. van der Tuin, Preface, „Women: A Cultural Review” 25 (1), 2014, s. 1-8.
31 C. Hemmings, Why Stories Matter..., s. 107.
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inteligentnej, [i] samoorganizującej się32” jest źródłem politycznego i krytycznego rozmachu
nowego materializmu. Problem leży jednakże w tym, że takie twierdzenie o posthumanistycznej
sprawczości materii jest możliwe tylko za sprawą gestu porzucenia, polegającego na „oczyszczeniu
gruntu z tego, co przyszło przed nami33”. Wynika stąd, że nowy materializm powstaje dzięki gestowi
porzucenia, a także jest podtrzymywany i uprawomocniony przez ten gest, który wymazuje dług
wobec feministycznego dziedzictwa i nie chce uznać, że badania feministyczne były w przeszłości
kształtowane i nadal są realizowane przez zainteresowanie kwestiami biologii i materii.
Twierdzenia, które płyną z takiej oceny nowego materializmu, mówią wprost, że gest
porzucenia jest gestem politycznym. Inni krytycy i krytyczki zwracali uwagę na przykład na jego
konsekwencje dotyczące kwestii rasy i płci – odniesiemy się do ich argumentów w dalszej części
artykułu ze szczególnym uwzględnieniem pytania o rasę. W toczonych przez nie dyskusjach
odnajdujemy ciekawy moment polegający na tym, że pojęcie rasy zakorzenione w rozumieniu
władzy jako struktury opresyjnej, służy im jako punkt wyjścia do postawienia tezy o porzuceniu
problemu rasy przez nowy materializm. Gdy przyjrzałyśmy się tym twierdzeniom, okazało
się zarazem, że kryje się w nich pokusa, by uznać porzucenie rasy, polegające na poświęceniu
jej niedostatecznej ilości miejsca w analizach nowego materializmu, za po prostu niemożliwe.
Powrócimy do wyłaniającego się tu problemu metodologicznego nieco dalej. Na razie odkryty
przez nas paradoks zawarty potencjalnie w nowomaterialistycznym porzucaniu prowadzi nas ku
pytaniu o to, czy również argumenty Ahmed i Hemmings nie są oparte na logice porzucenia, a jeśli
tak, to, w jaki sposób ona działa.
Z tego, co dotąd zostało powiedziane, wynika, że narracja porzucenia przypisywana nowemu
materializmowi, która miałaby polegać na tym, że porzucenie, rozumiane jako „zaniechanie i pójście
dalej”, działa za sprawą czasowego i przestrzennego oddzielenia, za sprawą ruchu od przeszłości
ku nowomaterialistycznej teraźniejszości. Przyjrzawszy się temu nieco bliżej, uświadomiłyśmy
sobie, że jest to dość dziwne twierdzenie, zwłaszcza w kontekście nacisku, jaki Ahmed kładzie na
historyczność pojęć materii – a więc na coś, co można by nazwać jak nadejścia. Tym, co zwraca
naszą uwagę jest więc rozdźwięk, który powstaje między tymi dwoma stanowiskami: logika, która
rzekomo wspiera nowomaterialistyczne gesty porzucenia, stoi w sprzeczności ze sposobem,
w jaki sama Ahmed konceptualizuje materię. Mówiąc dokładniej, Ahmed traktuje historyczność
jako interwencję epistemologiczną, która komplikuje linearną konfigurację złożoną z tu i tam,
teraz i wtedy, a tym samym stawia pod znakiem zapytania możliwość jakiejkolwiek redukcyjnej
32 P. Hinton i I. van der Tuin,Preface, s. 1.
33 S. Ahmed, „Open Forum. Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’”, op. cit., s. 36.
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stałości. Pojmując historyczność w ten sposób, Ahmed uznaje trudności, które towarzyszą
przeformułowaniom chronologicznego czasu i przestrzennego oddzielenia, za przywiązanie do
takich sposobów myślenia o czasie i przestrzeni, w których także materia jest samo-obecnym
bytem, empirycznie znajdującym się zawsze „tam”. Według Ahmed materia może nadejść wyłącznie
performatywnie34.
Na gruncie kryteriów, którymi posługuje się Ahmed w swojej interwencji, sama możliwość
powiedzenia po prostu, że materia jest bądź też nie jest obecna w obrębie analiz feministycznych
jest już podważona. Jak sama słusznie zauważa, powiedzieć, że materia została pominięta we
wcześniejszych analizach feministycznych, oznacza tyle co uznać ją za „fetysz – tak jakby była
ona ‘czymś’, co możemy wybrać lub nie35”. Niejasne pozostaje jednak, jak można rozpoznać ten
fetyszyzujący gest na gruncie jej własnego stanowiska głoszącego performatywność materii.
Odsłania się tu jej wiara w zdolność nowego materializmu do zredukowania „materii” do pewnego,
niematerialnego znaczącego, którym mogą się posługiwać teorie feministyczne. Tymczasem
na gruncie jej własnej myśli przeprowadzenie takiej językowej redukcji jest niemożliwe. Innymi
słowy, Ahmed sama odrzuca możliwość tego, co diagnozuje. Gdyby jednak upierała się ona, że
logika porzucenia i gesty inflacyjne rzeczywiście są obecne w nowym materializmie, wówczas
zapytałybyśmy, jak odpowiedziałaby na bardziej prowokacyjne pytanie, które wyrasta z jej
własnych ontologicznych założeń, a mianowicie: jak owa logika porzucenia staje się możliwa?
Gdy przyglądamy się z bliska odpowiedzi Ahmed na nowy materializm, staje się jasne,
że pojęcie różnicy (jako porzucenia), na którym wspiera się jej krytyka nowomaterialistycznej
narracji o powrocie i porzuceniu, jest tym samym pojęciem różnicy, na którym zasadza się jej
własna krytyka. Dlatego im bliżej przyglądamy się owej logice porzucenia, tym bardziej jej
działanie okazuje się pogmatwane i skomplikowane, gdy wkrada się ona do wnętrza gestów,
które ją krytycznie demaskują, czy nawet zasila te gesty. Widać to wyraźnie, gdy Ahmed
postanawia w odpowiedzi na obawy, jakie wzbudza w niej krytyczny manewr konstytuujący nowy
materializm, wysunąć postulat etycznego powrotu do dawniejszych prac feministycznych36. Gest
ten miałby pozwolić na uniknięcie „oczyszczania gruntu”, które jej zdaniem przeprowadza nowy
materializm. Tymczasem wydaje się, że taka naprawcza interwencja byłaby możliwa tylko wtedy,
gdyby tożsamość poszczególnych generacji feminizmu – w ich czasowych i przestrzennych
wymiarach – była pojmowana w ich zdroworozsądkowych granicach. Etyczny wymiar powrotu
do wcześniejszych feminizmów jako „zwrócenie im głosu”, jakoby błędnie odczytanego przez
34 Eadem, Strange Encounters: Embodied Others in Post-coloniality, Routledge, London 2000.
35 Eadem, Open Forum..., s. 35.
36 Ibidem, s. 36.
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teoretyczki nowego materializmu, może mieć miejsce tylko przy założeniu, że zgadzamy się na
uznanie ich za „wcześniejsze”, a zatem za mówiące w ramach konkretnego czasu i miejsca, co
domaga się bardziej politycznie i etycznie przenikliwych, współczesnych feministek, które mogłyby
ponownie odczytać pracę wcześniejszych pokoleń. Można by powiedzieć z nowomaterialistycznej
perspektywy, że takie pojęcie generacji pomyślane w oparciu o logikę oddzielenia i sukcesji,
zostaje zrematerializowane w wezwaniu Ahmed, by nowy materializm uznał swój feministyczny
dług wobec feminizmów od niego wcześniejszych37.
Pytanie o rasę
Zajmiemy się teraz w sposób bardziej szczegółowy pytaniem o rasę, kontynuując zarazem
rozważania na temat porzucenia jako gestu charakterystycznego dla nowego materializmu, ale
tym razem mając na względzie pytanie o to, jak wybór tematów i dobór aparatury analitycznej
na gruncie nowego materializmu łączy się z opowiedzeniem się za pewną polityką perspektywy.
Dlatego nie zaczynamy od pytania o to, czy i jak z pozycji nowomaterialistycznych podejmowana
jest tematyka rasy. Nie chodzi także o to, by ustalić, jak podejście nowomaterialistyczne może
zostać zastosowane do problematyki rasy. Nie chcemy używać określenia „rasa” w znaczeniu
operacyjnym, którego mogą wymagać takie podejścia. Przestrzegają nas zresztą przed tym
także krytyczki nowego materializmu. Staramy się raczej współmyśleć z przedstawioną powyżej
krytyką nowego materializmu i wykorzystać ją jako wskazówkę sugerującą, że problematyka
rasy nadchodzi. Akcentowanie „nadejścia” rasy nie znaczy wcale, że jej tożsamość jest w pełni
zrozumiała i łatwo dostępna jako przedmiot badania. Takie podejście jest zgodne z dokonaniami
krytycznych teoretyków i teoretyczek rasy, którzy podważają założenie mówiące, że rasa ma
znaczenie wyłącznie w sytuacji obecności innych, którzy są naocznie odmienni rasowo. David Theo
Goldberg pyta:
Jaka koncepcja rasy zostaje założona, podtrzymana, albo być może zaatakowana, kiedy
oskarżamy o rasizm, przyznajemy się doń lub wypieramy się go? Czy owo założenie
o „rasie” jest takie samo dla każdego rodzaju postaw i w każdym indywidualnym przypadku? Innymi słowy,
z jakimi założeniami ontologicznymi i konsekwencjami społecznymi mamy do czynienia za każdym razem,
gdy mowa o „rasie”?38

Co ciekawe, gdy w krytykach nowego materializmu postawione zostaje pytanie o rasę,
37 Na tej samej zasadzie odczytanie przez Hemmings przeniesienia jako pewnego rodzaju fuzji lub „zszycia” wymaga
wstępnego rozdzielenia rozmaitych nurtów myśli feministycznej. Co ciekawe, tożsamość poszczególnych generacji feminizmu
– jej przestrzenne i czasowe współrzędne – zostaje przyjęta i, by tak rzec, ponownie zmaterializowana właśnie w twierdzeniu
o jej porzuceniu.
38 D. T. Goldberg, „Introduction”, w: Anatomy of Racism, red. D.T. Goldberg, s. XI-XIII, University of Minnesota Press, Minneapolis
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jest ona często bezpośrednio utożsamiana z asymetrycznymi relacjami władzy oraz z realnym
doświadczeniem niesprawiedliwości społecznej – tak jakby było oczywiste, że podjęcie kwestii rasy
musi wiązać się z przyjęciem pewnego stanowiska politycznego i pewnej etycznej wrażliwości39.
W tym świetle „rasa” zaczyna funkcjonować jako najbardziej cięta krytyka wymierzona
w „nowość” nowego materializmu, a także w jego sposób pojmowania materii. Argumentacja ta,
by podsumować ją w kilku słowach, mówi, że nowy materializm opiera się na wielkiej ontologii,
która spycha na margines kwestie polityczne, jednocześnie materia zostaje tu skonfigurowana
w sposób, który zawiera w sobie gest urasawiający i uniwersalizujący ją. W tym duchu Sari Irni
zauważa, że taki gest można dostrzec w fakcie, iż nowy materializm koncentruje się na postczłowieku oraz na tym, co więcej-niż-ludzkie, traktując te kwestie jako „nowe – zasadnicze i pilne
– problemy w odróżnieniu od ‘bardziej tradycyjnych’ (w domyśle: nie tak ekscytujących) kwestii,
którymi zajmuje się materialistyczny i postkolonialny feminizm40”. Mamy tu zatem do czynienia, co
podkreśla Hemmings, z kategorialnym rozróżnieniem na materialność społeczną i materialność,
o jakiej mowa w ujęciach nowego materializmu. To znaczy, że nowy materializm odróżnia „sprawy
związane z życiem41” od „materialności społecznej42”, o której mówi „materializm historyczny43”.
To dlatego Hemmings zamiennie z określeniem „nowomaterialistyczny” stosuje termin
„biomaterialistyczny”, by podkreślić rozdźwięk między socjologicznymi i biotechnologiczymi
sposobami rozumienia materii44.
Według Irni oznacza to, że pytanie o rasę jako problem dotyczący społecznych
i politycznych praktyk, norm i regulacji, jak również asymetrycznych relacji władzy, zostaje
w nowym materializmie zepchnięte na margines. Jak pisze, „rasa (...) przynależy do materialności
„
materialistycznych feministek45 , tymczasem nowy materializm z jego zwrotem ku temu, co postoraz nie-ludzkie, jest zainteresowany raczej problemami z „dziedziny nauk przyrodniczych46”.
1990, s. IX.
39 Można to odczytać w kontekście „efektu czarnej skrzynki” związanego z intersekcjonalnością. Według Niny Lykke (N. Lykke,
„Intersectional Analysis: Black Box or Useful Critical Feminist Thinking Technology?”, w: Framing Intersectionality: Debates on
a Multi-Faceted Concept in Gender Studies, red. H. Lutz, M. T. Herrera Vivar i L. Supik, Ashgate, Farnham 2011, s. 210) efekt
czarnej skrzynki odnosi się do możliwości, że „pojęcia mogą zacząć funkcjonować jak znaczniki nie/zgody w politycznotożsamościowym sensie”.
40 S. Irni, The Politics of Materiality: Affective Encounters in a Transdisciplinary Debate, „The European Journal of Women’s
Studies” 20 (4), 2013, s. 355.
41 C. Hemmings, Why Stories Matter..., s. 107.
42 Ibidem, s. 106.
43 S. Ahmed, „Open Forum. Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’”, s. 32.
44 C. Hemmings, Why Stories Matter..., s. 106.
45 S. Irni, The Politics of Materiality..., s. 353.
46 Ibidem, s. 352.
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Innymi słowy, pytanie o rasę przynależy do obszaru zainteresowań „szerzej znanego ‘feminizmu
materialistycznego’, który zajmuje się materialnymi warunkami życia kobiet oraz sposobami,
w jakie są one zdeterminowane przez klasę, rasę, przynależność etniczną, wiek, narodowość, nie/
pełnosprawność, (...) itd.47”. W konsekwencji, jak twierdzi Irni, materialność w jej rekonfiguracji
dokonanej przez nowy materializm różni się z uwagi na swoje „posthumanistyczne aspekty”
od jej ujęcia w feminizmie materialistycznym i postkolonialnym48. Choć nowe materialistki
przypominają o konieczności zaangażowania się w kwestie „dotyczące kobiet, władzy,
seksualności, urasowienia”, to materialne afekty i efekty towarzyszące nierównej dystrybucji
władzy i sporom społecznym okazują się na gruncie tego dyskursu problemami „tradycyjnymi”
i „niezbyt inspirującymi49”. Zamiast tego nacisk zostaje położony na analityczną wyższość, którą
gwarantuje nowy materializm. Teraz „możemy w pełni dostrzec, że kwestie płci i rasy zostają
ukonstytuowane i pomyślane jako nieodłączne od specyficznych światów, w których ‘my, ludzie’
jesteśmy tylko jednym spośród wielu aktywnych graczy50”.
A zatem mówiąc w skrócie, dominująca w nowym materializmie chęć wypracowania analiz,
które byłyby posthumanistyczne i anty-antropocentryczne sprawia, że nurt ten oddala się od wciąż
aktualnych pytań dotyczących rasy. Irni odczytuje to w kategoriach „polityki materialności”, która
ukazuje białość (nowej) feministycznej teorii (materialistycznej). Znaczy to, że kwestie dotyczące
rasy i płci nie zostają bezpośrednio podjęte, tak jakby były nieistotne z punktu widzenia skupionego
na „kwestiach materii żywej i nieożywionej51” nowego materializmu. W podobnym tonie brzmi
wyrażane przez Irni zaniepokojenie związane z miejscem, jakie w nowym materializmie zajmuje
rasa. Owo zaniepokojenie rezonuje z uwagą Ahmed, która dostrzega w nowomaterialistycznych
teoretyzacjach tendencję do „wymijania” kategorii takich, jak płeć czy rasa52. Obawa Ahmed płynie
stąd, że „zrzekając się tych terminów, wyrzekamy się nie tylko ich, ale czegoś znacznie więcej,
a mianowicie możliwości podjęcia pewnego rodzaju interwencji w świecie53”.
O ile krytyka nowego materializmu wysunięta przez Irni wskazuje na to, że nowy
materializm koncentruje uwagę na szerzej rozumianej ekologii politycznej, która obejmuje,
ale nie uprzywilejowuje człowieka, o tyle Sullivan przyjmuje nieco inną perspektywę, w której
problemem staje się właśnie sama perspektywa jako taka i kwestie związane ze statusem człowieka
47 M. Hird, cyt. za ibidem, s. 354.
48 Ibidem, s. 355.
49 Ibidem, s. 354.
50 M. Hird, C. Roberts, cyt. za ibidem, s. 354-355.
51 M. Hird, Feminist Matters: New Materialist Considerations of Sexual Difference, „Feminist Theory” 5(2), 2004, s. 231.
52 S. Ahmed, On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life, Duke University Press, Durham, NC 2012, s. 180.
53 Ibidem, s. 181.
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w analizach nowomaterialistycznych54. Według Sullivan podejścia te uwikłane są w białą optykę –
czyli w antropocentryczne i urasowione schematy postrzegania, które nazywa ona „somatechniką
postrzegania55”. Dzieje się tak za sprawą niejawnego zrównania białości z człowieczeństwem,
które następuje, a zarazem jest powielane wskutek uniwersalizacji sprawczej materii
w argumentach nowego materializmu. Materii, twierdzi Sullivan, zostaje przyznane ontologiczne
pierwszeństwo56. Funkcjonuje ona jako „nienazwane centrum57” analiz nowomaterialistycznych,
a także ich politycznych i etycznych dążeń.
Sullivan buduje swój argument w oparciu o teorię Warrena Montaga, w której białość nie jest
jedynie charakterystyką rasową, lecz zostaje uznana za warunek człowieczeństwa58. Właśnie to
zrównanie białości i człowieczeństwa, zdaniem Sullivan, leży u podstaw nowomaterialistycznego
gestu uniwersalizującego sprawczość materii59. Mówiąc prościej, ontologiczne pierwszeństwo
przyznane materii zostaje odczytane jako uznanie jej za coś „więcej niż kultura” albo coś „różnego
od kultury60”. Materia funkcjonuje na zasadzie „wypełniacza61”, pojmowana jest jako „pusta,
określona czysto negatywnie przez wskazanie na to, czym nie jest”, co pociąga dwojakiego
rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, taka perspektywa odwołuje się do dobrze znanej polityki
różnicy, która określa innego przez pryzmat jego czy jej rasy62. Po drugie, zostaje zachowany
podział na kulturę i naturę, a w jego obrębie to, co kulturowe zostaje utożsamione z jego ludzką
reprezentacją, materia zaś z „nie-ludzkim innym jako surowym materiałem63”. Biorąc powyższe pod
uwagę, Sullivan dowodzi, że pomimo powracających deklaracji o decentralizacji i przekroczeniu
antropocentryzmu wraz z jego „krótkowzrocznym skoncentrowaniem się na człowieku64”, nowy
materializm w rzeczywistości przywraca wiarę w ludzką wyjątkowość, a w dodatku czyni to
w sposób, który niejawnie zakłada także podziały rasowe.
Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, by zwrócić uwagę na fakt, że zarzut
54 N. Sullivan, The Somatechnics of Perception..., s. 303.
55 Ibidem.
56 Ibidem, s. 299, 310.
57 Ibidem, s. 308.
58 W. Montag, „The Universalization of Whiteness: Racism and Enlightenment”, w: Whiteness: A Critical Reader, red. M. Hill,
New York University Press, New York 1997, s. 205-225.
59N. Sullivan, The Somatechnics of Perception..., s. 309.
60 Ibidem, s. 310.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem, s. 309.
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Sullivan podnoszący obecność białej, antropocentrycznej optyki w samym sercu dyskursu
nowomaterialistycznego, sam w sobie może stanowić ciekawą odpowiedź na inne, krytyczne
wypowiedzi dotyczące miejsca rasy w obrębie tej teorii. Wydaje się na przykład, że według Irni
i Ahmed kwestia rasy – a więc: czym ona jest, jak ją poznajemy i z czym wiąże się uwikłanie
w rasę – jest założona i może być zdefiniowana na gruncie prawniczego pojęcia władzy jako zakazu.
Zdaniem Sullivan uporczywe pomijanie rasy w nowym materializmie okazuje się jednak o wiele
bardziej złowieszcze, bo może zostać zinterpretowane jako rezultat wpisania rasy w sam proces
materializowania się władzy. Wówczas mamy do czynienia z różnicowaniem ze względu na rasę,
które wciąż na nowo wyłania się i reprodukuje jako rasowo nacechowane relacje władzy i w obrębie
tychże relacji. Oznaczałoby to, że rasa ani nie jest po prostu wszędzie, ani, że jej miejsce można
zwyczajnie pominąć. Z perspektywy somatechniki postrzegania, którą proponuje Sullivan, widać
jasno, że za każdym razem, gdy rasowe asymetrie są podejmowane, równocześnie zostają one
zmaterializowane. Biała optyka, na którą wskazuje Sullivan, jest materializującym spojrzeniem,
które od początku pozostaje wplątane w to, co samo wyodrębnia lub czyni widocznym.
W ten sposób argument samej Sullivan pozwala nam uczynić krok na drodze ku naszemu
własnemu celowi, którym jest otwarcie pojęcia porzucenia na gruncie siatki pojęciowej nowego
materializmu. Sullivan pozwala zobaczyć problem w jego złożoności, przede wszystkim
uświadamia nam, że jeżeli nowy materializm jest rzeczywiście, jak twierdzi ona, uwarunkowany
przez białą antropocentryczną optykę i powiela ją, to wówczas odrzucenie ludzkiej wyjątkowości,
tezy o człowieku jako suwerenie, jest zaiste jego pokrętnym powrotem. Na przykład w odpowiedzi
na wezwanie Myry Hird, by zacząć patrzeć z perspektywy bakterii, Sullivan mówi, że porzucenie
naszej „perspektywy socjokulturowej” jest niemożliwe, ponieważ jesteśmy zawsze już w niej65.
Wynika stąd, że „nie da się z własnej woli porzucić własnej perspektywy, pozbyć się jej, albo
wymienić na czyjąś inną66”. Takie twierdzenie mogłoby zabrzmieć jak powtórka z polityki
reprezentacji pojmującej perspektywę w kategoriach własności, gdyby nie fakt, że w ujęciu Sullivan
perspektywa jest zawsze produktywna i usytuowana materialnie. Dzięki temu Sullivan mówi coś
ogólniejszego na temat sposobu, w jaki powstaje upozycjonowanie oraz przywilej. Odpowiada to
kluczowemu wątkowi badań (nowo)materialistycznych, w którym starają się one odsłonić sposób
materializowania się relacji władzy.
Jeśli sedno problemu nie jest jeszcze dość wyraźnie przedstawione, przywołajmy
to, co zostało powiedziane wcześniej, aby uwyraźnić sens somatechnicznego schematu
65 Ibidem, s. 306.
66 Ibidem.
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postrzegania zaproponowanego przez Sullivan, a mianowicie to, że nowomaterialistyczna
interwencja w ontologię i epistemologię stanowi sama w sobie materializację przedmiotów
i międzypodmiotowych pozycji. Wyłania się z tego pojęcie władzy jako intymnego uwikłania/
kopulacji67. Jest to materializowanie, które odtwarza samo siebie poprzez i jako relacje władzy,
także te, które powtarzają normatywne konfiguracje rasy. Już to stwierdzenie pociąga za sobą
ważne konsekwencje dla antyrasistowskich projektów ważnych w kontekście toczonej tu dyskusji.
Pomimo jego wagi, pytanie o to, jak materializują się relacje władzy, często bywa pomijane.
Pomocna w zrozumieniu tej kwestii może być refleksja Jareda Sextona:
Ci z nas, którzy uprawiają humanistykę w nurcie krytycznym, często używają określenia „relacje władzy”.
Równie często prześlizgujemy się bezrefleksyjnie nad złożonością pojęcia relacji jako takiej, a już zwłaszcza
nad relacją, jaka wiąże samą relację i władzę, czy też nad tym, jak władza pojawia się w relacji i jako relacja.
Nie boimy się na ogół przyznać, że relacje władzy są złożone, ale mamy znacznie mniej do powiedzenia
w obliczu kłopotliwego faktu, że sama relacja jest równie złożona, że nie wskazuje ona jedynie na połączenie
czy też interakcję między jedną rzeczą a inną – między podmiotami, między przedmiotami albo między
ludźmi i rzeczami68.

Głosząc pogląd o władzy jako samo-uwikłaniu, nowy materializm uznaje, że sama możliwość
postrzegania, interpretowania, reprezentowania i identyfikowania pociąga za sobą pewną
materializację przywileju. A więc, korzystając z zaproponowanej przez Sullivan somatechnicznej
aparatury, możemy powiedzieć, że władza manifestuje się jako władza unaoczniania i poprzez nią
– czyli jako antropocentryczna, biała optyka ludzkiego podmiotu.
Podążając krok dalej za argumentacją Sullivan odkryjemy, że doniosłość tej sugestii zostaje
nieco stłumiona z uwagi na sposób, w jaki Sullivan broni tezy o „białości jako człowieczeństwie”, na
której wspiera się jej krytyka. W istocie zajmuje ona uprzywilejowaną pozycję właściwą zarówno
antropocentrycznej optyce, jak i urasawiającemu spojrzeniu. Krótko to rozwińmy. Po pierwsze,
Sullivan uprzywilejowuje ludzką perspektywę widzenia ja/oko (I/eye), gdy postrzega intencję
i sprawczość materii jako mylne antropocentryczne projekcje. Po drugie, utożsamienie „białości
i człowieczeństwa” nie zostaje w żadnym momencie podważone w jej rozważaniach, co oznacza,
że także ona reprodukuje uprzywilejowane urasowiające spojrzenie. W pewnym sensie jest to
zaskakujące, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Sullivan wytyka właśnie te same „błędy”
podejściom nowomaterialistycznym. Z jednej strony pokazuje ona jasno, w jaki sposób optyka
nadająca rasę jest obecna w nowomaterialistycznych analizach pluripotencji i różnorodności
67 Zobacz np.: J. Sexton, The Social Life of Social Death: On Afro-Pessimism and Black Optimism, „InTensions Journal” 5 (jesień/
zima) 2011, s. 1-47 lub V. Kirby, Quantum Anthropologies: Life at Large, op. cit.
68 J. Sexton, The Social Life of Social Death..., s. 29.
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życia. Z drugiej strony jednak, oddziela ona ludzkie ja/oko od rasowo zróżnicowanych i nieludzkich
innych w sposób, który odtwarza tę samą uniwersalizującą wizję, której stara się przeciwstawić.
Rasa, jako przeciwieństwo białości, i jej utożsamienie z innością nieludzkich aktorów, znajduje
się – z punktu widzenia homogenizującej somatechniki zaproponowanej przez Sullivan – gdzieś
indziej i jest czymś innym.
Gdy spojrzymy na rozważania Sullivan o rasie przez pryzmat porzucenia, jej refleksja na
temat tożsamości i uprzywilejowania zyska na jasności. Główny argument Sullivan opiera się
na założeniu, że nowy materializm porzuca kwestię rasy, choć pozostaje perspektywą, w której
urasowiające rozróżnienie na ludzkie i nieludzkie zostaje utrzymane. W samym akcie porzucenia
(rasy) powraca ona jako pozycja i przedmiot krytycznego badania. Sedno tego argumentu
polega na tym, że rasy nie da się uniknąć. W tej kwestii Sullivan ma rację – rasa nie znika
z nowomaterialistycznych analiz, choć występuje pod postacią tego, co nieobecne, jako niejawne
uprzywilejowanie „białej” perspektywy, co rozumie ona jako formę współwiny. Współwina ta
polega na ślepocie lub nieumiejętności rozpoznania, w jakim zjawisku same uczestniczymy i co
w związku z tym bezwiednie „pomijamy”. Problem, który z tego wyrasta, polega na tym, że gest,
wydający się aktem porzucenia stanowi zarazem o tym, że sam ten akt jest niemożliwy. Rasa
w analizach nowego materializmu jest zarazem obecna i nieobecna.
Krytyki zarzucające nowemu materializmowi skłonność do porzucania ostatecznie
wskazują na zagadkową naturę samego porzucenia. Jako gest krytyczny nowego materializmu,
ruch porzucania przypomina fałdowanie albo zwijanie, przemieszczenie i odsunięcie czegoś lub
siebie – w sytuacji, w której czyste cięcie prowadzące do absolutnej separacji i absolutnej inności
nie jest możliwe. Właśnie dlatego dostrzeżenie zdolności do gestu porzucenia na gruncie nowego
materializmu stanowi moment pozwalający odkryć w krytyce Sullivan pojęcie „białej optyki”,
które zawiera bardziej ograniczone rozumienie tego, co „białość” i „człowieczeństwo” mogą objąć.
Skoro pominięcie rasy jest zarazem wytwarzaniem rasy, to w odpowiedzi na zarzuty Sullivan
możemy odpowiedzieć przez analogię, że specyfika „białej” („ludzkiej”) optyki nie może w żaden
sposób ani w żadnym momencie ostatecznie porzucić czy wykluczyć innych sposobów patrzenia.
Feministyczna bohaterka i neurotyk na skutek porzucenia
Analizując pojęcie porzucenia, które leży u podstaw krytyk nowego materializmu, możemy
również zbadać jego produktywne i wyjaśniające aspekty w tym obszarze myśli feministycznej.
Funkcjonuje ono bowiem jako trop lub strategia retoryczna umożliwiająca alternatywne podejście
do „problemów” nowego materializmu, o których mówią te badaczki. Kiedy przyjrzymy się
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szczegółowo ich twierdzeniom, odkryjemy zarówno u Ahmed69 jak i u Hemmings70 komentarze,
w których nowomaterialistyczne porzucające podmioty są przedstawiane jako pragnące być
feministycznymi bohaterkami – z uwagi na ich gest ocalania „tego, co utracone” w dążeniu do
„popchnięcia feminizmu naprzód”. Jak pisze Ahmed, „teoretyczka podejmuje heroiczną i samotną
walkę przeciw zbiorowym zakazom dawnego feminizmu71”. Podobnie Hemmings zauważa, że
w narracji powrotu, „[z]raniona, ale odważna” porzucona feministyczna bohaterka wyłania się
jako ta, która porzuca, by „powitać nowy świt72”.
Chociaż zgadzamy się, że takie narracje mają konsekwencje dla sposobów, w jakie
konfigurowane są różne feministyczne interwencje – i możemy dalej zapytać, czy czasowe
i przestrzenne oddzielenie postulowane przez te krytyki również wypływa z heroicznej narracji,
która przedstawia feministki drugiej fali jako porzuconego innego – to zatrzymanie się na
takiej odpowiedzi byłoby prostym odwróceniem biegunów opozycji poprzez dualistyczny
ruch następujących po sobie negacji i postępu73. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie kwestii
porzucenia wypływające z wnętrza tych krytyk zaczęło ukazywać, że sama natura porzucenia
podważa tę prostą koncepcję różnicy, negacji i logiki dwuwartościowej. Jak twierdzi Kirby „to,
co negatywne jest czymś w rodzaju udawania, fałszerstwa, fortelu, czymś co w istocie podważa
każdą prostą różnicę między prawdą a fałszem, oryginałem a kopią, między tak i nie, tu i tam,
teraz i wtedy74”. W dalszej części tekstu chcemy więc spróbować innego rodzaju podejścia do
problematyki porzucenia i przemyśleć ponownie pytanie: kto lub co porzuca, a kto zostaje
porzucony?
Homi K. Bhabha w artykule Interrogating Identity: The Postcolonial Prerogative75 snuje
rozważania na temat ambiwalentnej (post)kolonialnej kondycji tożsamości jako formie pęknięcia,
które jest ucieleśnione w figurze neurotyka na skutek porzucenia, nienasyconego évolué. Bhabha
przybliża dokonane przez Franza Fanona odczytanie postaci Jeana Veneuse’a z powieści Un homme
pareil aux autres (Człowiek jak każdy inny) René Marana. Jean Veneuse jest sierotą urodzonym
na Antylach i w młodym wieku zabranym na wychowanie do Bordeaux we Francji. Młody Jean
69 S. Ahmed, „Open Forum. Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’”, s. 32.
70 C. Hemmings, Why Stories Matter..., s. 106.
71 S. Ahmed, „Open Forum. Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’”, s. 32.
72 C. Hemmings, Why Stories Matter..., s. 109.
73 Zobacz np.: R. Dolphijn i I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies...
74 V. Kirby, Quantum Anthropologies: Life at Large, s. 12.
75 H. K. Bhabha, „Interrogating Identity: The Postcolonial Prerogative”, w: Anatomy of Racism, red. D. T. Goldberg, s. 183-209,
University of Minnesota Press, Minneapolis 1990, s. 183.
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Veneuse spędza większość czasu w prowincjonalnej szkole z internatem. Jak opisuje to Fanon,
„w tym małym Murzynie zostaje wyrobiony nawyk samotności tak, że jego najlepszymi przyjaciółmi
stają się książki76”. Jean Veneuse jest postrzegany jako introwertyk, człowiek niespokojny
i zatroskany, sentymentalista, który poświęca się nauce i zawsze chętnie pomaga innym. Biorąc
to pod uwagę Fanon pisze: „[M]ożesz mu ufać. Zobaczysz. Jest tego rodzaju Murzynem, jakim
powinno być wielu białych ludzi77”. Ten opis ilustruje „konflikt78”, który Fanon postrzega jako
podstawowy dla tożsamości Jeana Veneuse’a: „on sam nie rozumie swojej własnej rasy, a biali nie
rozumieją jego79”. Jean Veneuse jest kimś więcej a zarazem mniej niż biały człowiek. Jest évolué,
którego czarna skóra czyni nadmiernie widzialnym, a co za tym idzie nieasymilowalnym.
Ten konflikt tożsamości narasta, kiedy dorosły Jean Veneuse powraca na Antyle jako
francuski urzędnik kolonialny. Nie tylko niemożliwe jest, żeby zaakceptowali go biali w jego
przybranym kraju, ale jako urzędnik kolonialny zostaje odrzucony również przez tubylców
w swojej ojczyźnie. Opuszczony i niezaakceptowany jako należący do białej rasy, Jean Veneuse
jest uwikłany w pasywno-agresywne rozdwojenie. Stan ten Fanon nazywa, opierając się na pracy
Germaine Guex, „neurozą na skutek porzucenia”, która odzwierciedla się w „cierpieniu wywołanym
przez każde porzucenie, agresji, którą ono powoduje i dewaluacji siebie, która z niego wypływa80”.
Neuroza ta wyraża się zarówno w introwertycznej i niespokojnej osobowości, w jego zaniżonej
ocenie samego siebie i związanej z tym niezgodzie na to, żeby być kochanym, jak i w ciągłym
wymaganiu dowodu, akceptacji i miłości. Jak wyjaśnia Fanon:
Co tu zachodzi? Dwa procesy. Nie chcę być kochany. Dlaczego nie? Ponieważ kiedyś, dawno temu
spróbowałem relacji z obiektem i zostałem porzucony. Nigdy nie wybaczyłem mojej matce. Ponieważ
zostałem opuszczony, sprawię żeby ktoś inny cierpiał i porzucenie go przeze mnie będzie bezpośrednim
wyrazem mojej potrzeby zemsty. Pojadę do Afryki: nie chcę być kochany i będę uciekał od obiektów miłości81.

Co ważne, Fanon wyraźnie odrzuca esencjalistyczne odczytanie, które pojmuje neurozę na skutek
porzucenia jako zdeterminowaną przez rasową niższość odzwierciedloną przez „koncentrację
melaniny w naskórku82”. Dla Fanona Jean Veneuse reprezentuje „pewien sposób zachowania
76 F. Fanon, Black Skin, White Masks, tłum. Ch. L. Markmann, druga edycja, Pluto Press, London 2008, s. 46.
77 Ibidem, s. 47.
78 Ibidem.
79 Ibidem, s. 46.
80 Ibidem, s. 52-53.
81 Ibidem, s. 54-55.
82 Ibidem, s. 59.
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typowy dla neurotyka, który tylko przez przypadek jest czarny83”. Mimo to Fanon opowiada
się za „przebudową świata84” poprzez uwzględnienie ambiwalentnego życia psychicznego
w rodzaju tego, które wyraża się w neurozie na skutek porzucenia, chociaż zarazem podkreśla
„brak obiektywności (...) towarzyszący próbie rozszerzenia postawy Veneuse’a na ludzi kolorowych
jako takich85”.
Zamiast po prostu uznać tezę Fanona za wewnętrznie sprzeczną, Bhabha postrzega taką
złożoność jako spójną z bardzo paradoksalną naturą tożsamości, którą opisuje Fanon i która wyraża
się w figurze neurotyka na skutek porzucenia. Jak wyjaśnia Bhabha, „jego egzystencjalistyczne
przywołanie ‘ja’ przywraca obecność zmarginalizowanym, a jego psychoanalityczny schemat
konceptualny podkreśla ‘szaleństwo’ rasizmu, przyjemność czerpaną z bólu, agonistyczną
fantazję politycznej władzy86”. Przekonfigurowując neurotyka na skutek porzucenia jako
Innego, stosując proces rozdzielania i podwajania, który od razu przesuwa podmiotowe pozycje
kolonizującego i kolonizowanego, Bhabha rozszerza naturę tożsamości i różnicy przez figurę
neurotyka na skutek porzucenia. Jest tak dlatego, że „istnieć to być powołanym do bycia
w relacji wobec Inności87”. Wynika stąd, że budowanie tożsamości polega zarówno na sięganiu
poza siebie na wezwanie Innego – „zawarte w jego spojrzeniu lub w pozycji, jaką zajmuje88” –
jak i na paranoidalnym pragnieniu zajęcia i przywłaszczenia miejsca Innego. Co istotne, jak pisze
Bhabha, „fantazmatyczna przestrzeń posiadania, której żaden podmiot nie może zajmować
w pojedynkę, umożliwia marzenie o zamianie ról89”. Innymi słowy, tożsamość jest podwajaniem,
„mylącym obrazem bycia w co najmniej dwóch miejscach naraz90”.
Dla naszych obecnych celów i aby uczynić rzeczy bardziej jasnymi będziemy ponownie
odczytywać neurotyka porzuceniowego przez pryzmat neurozy na skutek porzucenia – po to,
by zaakcentować potrzebę przepracowania dystansu między jednostką a jej środowiskiem
społecznym oraz by dodatkowo uwypuklić nie/możliwość porzucenia jako przewrotną ontologię.
Znaczące w odczytaniu Bhabhy jest to, że neuroza na skutek porzucenia jest ontologicznym
warunkiem, który ożywia scenę tożsamości. Jeśli tożsamość nie jest nigdy obecna sama z siebie
83 Ibidem, s. 58.

84 Ibidem, s. 60.
85 Ibidem, s. 59.
86 H. K. Bhabha, „Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition Forward”, w: F. Fanon, Black Skin, White Mask,
s. XXIV.
87 Idem, „Interrogating Identity: The Postcolonial Prerogative”, s. 186.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 Ibidem.
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ani ostatecznie osiągalna, a jej znaczenie jest kompulsywnie materializowane przez ciągłe
wymagania i pragnienia, to podmiot i przedmiot porzucenia stają się na równi nie/możliwe –
zarówno dostępne jak i niedostępne w kategoriach samo-obecności. W świetle tego feministyczna
bohaterka i neurotyk porzuceniowy mogą być postrzegani jako dwa przejawy tego samego
procesu budowania tożsamości.
Stwierdziwszy powyższe, pragniemy podkreślić, że nasze interwencje wobec tych krytyk
nie służyły temu, by dowieść, że te diagnozy nowego materializmu albo pewne komplikacje,
do jakich prowadzą te zarzuty, powinny być po prostu odrzucone jako błędne albo uzupełnione
o lepszą odpowiedź. Byłoby to przegapieniem samej problematyki tego, co to znaczy porzucać,
którą tu podjęłyśmy. Co jeszcze bardziej interesujące, te argumenty stają się istotne w naszych
wysiłkach naświetlenia natury porzucenia poprzez analizę nowomaterialistyczną, ponieważ
ukazują one pogmatwaną naturę samego porzucenia. Z jednej strony, krytyki nowego
materializmu przedstawione przez Ahmed i Irni próbują umiejscowić się ponad pytaniami
o władzę i reprezentację, współbrzmiąc pod wieloma względami z diagnozą Hemmings mówiącą
o „teoretycznej teleologii, w której porzucony jest obsadzony w roli porzucającego91”. Dla
porównania, obserwacje Sullivan wskazują na strukturalne ograniczenie nowego materializmu
wynikające z odrzucenia wyjątkowości ludzkiej kondycji, które jest w konieczny i radykalny sposób
zanurzone w białej, antropocentrycznej optyce. Porzucenie zatem wzywa nas do zrewidowania
tego, w jakim sposób postrzegamy lojalności, bliskości, konflikty, a także ontologiczne iteracje,
które materializują krytykę i powielają jej strategie interwencyjne.
Nie/możliwość porzucenia w nowomaterialistycznych ontologiach
Na zakończenie powrócimy do tego punktu negocjacji, o którym wspomniałyśmy na
początku tego eseju – co może się wydarzyć, kiedy przyjmiemy zawarte w przedstawionej
krytyce obawy, zamiast porzucać je z uwagi na ich domniemane „niedopatrzenia”? Jak możemy
rozumieć twierdzenia o porzuceniu, jeśli nie zakładamy, jak czyni to Sullivan, że tożsamości takie
jak rasa funkcjonują jako ustalona sieć inteligibilności, która nie jest ani obecna, ani nieobecna
w dyskursach nowego materializmu92? Jeśli zwrócimy się ku bezpośredniemu odwołaniu się przez
91 C. Hemmings, Why Stories Matter..., s. 109.
92 Arun Saldhana zwraca uwagę na to pytanie argumentując, że sugestie takie jak apel Paula Gilroya by „zdezontologizować
rasę” (cyt. za: Arun Saldhana, Reontologising Race: The Machinic Geography of Phenotype, „Environment and Planning D:
Society and Space” 24, 2006, s. 13) czy też wezwanie Vron Ware albo Les Back do „porzucenia ‘rasy’ jako kategorii jakkolwiek
przydatnej” dla „zwróconej ku przyszłości polityki sprawiedliwości społecznej” (cyt. za ibidem, s. 13) ostatecznie gubią złożoność
reprezentacyjnego schematu rasy: jej przestrzenność będącą zarazem jedną z „lepkości” (viscosity) albo nieesencjalistycznym,

59

Kirby do ludzkiej wyjątkowości, pomoże nam to wyłuszczyć coś z naszych celów.
Ze względu na sposób, w jaki ludzka suwerenność zostaje zakwestionowana na gruncie
logik anty-antropocentrycznych, które przenikają i w rzeczy samej motywują wiele spośród
analiz nowomaterialistycznych, najbardziej godna uwagi w tezach Kirby dotyczących ludzkiej
wyjątkowości wydaje się niezgoda na uznanie jej za problem, który wymaga rozwiązania. To,
co ludzkie wytwarza w obrębie jej argumentacji rodzaj produktywnego napięcia. Koncentrując
się w swojej dyskusji na (ludzkim) schemacie postrzegania, Kirby jest zainteresowana zarówno
zachowaniem możliwości porządkującego spojrzenia, jak i stwierdzeniem jego nie/możliwości.
U źródeł tej wspaniałomyślnej odpowiedzi na ludzki ekscepcjonalizm stoją rozważania Derridy
dotyczące opozycji mowa/pismo. Według Kirby twierdzenie Derridy, że ,,nie ma nic poza
tekstem93”, wskazuje na coś ewidentnie niestabilnego i niezdeterminowanego w języku –
„bardziej ogólny system relacyjnych i produktywnych sił, którego wewnętrzne składniki nie istnieją
wcześniej niż te relacje94”. Innymi słowy, różnice nie powstają nigdy poza systemem. Są one
różnicującymi operacjami samego systemu w jego ciągłych reprodukcjach i przemieszczeniach.
Dlatego nawet różnica pomiędzy językiem a życiem jest niezwykle skomplikowana. Język nie
może być odseparowany od materii, ani pozostawać technologią właściwą tylko człowiekowi,
zdolnością tego szczególnego gatunku do czytania i pisania. Stanowisko to jest jasno wyrażone
w komentarzach Kirby na temat sugestii Derridy dotyczącej sposobu rozumienia „podmiotu”
w obrębie ogólnego systemu pisania:
By zaznaczyć dramatyczność tych stwierdzeń, powinnyśmy wyraźnie podkreślić, że „podmiot pisania”
– „system relacji” – uruchamia sposób tworzenia, czyli budowania tożsamości: żaden byt nie poprzedza
własnej produkcji w obrębie systemu. I skoro „nie ma nic poza tekstem”, żadnego zewnętrza wobec
fenomenu, który mogłybyśmy pojmować jako „wielki wybuch” tekstu, wówczas to, co sprawia wrażenie
zatomizowanych, jednostkowych bytów, okazuje się rozmaitymi sposobami auto-ekspresji systemu,
w którym separacja i nierozdzielność są w tajemniczy sposób splątane: różnicy między nimi nie można
wyznaczyć za pomocą rozgraniczającej je linii95.
fenotypicznym nagromadzeniem ciał i środowisk społecznych (ibidem, s. 10). Co więcej, postulowana potrzeba „typograficznego
oddalenia” „rasy” od ciał, które mają reprezentować słowo „rasa” – to idea, która przyświeca na przykład sugestii Gilroya,
że reprezentacje rasy mogłyby być jakoś oddzielone od ich materialnych desygnatów – niesie ze sobą pytanie o to, czy
alternatywne określenia, takie jak „czarny”, „biały” lub „etniczność” powinny „odnosić się do stałych desygnatów” (ibidem,
s. 13). A zatem ten rodzaj biologicznej określoności (i jej oddzielenia od reprezentacji), który występuje jako rezultat wezwania
do deontologizacji rasy, nie przemawia do Saldhany (ibidem, s. 22). Zamiast pozbywać się rasy jako narzędzia krytycznego
i wyjaśniającego warunki społecznej niesprawiedliwości, jak to czyni Gilroy, Saldhana w swoim ujęciu rasy podkreśla „otwartość
ciała, sposób, w jaki organizmy łączą się ze środowiskiem i ustanawiają nierówne relacje między sobą nawzajem”. Innymi słowy,
rasa jest kontekstualnie, materialnie, kategorialnie i politycznie aktywna, a zatem wyraża ona relacje władzy.
93 V. Kirby, Original Science: Nature Deconstructing Itself, „Derrida Today” 3 (2), 2010, s. 202.
94 Eadem, Quantum Anthropologies: Life at Large, s. 204 (podkreślenia w oryginale).
95 Eadem, Human Exceptionalism on the Line, „Sub-Stance: A Review of Theory and Literary Criticism” 43 (2), 2014, s. 54.
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A zatem Kirby w swojej odpowiedzi na antropocentryzm, zupełnie różnej od tych, z którymi na
ogół się spotykałyśmy, sugeruje, że wszelka tożsamość jest umożliwiona przez ten poszerzony
system pisania, system, który w swoich dziwnych, pierwotnych przecięciach i zbliżeniach jest
zarazem, jak twierdzi ona, samym życiem albo samą naturą96. „Radykalna wewnętrzność”
Derridiańskiego „ogólnego pisma97” jako materializująca się różnica jest tym, co wpisuje człowieka
i jego gatunkową specyfikę w istnienie. Co ważne, Kirby nie odrzuca suwerenności przysługującej
temu szczególnemu gatunkowemu podmiotowi. Zamiast tego kładzie nacisk na sposób, w jaki
postrzegający i mający intencje (ludzki) podmiot wyłania się wciąż na nowo w systemie różnicy,
który ostatecznie udaremnia wszelką czystość jego tożsamości. Jak twierdzi:
Możliwe, że trzeba zarówno odrzucić jak i uznać suwerenny podmiot, ponieważ z jednej strony, tożsamość
tego, co suwerenne istnieje – jest. Zarazem jednak właśnie ta egzystencja, owo bycie suwerennym jest
proklamowane przez (i jako) obce i nielokalne pole sił (ogólne pismo), którego specyficznym podpisem jest
suwerenna tożsamość98.

Ujmując to inaczej i odwołując się do naszych poprzednich rozważań na temat neurotyka na skutek
porzucenia, tożsamość centrum – czyli wyjątkowa właściwość „białości jako człowieczeństwa”
– jest zarazem wcielana w życie jak i usuwana przez proces dzielenia i podwajania, który jest
„szaleństwem” rasizmu99 albo dziełem samego porzucenia.
Zatem tym, co Kirby pozwala nam rozważyć jest uogólniona antropogeneza, która
materializuje ludzki podmiot –„ja”, „mnie” – a zarazem „jednocześnie komplikuje i obala
wszystkie definicje tego, co zasadniczo i źródłowo antropologiczne100”. W obrazie tym, w którym
każda tożsamość jest rozproszona, zróżnicowana, a zarazem obiektywnie zamanifestowana,
tożsamość ludzkiej wyjątkowości również zostaje radykalnie uprawomocniona. Niemożliwość
porzucenia i przekroczenia antropocentryzmu nie jest spowodowana naszym uwięzieniem
w hermeneutycznym kole, które warunkuje i ożywia ludzki podmiot, rozumiany jako pierwotnie
różny od i zewnętrzny wobec jego innych. Przeciwnie, to właśnie konwencjonalna logika oddzielenia
(która pomaga wspierać i naturalizować antropiczne uprzywilejowanie) jest tym, co zarazem
wykonuje pracę porzucenia. A więc zamiast zrzekać się tego uprzywilejowania, Kirby nakłania
96 Eadem, Human Exceptionalism on the Line, s. 54.
97 Eadem, Human Exceptionalism on the Line, s. 54.
98 Ibidem, s. 65.
99 H. K. Bhabha, „Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition Forward”, s. XXIII.
100V. Kirby, Human Exceptionalism on the Line, s. 52.
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nas, by „odrzucić odrzucenie” ludzkiej wyjątkowości, czyli odmówić „zamknięcia kwestii [ludzkiej
wyjątkowości] w definitywnej afirmacji lub negacji101”.
To właśnie, jak chcemy zasugerować, odkrywa przewrotną ontologię, którą nakreśliłyśmy
powyżej. Jest to ontologia, która zarówno potwierdza jak i neguje tożsamości z nią związane.
Podejście to w jednym geście odkrywa i problematyzuje iteracyjne przepisania ludzkiego
uprzywilejowania – suwerenny podmiot – wraz z jego rasowymi przypisaniami. Gdy
człowieczeństwo jest zarazem destabilizowane i na nowo ustanawiane, to samo dzieje się
z zawartą w nim „białością”. A to przywraca inny wymiar odpowiedzialności naszym dociekaniom,
który sprawia, że wszelka zdolność do porzucenia okazuje się nie/możliwa.
PODZIĘKOWANIA
Autorki są głęboko wdzięczne za bardzo pomocne komentarze i wskazówki, które otrzymały od
anonimowego recenzenta maszynopisu. Pragniemy także podziękować redaktorkom „Australian
Feminist Studies” za możliwość opublikowania artykułu na ten temat i za cykl dyskusji na łamach
pisma.
Z języka angielskiego przełożyły Olga Cielemęcka i Karolina Rychter

101 Ibidem, s. 66.
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Karen Barad

Co jest miarą nicości? Nieskończoność, wirtualność, sprawiedliwość1

What Is the Measure of Nothingness? Infinity, Virtuality, Justice
Abstract: In her essay, Karen Barad approaches the subject of nothingness and searches for the ways in
which it could be grasped adequately without destroying the very nature of a void. She uses her expertise
in the field of quantum field theory to develop a concept of nothingness that is not equivalent to absence
but is instead the infinite multitude of open possibilities. This is then a ground to think about justice and
the opportunities lying in the fact that every bit of matter and finitude embrace the chance for change.
Keywords: quantum field theory, nothingness, virtuality, justice, infinity.

Nicość. Próżnia. Nieobecność materii. Pusta strona. Bezdenna cisza. Żadnej rzeczy, żadnej
myśli, żadnej świadomości. Całkowita ontologiczna obojętność.
Czy powinnyśmy rzec kilka słów o nicości? Co możemy o niej stwierdzić? Od czego zacząć?
Jak zdołamy powiedzieć cokolwiek o nicości bez naruszania samej jej istoty, a być może nawet
warunków jej możliwości? Czy nie jest tak, że każda wypowiedź dotycząca nicości jest już zawsze
performatywnym naruszeniem tego, o czym chcemy mówić? Czy nie powiedziałyśmy już zbyt
wiele po prostu wypowiadając jej imię?
Być może winnyśmy pozwolić pustce mówić za siebie.
Wsłuchiwanie się w nicość zdaje się wymagać co najmniej uwagi wyczulonej na każdy
najsubtelniejszy szczegół. Załóżmy, że miałybyśmy precyzyjnie wyregulowany, ultraczuły
1 Podstawą tłumaczenia jest tekst Karen Barad, What Is the Measure of Nothingness? Infinity, Virtuality, Justice/ Was ist das Maß
des Nichts? Unendlichkeit, Virtualität, Gerechtigkeit, Documenta 13, 99, Hatje Cantz, Kassel 2012. Redaktorki dziękują Autorce
i Wydawnictwu za zgodę na niniejsze tłumaczenie (przyp. tłum.).
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przyrząd, przy użyciu którego mogłybyśmy przybliżyć niuanse i subtelności nicości oraz dostroić
się do nich2. Co jednak znaczyłoby przybliżenie się do nicości? Czym miałoby być patrzenie
i słuchanie ze stale rosnącą wrażliwością i ostrością, znajdowanie coraz lepszej, coraz doskonalszej
skali detalu… czego? Niestety trudno wyobrazić sobie jak można się zabrać do takiego zadania.
Co definiuje skalę w próżni? Jaka jest miara pustki? Co jest miarą nicości? Jak możemy do tego
podejść?3
Na pierwszy rzut oka te pytania wydają się próżne. Możliwe jednak, że tkwi w nich więcej,
niż by się mogło wydawać. Rozważmy najpierw przygotowanie warunków dla eksperymentu:
zaczynamy od próżni. Jeśli próżnia jest nieobecnością wszystkiego, całej materii, jak możemy
być pewne, że uchwyciłyśmy nicość? Potrzebujemy pomiaru, by to potwierdzić. Mogłybyśmy
poświecić w próżnię latarką lub użyć jakiejś sondy, ale wtedy pojawiłby się przynajmniej jeden
foton (kwant światła) i zniszczyłby warunki, których poszukujemy. To jak zapalanie światła, by
zobaczyć ciemność. Ta sytuacja przypomina wzajemnie wykluczające się warunki nie/możliwości
– najważniejszą kwestię w interpretacji fizyki kwantowej Nielsa Bohra.
Pomiary, wliczając w nie praktyki takie jak przybliżanie lub badanie przy pomocy sondy, nie
dzieją się po prostu (w abstrakcji), wymagają konkretnych przyrządów pomiarowych. Pomiary są
sprawczymi praktykami, które nie tyle są odkrywcze, co performatywne: pomagają konstytuować
to, co jest mierzone i są jego konstytutywnymi częściami4. Innymi słowy, pomiary są intra-akcjami
(nie: interakcjami): sprawczość obserwacji jest nieodłączna od tego, co jest obserwowane. Pomiary
stwarzają świat: materia i znaczenie nie poprzedzają pomiarowych intra-akcji, są raczej przez nie
współ-konstytuowane.
Jeśli pomiarowe intra-akcje są konstytutywne dla tego, co jest mierzone, to sposób
badania także ma znaczenie. W rzeczy samej, potwierdzono to empirycznie w eksperymentach
z materią (i energią): elektrony (lub światło) mierzone przy użyciu jednego rodzaju przyrządu są
falami, gdy mierzy się je inaczej, okazują się cząstkami. Zważmy, że mówimy tu nie po prostu
2 W tym tekście odwołuję się do różnych modalności odczuwania, a niekiedy mieszam je ze sobą. Jest to gest ku wielości
możliwości czucia tego, co niewyczuwalne, włączając w to możliwość synestetycznej ekspresji i jej wykrycia. Naukowy dowód
na stymulację synestetycznego doświadczenia poprzez deprywację sensoryczną w tym kontekście działa – co najmniej – na
wyobraźnię. Dla przykładu patrz: P. Afra, M. Funke, F. Matsuo, Acquired Auditory-Visual Synesthesia: A Window to Early CrossModal Sensory Interactions, „Psychology Research and Behavior Management” 2, 2009, s. 31-37; D. Brang, V.S. Ramachandran,
Survival of the Synesthesia Gene: Why Do People Hear Colors and Taste Words?, „PLoS Biol” 9 (11), 2011, http://journals.plos.org/
plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.1001205&type=printable (data dostępu: 06.12.2017).
3 Rozpoczęłam ten esej z myślą o przybliżeniu się do nicości. Nie chcę jednak wywołać nieporozumienia i skłonić czytelników
i czytelniczki, by myśleli, że nieokreśloność czy raczej gra nie/określoności jest ograniczona do sfery tego, co małe. Wprost
przeciwnie, gra nieokreśloności ontologicznie poprzedza pojęcia skali i, bardziej ogólnie, przestrzeni i czasu. Chodzi
o to, że w dobie obecnych technologii łatwiej wykryć [nieokreśloności] w stosunkowo małych skalach.
4 Szczegółowe omówienie kwestii pomiaru w fizyce kwantowej znajduje się w: K. Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum
Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham, N.C. 2007.
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o jakimś obiekcie reagującym inaczej na różne sposoby pomiaru, lecz o obiekcie będącym czymś
innym. Stawką jest tu sama natura natury. Ontologia kwantowa dekonstruuje klasyczną: nie
istnieją żadne jednostkowe obiekty o określonych granicach i własnościach, które poprzedzałyby
pewne interakcje, nie ma też żadnych pojęć o określonych znaczeniach, których można by użyć
do opisania zachowań [tych jednostkowych obiektów]. Jest raczej tak, że określone granice
i własności obiektów-w-fenomenach oraz określone możliwe znaczenia są odgrywane poprzez
konkretne intra-akcje, w których fenomeny są ontologiczną nierozłącznością intra-aktywnych
sprawczości. Pomiary to materialno-dyskursywne praktyki materio/znaczeni/owania [mattering].
Fenomeny zaś są możliwymi konfiguracjami materio/znaczeni/owania [mattering]. W sercu fizyki
kwantowej tkwi przyrodzona ontologiczna nieokreśloność. Tylko częściowo owa nieokreśloność
jest rozstrzygnięta w procesie materializacji konkretnych fenomenów: określoność (jako
materialnie wcielona w życie w momencie konstytucji fenomenu), zawsze pociąga za sobą
konstytutywne wykluczenia, które muszą pozostać nieokreślone. Różne materializowanie się
materii w zależności od zastosowanych praktyk pomiarowych to jedno, lecz czy istnieje sposób, by
konkretność praktyk pomiarowych miała znaczenie, gdy mierzymy próżnię, która przypuszczalnie
jest niczym?
Komplementarność5. Możliwość. Nieokreśloność. Nieodłączność. Każda nasza próba
powiedzenia czegoś, czegokolwiek, nawet czegoś o niczym, kończy się tym, że jesteśmy zawsze
już zanurzone w grze kwantowej nie/określoności.
Pytania o naturę pomiaru – lub szerzej – intra-akcji są sednem kwantowej fizyki. Intra-akcje
to praktyki czynienia różnicy, od/łączenia [cutting-together-apart], splatania-rozróżniania (jeden
ruch) w procesie tworzenia fenomenu. Fenomeny – splątania materio-znaczeni(a)/owania [matter/
ing] w poprzek czasoprzestrzeni – nie są w świecie, lecz są ze świata. Co ważne, intra-akcje nie są
ograniczone do praktyk pomiarowych człowieka. W rzeczy samej, najważniejsze kwestie związane
z badaniem próżni nie są zawężone wyłącznie do ludzkich praktyk badawczych nastawionych na
poszukiwanie wiedzy, są raczej pomyślane jako ontologicznie palące problemy, które odsyłają do
samej natury materii.
Jeśli chodzi o kwantową próżnię, jak w przypadku wszystkich kwantowych fenomenów,
ontologiczna nieokreśloność (a nie epistemologiczna nieoznaczoność) jest centralną kwestią
materii… i jej braku. Czy nie jest tak, że faktycznie, idzie tu nie o samą naturę istnienia czy raczej
nieistnienia, lecz o warunki nie/możliwości dla nie/istnienia? … Być może jest to pytanie, które

5 Pojęcie komplementarności, którego używa Bohr nie pokrywa się z użyciem potocznym. Przez „komplementarność” rozumie
on jednocześnie [to, co] „wzajemnie wykluczające się” jak i [to, co] „wzajemnie konieczne”.
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próżnia zadaje sama sobie. Być może ustawiczne kwestionowanie siebie generuje czy raczej jest
strukturą nicości. Bez wątpienia próżnia eksperymentuje z nie/byciem6.
Nie/określoność nie jest stanem rzeczy, lecz niekończącym się dynamizmem. Gra nie/
określoności wyjaśnia (roz)(za)wiązywanie [un/doings] ni/cości.
Z punktu widzenia klasycznej fizyki próżnia nie ma ani materii, ani energii. Jednakże
kwantowa zasada ontologicznej nieokreśloności kwestionuje istnienie takiego stanu (zero energii,
zero materii), czy raczej przedstawia go jako kwestię nierozstrzygalną. Żadnej stałej materii czy
raczej żadnej materii. A jeśli energia próżni nie jest definitywnie równa zeru, to wówczas próżnia
nie jest definitywnie pusta. Właściwie owa nieokreśloność jest odpowiedzialna nie tylko za to, że
pustka nie jest niczym (jednocześnie nie będąc czymś), może być ona de facto źródłem wszystkiego,
co jest, łonem rodzącym istnienie. Narodziny i śmierć nie są wyłącznie przywilejami ożywionego
świata. „Nieożywione” byty także mają skończone życie. Jeden z fizyków wyjaśnia: „Cząstki mogą
się urodzić i mogą umrzeć”. Właściwie „to materia narodzin, życia i śmierci wymaga rozwoju
nowego przedmiotu w fizyce – kwantowej teorii pola. […] Kwantowa teoria pola jest odpowiedzią
na ulotną naturę życia7”.
Kwantową teorię pola odkryto w latach dwudziestych XX. wieku i jest ona rozwijana do
dzisiaj8. To teoria łącząca ustalenia klasycznej teorii pola, elektrodynamiki klasycznej (połowa
dziewiętnastego stulecia), szczególnej teorii względności (1905) oraz mechaniki kwantowej
(lata dwudzieste XX wieku). Kwantowa teoria pola pozwala nam dogłębniej zrozumieć
kwantową próżnię i jej implikacje. Zgodnie z kwantową teorią pola próżnia nie może być
definitywnie niczym, zasada nieokreśloności bowiem pozwala na fluktuacje samej kwantowej
próżni9. Jak możemy rozumieć „fluktuacje próżni”? Po pierwsze musimy wiedzieć kilka rzeczy
o tym, jak fizycy i fizyczki rozumieją pojęcie pola.
Pole to coś, co ma wielkość fizyczną powiązaną z każdym punktem czasoprzestrzeni10.
Rozważmy bardzo prosty przykład pola: nieskończona membrana bębna, której można przypisać
zróżnicowaną czasowo wartość przemieszczenia w każdym punkcie przestrzeni. Gdy membrana
6 W książce Meeting the Universe Halfway argumentuję za tym, że kwestie epistemologiczne są nieodłączne od ontologicznych
oraz że wiedzenie nie jest wyłącznie przywilejem ludzi. Tak naprawdę sugeruję konieczność przepracowania wiedzenia (nawet
tego odnoszącego się do człowieka) z perspektywy fizyki kwantowej. W każdym razie, łatwo zauważyć, że „przybliżanie” nie
jest wyłącznie ludzką aktywnością. Dla przykładu larwa Thermonectus marmoratus ma dwuogniskowe soczewki. Zaś światło
emitowane przez słońce, czyli fotony o różnych częstotliwościach i inne cząstki także, zdolne są do zgłębiania różnych odległości
bez pomocy człowieka.
7 A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, drugie wydanie, Princeton University Press, Princeton N.J. 2010 [2003], s. 3-4.
8 S.S. Schweber, QED and the Men Who Made It, Princeton University Press, Princeton N.J. 1994.
9 To znaczy, że pozwala na fluktuacje wokół wartości zero (dla jej energii).
10 Dla przykładu konkretny wzór, w który układają się opiłki żelaza w obecności magnesu może być rozumiany jako zbiór
znaków konfiguracji konkretnego pola magnetycznego.
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nie drga, jest całkowicie płaska i ma taką samą wartość w każdym miejscu – określamy ją jako
wartość zero odpowiadającą brakowi przemieszczenia. Gdy bębniarka uderzy w membranę,
zacznie ona wibrować, a fale energii rozejdą się z miejsca uderzenia. W tym przypadku wartości
pola będą się różniły co do przestrzeni i czasu, fala przemieszczenia bowiem będzie się poruszała
na powierzchni membrany. Mamy tu klasyczną teorię pola, gdyż całkowicie nieruchoma
membrana bębna reprezentuje klasyczną próżnię (stan zerowej energii), zaś membrana drgająca
to stan niezerowej energii. Teraz dodajemy do tego fizykę kwantową. Kwantowanie pola znaczy,
że istnieją jedynie pewne nieciągłe stany wibracyjne. (Jeśli nie zwykłaś myśleć o różnych trybach
wibracji bębna, być może łatwiej będzie wyobrazić sobie instrument smyczkowy, gdzie możliwe są
jedynie nieciągły zbiór stojących fal lub harmonia). Teraz dodajemy szczególną teorię względności,
a zwłaszcza spostrzeżenie, że materia i energia są równoważne (E=mc2). Z uwagi na to, że wibracje
pola przenoszą energię, że może istnieć jedynie nieciągły zbiór stanów kwantowych oraz że
wartość masy może być przypisana do każdej powłoki elektronowej, możemy zobaczyć, że pole
wibrujące z określoną częstotliwością lub energią jest równoważne z istnieniem cząstek materii
o określonej masie. Owa zgodność między cząstkami kwantowymi i skwantowanym polem jest
sednem kwantowej teorii pola.
Wróćmy teraz do naszego pytania: czym jest fluktuacja próżni? Posługując się przykładem
bębna, kwantowa próżnia odpowiadałaby stanowi, w którym średnia wartość przemieszczania
wynosiłaby zero w każdym punkcie, a zatem żadna bębniarka nie uderzałaby wtedy w membranę.
Mimo to jednak nieruchomość membrany nie byłaby pewna, a raczej – nie ma żadnego
definitywnego faktu potwierdzającego (lub podważającego) całkowitą nieruchomość membrany,
nawet, gdy nie ma żadnych zewnętrznych zakłóceń, w tym bębnienia. Innymi słowy, fluktuacje
próżni to nieokreślone wibracje próżni lub stan zerowej energii.
Przekładając to na język cząstek, a nie pól, możemy rozumieć fluktuacje próżni w kategoriach
istnienia cząstek wirtualnych: cząstki wirtualne to kwanty fluktuacji próżni. To znaczy, wirtualne
cząstki to skwantowane nieokreśloności-w-działaniu. Przyznaję, że trudno to sobie wyobrazić,
trudniej nawet niż wyjaśnienie, które podaje się z reguły. Zazwyczaj mówi się, że wirtualne cząstki
to niezwykle krótko żyjące jednostki, które tak szybko pojawiają się i znikają, że nie sposób ich
wykryć, a zatem nie są realne, nie w takim znaczeniu jak rzeczywiste cząstki. Taki jednak sposób
ujęcia tego tematu pociąga za sobą mylną czasowość i ontologię. Wirtualność nie jest szybkim
powrotem, nie jest pojawianiem się i znikaniem o dużej prędkości. Jest raczej nieokreślonością
bycia/niebycia, nie/istnieniem niczym duch. Innymi słowy, zakwestionowany jest tu typowy obraz
kwantowych fluktuacji próżni jako przestrzeni ukradkowej wirtualnej aktywności (pary cząstek
i antycząstek gwałtownie pojawiają się i znikają, udaje im się ukryć coś za niczym, jeśli tylko
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zrobią to na tyle szybko, że się o tym nie dowiemy, to znaczy, że nie będziemy rzeczywiście
w stanie policzyć odchyleń od czystej nicości, jak bankier, który beztrosko traktuje konta
bankowe, wypłacając z nich pieniądze i wpłacając je szybko z powrotem, zanim ktoś zauważy braki
w rejestrach). Próżnia to nie finansowy kombinator, etycznie podejrzany szemrany typ11. Pustka jest
raczej widmową sferą obdarzoną istnieniem niczym duch. Nawet nicość nie może być od duchów
wolna12. Wirtualne cząstki nie zasilają metafizyki obecności. Nie istnieją w przestrzeni i czasie. Są
nie/istnieniami jak duchy, balansują na krawędzi nieskończenie cienkiego ostrza między byciem
a niebyciem. Mówią o nieokreśloności. A raczej, pustka nie wypowiada żadnych określonych
słów, a jedynie mówiące milczenie niebędące ani milczeniem, ani mową, lecz warunkami nie/
możliwości nie/istnienia. Jest nieskończenie wiele nie/możliwości, choć nie wszystko jest możliwe.
Próżnia nie jest pusta, jednocześnie jednak nie ma w niej żadnej nic/cości. A zatem widzimy, że
nieokreśloność jest kluczem nie tylko w kwestii istnienia materii, lecz także jej nieistnienia lub
raczej – jest kluczem do gry nie/istnienia.
Wirtualne cząstki nie są w próżni, są z próżni. Znajdują się na ostrej krawędzi nie/bycia. Pustka
jest żywym napięciem, pragnącym ukierunkowaniem się ku byciu/stawaniu się. Próżnia opływa
w żądze, pęka od niezliczonych wyobrażeń tego, co mogłoby być. Milczenie przesycone jest cichą
kakofonią skali pektatonicznej, kwilenia, ryku, allegro, raga, bebopu, hiphopu, skowytu, różnych
częstotliwości, tonacji, temp, melodii, szumów, syren, westchnień, synkop, ćwierćtonów, jęków,
krzyków, gotową, by wybuchnąć, choć przecinaną jednocześnie przez zakłócenia, rozwiewanie,
rozpraszanie jeszcze-niewydobytych dźwięków w nie/bycie, to nieokreślona symfonia głosów.
Pusta strona obfituje w pragnienia jeszcze-niewydobytych śladów każdego symbolu, równania,
słowa, znaku interpunkcyjnego, diagramu, listu, kleksa, każdej książki, biblioteki, samogłoski,
bazgraniny, inskrypcji, grafiki. Rozradowanie pustki.
Nie myśl nawet przez chwilę, że materialne efekty pragnienia i wyobrażania sobie nie
istnieją. Wirtualne cząstki eksperymentują z nie/możliwościami nie/bycia. Nie znaczy to jednak,
11 O istnieniu wirtualnych cząstek mówi się z reguły, że jest bezpośrednim efektem Heisenberga zasady nieoznaczoności. Jednak
zasada „nieoznaczoności” (sic) energii-czasu nie jest wcale rozstrzygnięta. Ostatnie badania wyraźnie podtrzymują interpretację
tej relacji w kategoriach nieokreśloności, a nie nieoznaczoności. Chodzi tu o „obiektywną [ontologiczną] nieokreśloność” (Paul
Busch), a nie epistemologiczną nieoznaczoność. Patrz dla przykładu: P. Busch, The Time-Energy Uncertainty Relation,w: Time
in Quantum Mechanics, red. J. Gonzalo Muga, R. Sala Mayato, I. L. Egusquiza, 2 wydanie, Springer, Berlin 2008 [2002]. By
zapoznać się ze szczegółowym opisem różnic w interpretacjach wyznaczonych przez kwestię nieoznaczoność (Heisenberg)
versus nieokreśloność (Bohr), sięgnij po K. Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of
Matter and Meaning, op. cit.
12Materialistyczne odczytanie derridiańskiej „widmologii” (jako stojącej w opozycji do „ontologii”) znajdziesz w: K. Barad,
Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings, and Justice-toCome, „Derrida Today” 3 (2), 2010, s. 240-268; V. Kirby, Quantum Anthropologies: Life at Large, Duke University Press, Durham
N.C. 2011 oraz w: A. Schrader, Responding to Pfiesteria piscicida (the Fish Killer): Phantomatic Ontologies, Indeterminacy, and
Responsibility in Toxic Microbiology, „Social Studies of Science” 40 (2), April 2010, s. 275-306.
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że nie są realne, wprost przeciwnie. Rozważmy niedawny nagłówek prasowy: „Potwierdzono, że
materia to jedynie fluktuacje próżni13”. W artykule wyjaśniono, że większą część masy protonów
i neutronów (które tworzą jądro, a zatem gros atomu) stanowią nie ich cząstki składowe (kwarki),
które sumują się do jednego procenta ich masy, lecz raczej cząstki wirtualne. Zrozummy to
lepiej. Rozpatrzmy pojedynczą cząstkę. Według klasycznej fizyki cząstka może być niezależna.
Umieszczamy ją po prostu w próżni – ku uciesze Demokryta. Jednak w myśl kwantowej teorii pola,
fizyczna cząstka, nawet taka jak, (przypuszczalnie) pozbawiona struktury, cząstka punktowa, jak
elektron, nie rezyduje w próżni jako niezależna całość, jest raczej od próżni nieodłączna. Elektron
to pozbawiona struktury punktowa cząstka „ubrana” w intra-akcje z wirtualnymi cząstkami.
Elektron wchodzi w intra-akcje z samym sobą (i z innymi cząstkami) poprzez zapośredniczoną
wymianę wirtualnych cząstek. (Dla przykładu, elektron może wejść w intra-akcje z samym sobą
poprzez wymianę wirtualnego fotonu lub innej wirtualnej cząstki, która z kolei może się włączyć
w inne wirtualne intra-akcje i tak dalej). Nie każda intra-akcja jest możliwa, choć ilość możliwości
jest nieskończona. W istocie, energia-masa owej nieskończonej liczby wirtualnych intra-akcji ma
nieskończony wkład w masę elektronu. Jak to jednak możliwe, skoro masa fizycznego elektronu
jest wyraźnie skończona (z naszej perspektywy jest faktycznie piekielnie mała)? Fizycy i fizyczki
wyjaśniają to tak, że wkład samotnej („nagiej”) punktowej cząstki jest również nieskończony
(nieskończenie ujemny w związku z ujemnym ładunkiem elektronu), a gdy dodamy do siebie dwie
nieskończoności (nagiego elektronu i próżni), ich suma będzie liczbą skończoną i to nie jakąkolwiek,
ale tą, która odpowiada empirycznej wartości masy elektronu!14 Innymi słowy, elektron nie jest
po prostu „samym sobą”, włącza w siebie „chmurę” nieokreślonej ilości wirtualnych cząstek.
Wszystko to może wydawać się naciąganą opowieścią, jednak okazuje się, że fluktuacje próżni
mają bezpośrednie, mierzalne konsekwencje (przesunięcie Lamba, efekt Casimira, nietypowy
magnetyczny moment elektronu)15.
Zatem nawet najmniejsze kawałki materii są potężnymi wielościami. Każda „jednostka”
składa się ze wszystkich możliwych historii wirtualnych intra-akcji ze wszystkimi Innymi.
Nieokreśloność jest (roz)(za)wiązywaniem [un/doing] tożsamości, narusza fundamenty nie/bycia.
Możemy więc wraz z Derridą powiedzieć: „tożsamość […] może jedynie potwierdzać samą siebie
jako tożsamość dla samej siebie otwierając się na gościnność dla tego, co od niej różne i tego, co
13 S. Battersby, „New Scientist”, 20 listopada, 2008, www.newscientist.com/article/dn16095-its-confirmed-matter-is-merelyvacuum-fluctuations.html (data dostępu: luty 2012).
14 W zrozumieniu tego może pomóc przypomnienie, iż nie wszystkie nieskończoności są takie same pod względem wielkości.
Ilość liczb rzeczywistych (niepoliczalnie nieskończony zbiór) jest większa niż ilość liczb całkowitych (policzalnie nieskończony
zbiór).
15 W Wikipedii można znaleźć stosunkowo przystępnie napisane wyjaśnienia tych fenomenów.
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w niej różne. Warunki ja, różnica od i różnica w sobie samej byłyby jej jądrem […] obcy w domu16”.
Jednostki są nieskończenie zadłużone u wszystkich Innych. W zadłużeniu tym nie chodzi jednak
o dług, który wynika z trans/akcji. Mamy tu raczej do czynienia z długiem, który jest warunkiem
możliwości dawania/otrzymywania.
Ontologiczna nieokreśloność, radykalna otwartość, nieskończoność możliwości leżą
w sercu materio/znaczeni/owania [mattering]. Co dziwne, nieokreśloność w swoim nieskończonym
otwarciu jest warunkiem możliwości wszystkich struktur w ich dynamicznie rekonfigurujących się
nie/stabilnościach. Materia jako powtarzalna materializacja jest dynamiczną grą nie/określoności.
Materia nigdy nie jest ustabilizowana. Jest już zawsze radykalnie otwarta. Zamknięcie nie może
być pewne, skoro warunki nie/możliwości i żywej nieokreśloności są kwintesencją tego, czym jest
materia, a nie jej dopełnieniem.
Nicość nie jest nieobecnością, lecz nieskończoną obfitością otwartości. Nieskończoności to
nie wyłącznie matematyczne abstrakcje, lecz ucieleśnione znaki nie/określoności. Nieskończoności
są konstytutywnymi składowymi wszystkich materialnych „skończoności”, być może trafniej
byłoby powiedzieć – bliskończoności [af/finity] (af-finis [affinities], z łacińskiego znaczy „związane
z czymś, przylegające do czegoś, powiązane, będące z czymś w relacji”). Reprezentacja w toku
historii ujawniła swoje mankamenty: niezdolna do przekazania nawet najbledszego cienia tego,
co Nieskończone, pogodziła się z własną niekompetencją w sprawach transcendencji, przeklinając
naszą skończoność. Jeśli jednak posłuchamy uważnie, usłyszymy szemrzący szept nieskończoności
immanentnej każdemu najmniejszemu szczegółowi. Nieskończoność to ciągła materialna
rekonfiguracja nicości. Skończoność zaś nie jest jej spłaszczoną i zniekształconą projekcją na
ścianie jaskini, lecz nieskończonym bogactwem. Koncepcja skończoności jako braku sama jest
wybrakowana. Domniemany brak umiejętności tego, co skończone, by utrzymać nieskończoność
w swoich skończonych przejawach, nie ma empirycznych podstaw i ukraca nieskończone sprawcze
zasoby nierozstrzygalności/ nieokreśloności, które zawsze już działają. Nieskończoność i nicość
nie są punktami krańcowymi definiującymi prostą. Nieskończoność i nicość są nieskończenie
ze sobą splecione tak, że każda najmniejsza część jednej zawiera już zawsze drugą. Możliwości
sprawiedliwości-która-nadchodzi zawarte są w każdym kąsku skończoności.
Z języka angielskiego przełożyła Monika Rogowska-Stangret

16 J. Derrida, Aporias, Stanford University Press, Stanford 1993, s. 10.
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Anna Tsing

Krnąbrne krawędzie: grzyby jako gatunki towarzyszące1

Dla Donny Haraway

Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species
Abstract: Human nature is an interspecies relationship. In this essay, Haraway’s concept of companion species takes
us beyond familiar companions to the rich ecological diversity without which humans cannot survive. Following
fungi, we forage in the last ten thousand years of human disturbance history with feminist multispecies company.
Cereals domesticate humans. Plantations give us the subspecies we call race. The home cordons off inter- and intraspecies love. But mushroom collecting brings us somewhere else to the unruly edges and seams of imperial space,
where we cannot ignore the interspecies interdependencies that give us life on Earth. There are big stories to tell
here, and they should not be left to the human triumphalists who control the field. This essay opens a door to
multispecies landscapes as protagonists for histories of the world.
Keywords: unruly edges, companion species, mushrooms, capitalism, multispecies ethnographies.

Dominacja, udomowienie i miłość są ze sobą ściśle splecione. Dom jest tam, gdzie zależności
w ramach jednego gatunku i te międzygatunkowe ograniczają swobodę. Przyjemność z nim
związana jest raczej przereklamowana i być może nie jest to najlepsza opcja dla wielogatunkowego
życia na ziemi. Zamiast niego rozważmy hojną różnorodność poboczy i manowców. Pomyślmy
o grzybach.
Esej ten wiele zawdzięcza Donnie Haraway. Nie chodzi mi jedynie o koncepcję „gatunków
towarzyszących”, lecz także o możliwość, którą daje Haraway: bycia jednocześnie naukowczynią
i krytyczką kultury. A zatem możliwość nieuznania granic, które oddzielają naturę od kultury. Poza
tym dzięki Haraway zebrałam się na odwagę, by – jak ona – opowiedzieć historię świata w jednym
1 Podstawą tłumaczenia jest artykuł Anny Tsing, Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species, „Environmental Humanities”
1, 2012, s. 141-154. Redaktorki dziękują profesor Annie Tsing oraz profesorowi Thomowi van Doorenowi (redaktorowi
„Environmental Humanities”) za zgodę na niniejszą publikację (przyp. tłum.).
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zdaniu lub – z pewnością – w krótkim eseju2. Mój tekst – powstały w tym duchu – rozpoczyna się
od towarzyszącego doświadczenia i biologii, dopiero później przechodzę do historii udomowienia,
europejskiego podboju oraz do politycznie-i-biologicznie zróżnicowanych potencjałów tkwiących
w spoiwach globalnego kapitalizmu. Niniejszy esej przedstawia argumentację przeciwko nazbyt
entuzjastycznym ideałom udomowienia, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety i rośliny.
Grzyby w wielogatunkowym krajobrazie
Wędrowanie i miłość grzybów rodzą się z siebie nawzajem. Chodzenie jest prędkością cielesnej
przyjemności i kontemplacji, to także prędkość, z którą możemy szukać grzybów. Po deszczu
powietrze pachnie świeżością, witalnością i ściółką, moje zmysły zaś są ożywione ciekawością.
Czy istnieje coś lepszego niż napotkanie pomarańczowych fałd kurek przedzierających się przez
ciemną wilgoć albo ciepłych babeczek borowików wyskakujących z sypkiej gleby? Wzbiera we
mnie ekscytacja z powodu koloru, zapachu i kształtu – nie mówiąc już o dumie, gdy znajdę je jako
pierwsza. Z tych wszystkich rozkoszy najlepsze są, według mnie dwie: po pierwsze, niezasłużona
szczodrość daru i po drugie – zaproponowanie mi miejsca, które będzie odtąd ukierunkowywało
moje przyszłe przechadzki. Grzyby te nie są owocem mojej pracy, nie pracowałam na nie, nie
zamartwiałam się nimi, dlatego właśnie, gdy wskakują w moje ręce, odczuwam wszystkie
przyjemności towarzyszące temu, co przychodzi nieproszone i nieoczekiwane. Przez chwilę
jestem uwolniona od ciężaru winy, rozświetla mnie słodycz samego życia, niczym zwyciężczynię
loterii. Bismillah irachman irachim3.
Rozkosz robi wrażenie: wrażenie miejsca. Ekscytacja moich zmysłów powierza pamięci
kolory i zapachy, kąt padania światła, kłujące kolce, stabilne usytuowanie drzewa i wzgórze
wznoszące się tuż przede mną. Wiele razy podczas wędrówek, zapamiętywałam każdy pieniek,
każdy dołek w miejscu, w którym stałam, dzięki grzybom niegdyś tam napotkanym. Świadoma
decyzja także może mnie zaprowadzić w miejsce minionych spotkań. Najlepszym bowiem
sposobem na znalezienie grzybów jest ciągłe powracanie tam, gdzie natknęłyśmy się na nie
wcześniej. W wielu wypadkach rozrastające się ciało (grzybnia), z którego wyrastają owocniki
trwa z sezonu na sezon. Poza tym, niektóre rosnące grzybne ciała są życiowymi towarzyszami
konkretnych drzew. Jeśli chcesz namierzyć kurki w środkowej Kalifornii, powinnaś szukać pod
2 D. Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Others, Prickly Paradigm, Chicago 2003. Fragment
dostępny po polsku: „Manifest gatunków stowarzyszonych”, tłum. J. Bednarek w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red.
A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 241-260. Haraway rozszerza zakres pojęcia używanego przez
miłośników i miłośniczki zwierząt domowych – „zwierzę towarzyszące”, by mówić o relacjach międzygatunkowych w ogóle.
3 W imieniu Boga, najhojniejszego i pełnego miłosierdzia.
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dębem i to nie pod jakimkolwiek. Trzeba znaleźć ten dąb – żyjący wraz z grzybnią kurek, będziemy
wiedzieć który to, ponieważ już wcześniej musiałyśmy widzieć tam kurki. Odwiedzając dane
miejsce często, poznamy rosnące tam gatunki sezonowych kwiatów i zwierzęta wprowadzające
zakłócenia, uczynimy owo miejsce swojskim. Swojskie miejsca dają początek docenieniu
wielogatunkowych interakcji.
Zbieractwo funkcjonowało w taki właśnie sposób przez większą część historii ludzkości.
By znaleźć użyteczną roślinę, zwierzę lub grzyba, zbieracz i zbieraczka uczyli się swojskich miejsc
i nieustannie w nie powracali. Strzelby o dużej mocy oraz nadmierne zapasy ryb umożliwiają
powodzenie w zabiciu zwierzęcia w trakcie przypadkowego przejścia przez okolicę, wciąż jednak
miłośnicy polowań i połowów lepiej radzą sobie z pomocą lokalnych przewodników. Zbieracze,
dzięki swoim swojskim miejscom, uczą się nie tylko o ekologicznych relacjach w ogóle, lecz także
o stochastycznych historiach naturalnych, mówiących o tym, które konkretne gatunki i grupy
gatunków rozwijają się w danych miejscach. Swojskie miejsca zbieraczy nie pociągają za sobą
terytorialnej wyłączności, inne istoty – ludzkie i nie – także mogą się ich uczyć. Ekspansywne
i nakładające się na siebie geografie owych miejsc opierają się powszechnym modelom dzielącym
świat na „twoją” i „moją” przestrzeń. Co więcej, zbieracze pielęgnują krajobrazy – ich wielorakich
mieszkańców i gości – a nie wyłącznie pojedyncze gatunki. Swojskie miejsca są źródłem form
identyfikacji i towarzyszenia, które różnią się od znanych nam form hiper-udomowienia i prywatnej
własności. Ty, która szukasz świata wzajemnie rozwijających się towarzyszy, pomyśl o grzybach.
Grzyby są dobrze znane jako towarzysze. Koncepcja symbiozy – korzystnej dla wszystkich
stron międzygatunkowej formy życia – została wymyślona, by opisać porosty – połączenie grzyba
i glonu lub sinicy. Niegrzybna strona napędza metabolizm porostu przez fotosyntezę, zaś grzyb
umożliwia jego przetrwanie w ekstremalnych warunkach. Powtarzalne cykle moknięcia i schnięcia
nie zakłócają życia porostu, ponieważ strona grzybna może przeorganizować własne błony, gdy
tylko pojawi się woda, dzięki czemu utrzymana zostaje możliwość fotosyntezy4. Porosty występują
zarówno w mroźnej tundrze jak i na wysuszonych pustynnych skałach.
Dla miłośniczek grzybów, najbardziej intrygującym związkiem jest relacja między grzybami
a korzeniami roślin. Mikoryza polega na tym, że strzępki ciała grzybni powlekają korzenie roślin
lub wnikają w nie. Korzeniówki i inne rośliny pozbawione chlorofilu wspierane są wyłącznie przez
4 D. H. Jennings, G. Lysek, Fungal Biology, drugie wydanie, Bios Scientific Publishers, Oxford 1999, s. 75. Ostatnie badania
poświęcone międzygatunkowym mutualizmom podkreślają aktywną i strategicznie ważną rolę wszystkich zaangażowanych
gatunków. Dla przykładu, analiza bakterii azotowych w brodawkach korzeniowych soi wykazała, iż soja zniechęca szczepy
bakterii przynoszące mniej azotu poprzez ograniczanie im tlenu, por. E. Toby Kiers, R. Rousseau, S. West, R. Ford Denison, Host
Sanctions and the Legume-Rhizobium Mutualism, „Nature” 425 (4), wrzesień 2003, s. 78-81.
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związki odżywcze, które otrzymują od grzybów zamieszkujących ich korzenie, wiele storczyków
z kolei nie może wykiełkować bez pomocy grzybów5. W tych przypadkach rośliny otrzymują
substancje odżywcze od grzybów, choć najczęściej to grzyby są odżywiane przez rośliny. Jednak
grzyb istniejący w mikoryzie nie tylko egoistycznie je. Przynosi on roślinie wodę oraz wytwarza
i czyni dostępnymi dla swojej gospodyni minerały z otaczającej gleby. Grzyby mogą nawet
wniknąć w skały i udostępniać roślinom minerały z tego źródła. W długiej historii ziemi grzyby
były odpowiedzialne za użyźnianie gleby, dzięki czemu możliwy był rozwój roślin, grzyby także
przekierowują minerały ze skał do roślin6. Drzewa mogą rosnąć na ubogich ziemiach dzięki grzybom,
które dostarczają ich korzeniom fosfor, magnez, wapń i inne. W okolicy, gdzie mieszkam, leśnicy
zaszczepiają sadzonki daglezji zielonej – Suillusem (maślakiem), by wspomóc zalesianie terenu.
Wiele grzybów lubianych w kuchni to także gatunki żyjące w mikoryzie. We Francji hodowcy trufli
szczepią nimi sadzonki drzew wokół ogrodzeń7. Oczywiście grzyby są w pełni zdolne do robienia
tego samodzielnie, tyle że w bardziej otwartej geografii. I tak my, miłośniczki grzybów wędrujemy
w poszukiwaniu towarzystwa drzew i grzybów.
W swoich międzygatunkowych związkach grzyby nie zawsze są dobroczynne8. Są one
beznadziejnie nienasycone, jeśli idzie o konwersję węgla. Wiele grzybów egzystuje na żywych
i martwych zwierzętach oraz roślinach. Niektóre są niebezpiecznymi patogenami (Cryptococcus
neoformans zabija wielu pacjentów z AIDS9). Inne są irytującymi pasożytami (pomyśl o grzybicy
skóry lub stóp). Jeszcze inne wślizgują się w jelita nosiciela nieszkodliwie czekając na kawałek
zwierzęcych odchodów, w których mogą się rozwijać. Niektóre grzyby znajdują zaskakujące
podłoże: Cladosporium resinae pierwotnie żyjący w żywicy drzew, obecnie rozwinął upodobanie
do samolotowego paliwa, co powoduje blokady przewodów paliwowych10. Niektóre są zgubą dla
pewnych nosicieli, innym tymczasem nie wyrządzają szkody: Puccina graminis nawiązuje więź
z krzewem berberysu, żywi muchy jego nektarem, by wyprodukować zarodniki śmiercionośne dla

5 Storczyki były modne w dziewiętnastowiecznej botanice. Zachodni naukowcy docenili mikoryzę, gdy okazało się, że storczyki
zależne są od swoich grzybnych partnerów. Por. G. C. Ainsworth, Introduction to the History of Mycology, Cambridge University
Press, Cambridge 1976, s. 102-104; o korzeniówkach por. C. M. Christensen, The Molds and Man, University of Minnesota Press,
Minneapolis 1965, s. 50.
6 N. Money, Mr. Bloomfield’s Orchard, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 60.
7 Ibidem, s. 85.
8 Określenie „grzyby” odnosi się do szerszej biologicznej klasyfikacji (jest to królestwo obok, między innymi, roślin
i zwierząt) – grzyby wykształcające owocniki to jedynie część tego królestwa. Wszystkie grzyby wykształcające owocniki są
grzybami (w sensie królestwa), nie wszystkie grzyby (w sensie królestwa) wykształcają owocniki.
9 N. Money, Mr. Bloomfield’s Orchard, s. 25.
10 D. H. Jennings, G. Lysek, Fungal Biology, s. 67, 138.
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pszenicy11. Pragnienia grzybów są zawsze ambiwalentne, jeśli chodzi o ich dobroczynne działanie,
zależy to od twojego punktu widzenia. Umiejętność rozkładania celulozy i ligniny martwego
drzewa, której lękamy się ochraniając drewniane domy, jest także najwspanialszym grzybnym
darem dla regeneracji lasów. W przeciwnym razie, las byłby zapełniony martwym drewnem i inne
organizmy miałyby coraz mniej substancji odżywczych. Tymczasem, rola grzybów w odnowie
ekosystemów czyni oczywistym to, że grzyby zawsze są towarzyszami innych gatunków.
Współzależność różnych gatunków jest dobrze znanym faktem, z wyjątkiem sytuacji dotyczących
człowieka.
Oślepia nas ludzka wyjątkowość. Nauka odziedziczyła opowieści o ludzkiej doskonałości
po wielkich monoteistycznych religiach. Owe historie podsycają założenia o ludzkiej autonomii
i zamiast mówić o gatunkowej współzależności, sprowadzają wszelkie pytania do – z jednej strony
– kwestii ludzkiej kontroli nad naturą lub – z drugiej – do kwestii ludzkiego wpływu na naturę12.
Jednym z licznych ograniczeń owego dziedzictwa jest to, że spowodowało ono, iż zaczęliśmy
uznawać bycie gatunkiem ludzkim, to znaczy praktykę bycia gatunkiem, za autonomicznie
samo-podtrzymujące się i co za tym idzie za stałe w kulturze i historii. Idea natury ludzkiej została
oddana w ręce społecznych konserwatystów i socjobiologów, którzy używali założenia o ludzkiej
stałości i autonomii dla poparcia najbardziej autokratycznych i militarystycznych ideologii. Co by
było, gdybyśmy wyobrazili sobie naturę ludzką jako zmieniającą się historycznie wraz z różnymi
sieciami międzygatunkowej zależności? Natura ludzka to międzygatunkowa relacja. Wpisanie
naszego gatunku w międzygatunkowe ramy nie podważa genetyki, otwiera natomiast możliwości
biologicznych i kulturowych trajektorii badawczych. Możemy zrozumieć więcej, na przykład,
możemy pojąć rozmaite sieci udomowienia, w które się uwikłaliśmy.
Udomowienie jest zazwyczaj rozumiane jako kontrolowanie innych gatunków przez
człowieka. To, że takie relacje mogą zmienić także ludzi jest ogólnie rzecz biorąc pomijane13. Co
więcej, zwykło się myśleć o udomowieniu w kategoriach albo-albo: albo jesteś po stronie człowieka,
albo jesteś gdzieś tam – w dziczy. Owa dychotomia wypływa z ideologicznego przywiązania do
koncepcji ludzkiej dominacji i dlatego właśnie wspiera najbardziej oburzające fantazje o kontroli
nad tym, co udomowione z jednej strony, z drugiej zaś – prowadzi do ujmowania gatunków dzikich
11 N. Money, Mr. Bloomfield’s Orchard, s. 172-179.
12 Ważnym wyjątkiem od tego uogólnienia jest literatura z zakresu medycyny i ekologii poświęcona ludzkim chorobom
i pasożytom, w tych przypadkach współżycie gatunków jest kwestią kluczową. Wyjątek ów jednak potwierdza regułę. Jeśli
niekiedy znajdujemy przedstawiciela innego istotnego gatunku w ludzkim ciele, możemy go badać w odwołaniu do kohabitacji
lub zależności. Jeśli jednak ów inny gatunek znajduje się poza ludzkim ciałem (jest wówczas dla ludzi częścią „środowiska”), to
analizy nagle przekształcają się i zaczynają dotyczyć ludzkiego wpływu, zarządzania i ludzkiej kontroli.
13 Haraway refleksja nad psami jest kluczowym przerwaniem takiego stanu rzeczy. Por: D. Haraway, The Companion Species
Manifesto: Dogs, People, and Significant Others, op. cit.
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zwierząt jako gatunków zależnych wyłącznie od siebie samych. Fantazje te powodują, iż gatunki
udomowione są skazane na życie w niewoli oraz na genetyczną normalizację, zaś gatunki dzikich
zwierząt są „chronione” w bankach genów, gdy tymczasem niszczy się ich wielogatunkowe
środowiska życia. Jednak mimo tych ekstremalnych wysiłków, większość gatunków z obu stron
linii, włączając w to człowieka, żyje w złożonych relacjach zależności i współzależności. Uwaga
skierowana na ową różnorodność może dać początek docenieniu międzygatunkowego życia
gatunków.
Grzyby są gatunkiem wskaźnikowym dla kondycji ludzkiej. Zaledwie kilka gatunków grzybów
odnalazło się w ludzkich schematach udomowienia, z czego genomy nielicznych – takich jak
na przykład grzyby używane do przemysłowej produkcji enzymów – podlegały manipulacjom.
(Pieczarki z supermarketów to te same Agaricus bisporus rosnące na łąkach). Niemniej jednak,
grzyby są wszechobecne i podążają za wszystkimi ludzkimi eksperymentami i szaleństwami.
Weźmy pod uwagę Serpula lacrymans (stroczek domowy), grzyba powodującego próchnienie
drewna, który niegdyś pojawiał się jedynie w Himalajach14. Brytyjska marynarka podbijająca
Azję południową spowodowała, że grzyby te zasiedliły się w statkach. S. lacrymans rozwijał się
w niesezonowanym drewnie, często używanym do budowy statków przeznaczonych do morskich
działań wojennych, i w ten sposób ów grzyb rozpoczął swoją podróż dookoła świata. Na początku
XIX wieku zniszczenia drewna w brytyjskich morskich statkach określane były mianem „narodowej
katastrofy”, wybuchła panika, która trwała do momentu wprowadzenia opancerzonych statków
wojennych w latach sześćdziesiątych XIX wieku15. Grzyb wywołujący próchnienie drzew nie
przestawał się mimo to rozprzestrzeniać, znajdował nowe miejsca – belki nośne w wilgotnych
piwnicach, podkłady kolejowe w finansowanych przez Brytyjczyków cywilizacjach. Brytyjska
ekspansja i stroczek domowy przemieszczały się razem. Obecność grzyba – jak w tym przykładzie
– mówi nam coś o zmieniających się praktykach bycia człowiekiem.
Jednym z miejsc, od których możemy zacząć jest udomowienie ludzi.

14 D. H. Jennings, G. Lysek, Fungal Biology, s. 138.
15 G. C. Ainsworth, Introduction to the History of Mycology, s. 90-93.
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Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa16
Zboża udomowiły człowieka. Romans między ludźmi i zbożami jest jedną z największych relacji
miłosnych w ludzkiej historii. Jedna z najbardziej skrajnych form owego romansu rozpoczęła
się jakieś dziesięć tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie, gdy ludzie zaczęli uprawiać pszenicę
i jęczmień. Zaczynało tu rodzić się udomowienie – ludzie zerwali swoje przywiązanie do
wielogatunkowych środowisk, poczęli zamiast tego zacieśniać relacje bliskości z jednym lub
dwoma konkretnymi zbożami17.
Najdziwniejszą kwestią związaną z udomowianiem zboża na Bliskim Wschodzie jest to, że
na większości tych terenów można było z łatwością zbierać duże ilości dziko rosnących – pszenicy
i jęczmienia i nie trzeba było wcale opanowywać trudnej sztuki uprawy. Jeszcze nawet w latach
sześćdziesiątych XX wieku rozległe połacie dzikich zbóż ułatwiały zbieractwo18. Opowieść, którą
sobie powtarzamy, o tym jak „wygodne” i „wydajne” jest uprawianie zboża przy domu jest po
prostu nieprawdziwa. Uprawa zboża praktycznie wszędzie wymaga więcej pracy niż zbieractwo.
16 Klasyczna opowieść Engelsa podkreśla rolę pastoralizmu w procesie rozwijania się pojęć własności prywatnej. Twierdzi on,
że pierwszą własnością było stado. Por. F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa: w związku z badaniami
Lewisa H. Morgana, Książka i Wiedza, Warszawa 1979. Pojęcia własności używane do regulacji reprodukcji stad bydła podsunęły
sposoby sprawowania męskiej kontroli nad reprodukcją w ludzkich rodzinach i tym samym doprowadziły do „wszechświatowej
historycznej klęski rodzaju żeńskiego”. Myślicielki feministyczne takie jak Eleanor Leacock i Evelyn Reed powróciły do tej
kwestii w latach siedemdziesiątych XX wieku i włączyły ją do ożywionych debat toczonych na tematy takie jak długa historia
społecznej nierówności, zwłaszcza w feministycznej antropologii. Por. np. Toward an Anthropology of Women, red. R. Reiter,
Monthly Review, New York 1975; Woman, Culture, and Society, red. M. Rosaldo, L. Lamphere, Stanford University Press,
Stanford 1974; Women and Colonization: Anthropological Perspectives, red. M. Etienne, E. Leacock, Praegor, New York 1980;
E. Leacock, „Introduction”, w: F. Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, International Publishers,
New York 1972, s. 7-67. W połowie lat osiemdziesiątych feministyczna antropologia zwróciła się do badań etnograficznych, by
dowiedzieć się czegoś więcej o kulturowej produkcji płci. Doprowadziło to do wielu ważnych obserwacji, jednocześnie jednak
na długie lata oddało pole snucia opowieści mizoginom, włączając w to socjobiologów, lekarzy, pisarzy science fiction, z których
większość nie jest oczytana w historii i antropologii. Być może przyszedł czas, by feministki ponownie stanęły do walki.
17 Przejście od koncentracji na środowisku do skupienia się na zbożach jest długotrwałe i niezupełne: zarządzanie
wielogatunkowymi środowiskami życia, tak, by móc faworyzować konkretne dzikie gatunki roślin często było krokiem
ku udomowieniu zbóż. Por. H. Brookfield, Exploring Agrodiversity, Columbia University, New York 2001, s. 64-69. Co więcej,
duża różnorodność wielogatunkowego zbieractwa może być uznana za produkt historyczny. Na Bliskim Wschodzie zwrot
ku zbieraniu wielorakich traw z ziarnami kojarzony jest z czasami o dziesięć tysięcy lat poprzedzającymi udomowienie. Por.
E. Weiss, W. Wetterstrom, D. Nadel, O. Bar-Yosef, „The Broad-Spectrum Revisited: Evidence from Plant Remains”, w: Proceedings
of the National Academic of Sciences, USA 101, 29 czerwca 2004, s. 9551-9555. Nie jest też w pełni w porządku wyobrażanie
sobie udomowienia jako procesu ograniczającego uwagę rolników do jednego lub dwóch rodzajów plonów. Udomowienie
bliskowschodnie wyprodukowało bowiem rośliny strączkowe, włókniste, zielone warzywa oraz kilka różnych odmian ziaren
zbóż. Niektóre z nich początkowo zwróciły uwagę rolników jako chwasty, którym przydzielono pośledniejszy status w ramach
zarządzania plonami. Pszenica i jęczmień stały się precedensowymi uprawami, zajmowały one honorowe miejsce w sercach
rolników.
18 Jack Harlan, badacz zajmujący się zbożami, usiłował w ramach eksperymentu zebrać dziką pszenicę rosnącą na Bliskim
Wschodzie przy użyciu sierpa z ostrzem wykonanym z krzemienia na wzór starożytnych narzędzi. Na godzinę zbierał
równowartość jednego kilograma czystego zboża o wysokich wartościach odżywczych. J. Harlan, Crops and Man, American
Society of Agronomy and Crop Science Society of America, Madison, Wisconsin 1975, s. 12, 172.
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Prawdopodobnie wiele było powodów (od religii po lokalne niedobory) po temu, by próbować
udomowienia, tym jednak, co podtrzymywało i rozpowszechniało uprawę zbóż było pojawienie
się hierarchii społecznych oraz powstanie państwa. Rolnictwo intensywnie nastawione na uprawę
zbóż jedną rzecz robi lepiej niż każda inna forma utrzymywania przy życiu: wspiera elity. Państwo
instytucjonalizuje konfiskatę części zbiorów. Wzdłuż i wszerz Eurazjii powstawaniu państw i ich
konkretnych cywilizacji towarzyszy intensywne rolnictwo. W niektórych przypadkach państwo
podążyło za rolnictwem, w innych – rolnictwo za państwem. Zawsze jednak państwa promowały
rolnictwo używając własnych symboli i armii. Niekiedy struktury państwowe kryminalizowały
inne formy utrzymywania się przy życiu, jedynie wyjęci spod prawa odmówiliby przyjęcia daru
państwowej urodzajności. Dla tych żyjących w centrum kraju, miłość, przynajmniej w dobrych
czasach, mogła podtrzymywać dar urodzaju19.
Najłatwiej zatem zrozumieć biologiczną przemianę ludzi i roślin, towarzyszącą rolnictwu
nastawionemu na zboża, odwołując się do wzmożonego powstawania hierarchicznych
społecznych struktur oraz do ingerencji państwa. Państwa zachęcały do zakładania osiadłych,
stabilnych farm. Wspierały gospodarstwa domowe oparte na rodzinie i zabezpieczały formy
rodzinnej własności oraz spadek wyznaczający granice w ramach rodzin oraz między rodzinami.
Pater familias był reprezentantem państwa na poziomie gospodarstwa domowego. To on dbał
o podatki i o to, by odjęto ze zbiorów dziesięcinę na utrzymanie elit. W ramach tej właśnie
politycznej konfiguracji zarówno kobiety jak i zboża zostały pozbawione wolności i zarządzano
nimi tak, by maksymalizować płodność20.
Zboża wyselekcjonowane w procesie udomowienia mają duże ziarna o wysokiej zawartości
węglowodanów, dieta bogata w cukier z kolei umożliwiała kobietom posiadanie większej ilości
dzieci. Ludzie przestali ograniczać płodność, jak czynili to najczęściej zbieracze. Nagle chcieli
mieć tak wiele dzieci jak to tylko możliwe i to nie tylko z powodu fetysza płodności, lecz także
dlatego, że rodzina potrzebowała więcej rąk do pracy przy zbożach. Dla zbóż było wszystko jedno,
19 Richard O’Connor utrzymuje, iż uprawa ryżu była kluczowa dla powodzenia kształtowania się państw w południowowschodniej Azji. Por.: R. O’Connor, Agricultural Change and Ethnic Succession in Southeast Asian States: A Case for a Regional
Anthropology, „The Journal of Asian Studies” 54 (4), 1995, s. 968-96. Clifford Geertz w: C. Geertz, Negara, Princeton University
Press, Princeton 1980, pokazuje autonomię upraw ryżu na prekolonialnej Bali, władza państwa nie oznaczała kontroli nad
urządzeniem systemu nawadniania, była ona raczej związana z kontrolą estetycznej struktury władzy i miłości. W moim tekście
Agrarian Allegories and Global Futures, w: Nature in the Global South, red. P. Greenough, A. Tsing, Duke University Press, Durham
2003, s. 124-69, przedstawiam, w jaki sposób ekspansja państwa wytworzyła intensywnie zbożowe krajobrazy w południowowschodniej Azji.
20 Niejednoznaczna natura tej formy miłości wyraża się w fakcie, iż rolnicy zamieszkujący starożytny Bliski Wschód byli
tak blisko „matriarchalnej” religii, jak tylko większość historyków jest w stanie sobie wyobrazić. Fetyszyzacja reprodukcji
uczyniła z płodnej kobiety ikonę świętości. Jednak inne potencjalne talenty kobiece nie były równie doceniane ku rozpaczy
niepłodnych kobiet.

78

czy doglądają ich członkowie rodziny, czy ludzie spoza rodziny, nie mieliśmy też do czynienia
z niedoborem ludzi. Jednak wspierana przez państwo własność zachęcała do pracy w ramach
rodziny, potrzebowano zatem dzieci. Toteż posiadanie gromadki pociech nie było kwestią natury,
nie wszystkie zwierzęta starają się maksymalizować płodność. Reprodukcja wymykająca się spod
kontroli i niebędąca w równowadze jest charakterystyczna dla konkretnej formy udomowienia
ludzi: jest ona wynikiem romansu między ludźmi i zbożami. Owa obsesja na punkcie reprodukcji
z kolei ograniczyła zdolność poruszania się kobiet i ich możliwości wykraczające poza opiekę
nad potomstwem. Niezależnie od matriarchalnych perspektyw tych społeczności, wydaje się
w porządku nazwać ów międzygatunkowy romans, przywołując słowa Engelsa, „wszechświatową
historyczną klęską rodzaju żeńskiego21”.
Rolnicy intensyfikowali swoje wysiłki, by nakarmić coraz większą i większą populację
ludzi, jednocześnie zwracając się ku coraz węższemu wyborowi zbóż i form rodziny. Mimo to
standaryzacja zbóż i ich ludzkich rodzin nigdy nie została domknięta. Tam, gdzie słabnie władza
państwa, rozkwitają bardziej zróżnicowane ekosystemy i większa różnorodność społeczna.
Jednakże wyidealizowany model osiadłego zniewolenia był sam w sobie na tyle potężny, by móc
zmarginalizować marginesy. Gdy prowadziłam badania z przemieszczającymi się rolnikami na
Kalimantan w Indonezji, niektóre kobiety mówiły o moim bogactwie i uprzywilejowaniu: „Gdybym
miała to, co masz ty, moje stopy nigdy nie dotknęłyby ziemi”. Zniewolenie kobiet jest sednem
pięknego snu o porządku i dostatku.
Grzyby to wrogowie monokulturowych gospodarstw i rolników. Od czasów, gdy starożytne
państwa wspierały intensywne rolnictwo, mieliśmy do czynienia z wieloma i to różnymi naciskami
na to, by znormalizować uprawę. Począwszy od XIX wieku rolnictwo ugruntowane w nauce daleko
w tyle zostawiło wcześniejsze wysiłki udomowienia zmierzające ku normalizacji upraw, sprawiło
ono, że normalizacja stała się „nowoczesną normą22”. Dzisiaj jedynie normalizacja pozwala
rolnikom wprowadzać na rynek swoje zbiory. Niemniej, normalizacja sprawia, że rośliny stają
się podatne na rozmaite choroby, w tym na rdzę zbożową oraz na śnieć. Jeśli zboże nie będzie
miało okazji, by rozwinąć odmian odpornych na te zagrożenia, może zmarnować się w całości.
21 Por. przypis 16. Byłoby niewłaściwym wyobrażanie sobie, iż pozbawienie kobiet wolności towarzyszące rolnictwu
zapoczątkowało czasy dla kobiet łagodne. Wprost przeciwnie, praca przy uprawie zbóż – zwłaszcza przy obróbce ziaren – na
potrzeby przygotowywania pożywienia lub robienia zapasów wymagała jeszcze większych niż dotychczas nakładów kobiecej
pracy.
22 Jan van der Ploeg opisuje początek mówienia o nowoczesnych uprawach jako o „idealnym typie rośliny”. Ideał ów wyznacza
standardy doskonałości, porządkuje rozmnażanie i wymaga przearanżowania całego rolnictwa tak, by było ono dostosowane do
jego wymogów. Van der Ploeg porównuje naukę normalizującą ziemniaka z lokalną, dopuszczającą heterogeniczność, wiedzą
na temat ziemniaków w Andach. Por. J. van der Ploeg, Potatoes and Knowledge, w: An Anthropological Critique of Development,
red. M. Hobart, Routledge, London 1993, s. 209-227.
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Pojawienie się rozległych pól zbóż dało grzybom – pasożytom roślin pole do popisu i przysporzyło
im reputacji wrogów cywilizacji, a później także – postępu. Uprawa roślin innych niż zboża była
wzorowana na ideale intensywnych upraw zbóż i w związku z tym ona także stała się podatna na
różne typy pleśni i śniedzi. To ostrzeżenie dla nas wszystkich.
Chyba najsławniejszą grzybną katastrofą był przypadek śniedzi ziemniaka w Irlandii.
Ziemniaki były gorliwie uprawiane w Irlandii w systemie monokulturowym. Gorliwość ta
stanowiła drugą stronę prowadzonej przez państwo ekspansji zbóż. Brytyjska kolonizacja
zepchnęła Irlandczyków na najbardziej zmarginalizowane tereny, wojsko paliło i rabowało zbiory
zbóż, jedynie podziemne bulwy umożliwiły Irlandczykom przetrwanie. Już u schyłku XVIII wieku
ziemniaki stały się podstawowym produktem spożywczym Irlandii. Gdy właściciele ziemscy
z pobudek politycznych oddali ziemie najemcom pod uprawę, niewielkie gospodarstwa rolnicze
zaczęły się rozrastać. W wyniku tego najemcy, wspierani przez ziemniaki, pobierali się wcześniej
i mieli więcej dzieci. W ciągu pięćdziesięciu lat ludzka populacja wzrosła z pięciu do ośmiu milionów
(nawet mimo tego, że ekonomia pod kolonialną kontrolą zaczynała się chwiać), co dodatkowo
wzmocniło zależność od ziemniaków23. Monokultura daje się jednak we znaki. Europejczycy
sprowadzili zaledwie kilka z tysięcy gatunków ziemniaków udomowionych przez Amerykanów
z południa24. Phytophthora infestans, zaraza ziemniaka, po raz pierwszy została zauważona jako
lokalny problem w Anglii około 1835 roku. Grzyb powoli rozrastał się, a deszczowego i parnego lata
1845 roku nagle okazało się, że każda irlandzka roślina i każda bulwa przechowywana w składzie
jest zainfekowana. Konsekwencją tego był Wielki Głód. Milion ludzi umarło z głodu, a około dwóch
milionów wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych25.
Grzybny alarm podnoszony jest co i raz, ponieważ genetyczne manipulacje i klonowanie
dotyczy coraz większej ilości upraw. Weźmy pod uwagę choćby plantacje akacji, które
23 R. Salaman, The History and Social Influence of the Potato, Cambridge University Press, Cambridge 1985 [1949], rozdziały
XI-XVI.
24 Salaman w rozdziale X opowiada o gatunkach sprowadzonych przez Europejczyków i odmianach z nich powstałych. Po
Wielkim Głodzie w Irlandii mnożyły się nowe odmiany, Europejscy rolnicy bowiem poszukiwali gatunków odpornych na pasożyty.
Celem jednak zawsze było znalezienie jednej najlepszej odmiany, a nie wspieranie różnorodności na polu. Dla porównania
J. Sauer, Historical Geography of Crop Plants, CRC Press, Boca Raton 1993, s. 145-155, omawia rolników z Ameryki Południowej.
Zauważając wciąż pokaźną różnorodność rolnictwa, pisze on: „Wioska może mieć ponad sto klonów o nazwach znanych w całej
wiosce” (s. 148). Odnośnie śniedzi ziemniaków, Sauer odnotowuje: „Jak w przypadku innych skutecznych pasożytów, grzyby
najwyraźniej nie są zazwyczaj śmiercionośne w sytuacji, gdy dany grzyb i jego nosiciel przez długi czas współżyją. Śniedź stała
się problemem w Południowej Ameryce dopiero wówczas, gdy rozwinęła się monokultura ziemniaków na potrzeby komercyjne,
było tak na przykład w Chile czy w Peru w 1950” (s. 152).
25 Zaraza dotknęła całą Europę, zdruzgotała jednak jedynie Irlandię, ponieważ tylko ona była całkowicie zależna
od ziemniaków. Por. R. Salaman, The History and Social Influence of the Potato, rozdział XVI. Na temat biologii
śniedzi patrz: D. H. Jennings, G. Lysek, Fungal Biology, s. 136, N. Money, Mr. Bloomfield’s Orchard, s. 184-186 oraz
C. M. Christensen, The Molds and Man, s. 98-103.
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w zamierzeniu naszych mądrych przedsiębiorców budowlanych miały zastąpić lasy tropikalne na
Borneo. Wyrosłe z pojedynczego klonu, wszystkie bez wyjątku są podatne na zgniliznę brunatną
drewna toczącą je od środka26. Zupełnie inną sprawą jest odpowiedź na pytanie o to, po co ktoś
chciałby sadzić akacje – prowadzi nas ona do kwestii dynamiki europejskiego podboju i ekspansji.
Plantacje były siłami napędowymi europejskiej ekspansji. Plantacje stworzyły dobrobyt
oraz modus operandi, które pozwoliły Europejczykom na przejęcie świata. Z reguły przy tej
okazji mówi się o zaawansowanych technologiach i bogatych zasobach, ale to system plantacji
umożliwił istnienie marynarki wojennej, nauki, a w końcu także uprzemysłowienia. Plantacje
to uporządkowane systemy upraw, utrzymywane przez ludzi niebędących ich właścicielami
i zaplanowane pod ekspansję. Plantacje pogłębiają udomowienie, intensyfikują zależności
roślinne i wymuszają płodność. Wzorując się na zbożowym rolnictwie wspieranym przez
państwo, plantacje jednoczą wszystkie siły, by osiągnąć nadmiar uprawy jednego typu. Brakuje
jednak jednego składnika: plantacje niweczą miłość. W miejsce romansu łączącego ludzi, rośliny
i miejsca, europejscy plantatorzy wprowadzili uprawę przez przymus27. Rośliny były egzotyczne,
do pracy zmuszano poprzez niewolnictwo, przywiązywanie chłopów do ziemi i podbój. Jedynie
ekstremalny porządek i kontrola mogły doprowadzić do tego, że cokolwiek kwitło w takich
warunkach. Jednocześnie jednak hierarchie i trzymane w karbach antagonizmy mogły powodować
wytwarzanie ogromnych zysków (i – komplementarnie – pokaźnego ubóstwa). Zwykliśmy myśleć
o organizacji plantacji jako o jedynym sposobie uprawy roślin, plantacje bowiem ukształtowały to,
jak planuje się współczesne rolnictwo. Te sposoby organizacji musiały jednak wejść nam w krew
zanim nauczyliśmy się uznawać za oczywistą alienację ludzi od ich upraw.
Weźmy przykład trzciny cukrowej jako kluczowego członka plantacji. Nikt nie kocha
uprawianej na plantacji trzciny cukrowej. Puertorykańscy robotnicy wychodzą na pole, by „bronić
siebie” (se defienden), by „stanąć do walki” (bregando) z trzciną28. Mimo to jednak, między XVII
a XIX wiekiem plantacje trzciny cukrowej wyprodukowały gros bogactwa, które napędziło
europejski podbój i rozwój. Trzcinę przenoszono z jednej ciepłej strefy do drugiej, dokonując
26 H. Brookfield, L. Potter, Y. Byron, In Place of the Forest: Environmental and Socioeconomic Transformations in Borneo and the
Eastern Malay Peninsula, United Nations Press, New York 1995, s. 105.
27 System plantacji finansowany przez Europę odebrał państwu siłę rolniczej ekspansji oraz kontrolę nad nią na rzecz
kapitału. W ten sposób wprowadzono po raz pierwszy warunki dla politycznej hegemonii kapitału. Był to długi i zagmatwany
proces. Większość opowieści o imperialnym świecie począwszy od XVI po wiek XIX obfitują w kłótnie między plantatorami,
merkantylistami, niewolnikami, administratorami kolonii i zwolennikami „wolnego handlu”, za pomocą których owa zmiana
była morderczo wprowadzana. W coraz większym stopniu zysk raczej niż tworzenie państwa był celem rozwoju rolnictwa.
28 S. Mintz, Worker in the Cane, W.W. Norton and Co., New York 1974, s.16. W przeciwieństwie do bitew plantacyjnych,
w małorolnych gospodarstwach, trzcina cukrowa jest przedmiotem miłości. W wyżynnej, południowo-wschodniej Azji na
przykład, trzcina jest słodkim orzeźwieniem, a nie środkiem do zwycięstwa w wyścigu o rafinerie. Ludzko-trzcinowa niechęć
nie jest zatem nieodłączną cechą natury trzciny.
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w ten sposób redefinicji regionów, w ślad za nią podążali także właściciele, zarządcy i pracownicy29.
Niewolników wysyłano z Zachodniej Afryki do Nowego Świata. Zakontraktowaną tanią siłę
roboczą z Indii i Chin przerzucano zaś na wyspy Oceanu Spokojnego. W Indiach podbito i zmuszono
do pracy chłopów. Ludzie tworząc nowych wrogów dla uprawianych roślin, zmienili samą naturę
bycia gatunkiem. Elity umacniały swoje poczucie autonomii kosztem innych gatunków, byli oni
panami, a nie kochankami dla nie-ludzkich istot, Innymi gatunków, przybyłymi, by zdefiniować
niezależność człowieka. Dla plantatorów było to wszakże możliwe jedynie o tyle, o ile stworzono
i utrzymywano ludzkie podgatunki: ktoś przecież musiał pracować na tych trzcinowych
plantacjach. Biologia zaczęła oznaczać różnicę między wolnymi właścicielami a zmuszaną do
pracy siłą roboczą. Kolorowi tyrali na plantacjach, biali je posiadali i nimi zarządzali. Żadne prawa
rasowe czy ideały nie były w stanie powstrzymać mieszania się ras, mogły jednak zagwarantować,
by jedynie przedstawiciele białej rasy dziedziczyli własność. Podziały rasowe były produkowane
i reprodukowane w każdym małżeństwie, wraz z którym przychodziły – posag i spadek30.
Od samego początku na plantacjach były grzyby, gotowe, by zadomowić się w niszach.
Grzyby ograniczały małe plantacje trzciny cukrowej. Po zbiórce, trzcinę należy bowiem natychmiast
poddać obróbce, by nie dopuścić do grzybnej fermentacji. Po części ogromna skala plantacji
i brutalna dyscyplina pracy na nich panująca to odpowiedzi na strach przed fermentacją, który
podsunął pomysł budowy drogich, dostępnych na miejscu i nieustannie pracujących młynów.
Okazało się jednak, że grzybna fermentacja to dar dla plantatorów. Karaibscy plantatorzy
szybko zorientowali się, że melasa, produkt uboczny mielenia cukru, jest świetną pożywką
dla wszechobecnych drożdży i szybko zmienia się w alkohol. W ten sposób narodził się rum.
Śmiercionośny, choć zyskowny „handel trójkątny” oferował rum większej liczbie afrykańskich
niewolników, w efekcie czego produkowano więcej cukru, co z kolei wspierało więcej gorzelników
i bankierów w Anglii i Nowej Anglii. Długo zanim cukier stał się przedmiotem i symbolem masowej
konsumpcji (cementując tym samym oczekiwania społeczeństwa gatunkowo niezależnego,
którego pożywienie – gatunkowo nierozpoznawalne – spadało z nieba), rum produkowany przez

29 J. Sauer w: Historical Geography of Crop Plants, s. 236-250, śledzi, w historii upraw trzciny, podróże ludzi i nie-ludzi
w globalnej skali. Ukształtowały się nowe geografie typów trzcin i typów ludzi. Ważnymi uczestnikami tych wojaży były grzybne
zarazy. Dla przykładu w 1882 roku przeniesiono grzybiczną chorobę trzciny do plantacji w Zachodnich Indiach, grzyb pochodził
z próbki trzciny wysłanej z Mauritiusa. Por. J. H. Galloway, The Sugar Cane Industry, Cambridge University Press, Cambridge
1989, s. 141.
30 Verena [Stolcke] Martinez-Alier opisuje ze szczegółami, w jaki sposób taki system był rozwijany na Kubie w odpowiedzi na
boom na cukier w XVIII wieku, który rozmnożył fortuny plantatorów i przywiódł na wyspę znaczne ilości niewolników. Rasa, jak
twierdzi, zaczęła wspierać podział pracy na plantacji na Kubie w XIX wieku. Por. V. Martinez-Alier, Marriage, Class, and Colour in
Nineteenth-Century Cuba, University of Michigan Press, Ann Arbor 1989.
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grzybną fermentację sprawił, że plantacje cukrowe okazały się rentowne, a to spowodowało ich
rozprzestrzenienie się na całym obszarze objętym europejskim podbojem31.
Wizerunek mężczyzny-żeglarza, balansując na granicy przyzwoitości, przeniknął rumem,
jego fach zaś stał się przygodą. Fermentacja zatem odwróciła uwagę od okrucieństwa udomawiania
odbywającego się na wybrzeżach, udomawiania zarówno ludzi jak i nie-ludzi.
Białe kobiety stały się agentkami w służbie rasowej higieny. Plantacje, dzieląc nas sztywno na
rasy, przerobiły ludzki gatunek, zmieniły praktykę bycia człowiekiem. Segregacja rasowa – zależna
od struktury małżeństwa i rodziny – domagała się dodatkowych przemian związanych z płcią. Na
obszarach, na których rozwijały się plantacje wraz z ich nieuregulowanymi mieszankami tego,
co tubylcze i tego, co cudzoziemskie, tego, co wolne i tego, co zniewolone i niewolnicze, dzikie
i oswojone, ułomne i obfite, łatwo mogło pójść coś nie tak. Białe kobiety stały się odpowiedzialne
za utrzymywanie granic – domów, rodzin, gatunków i białej rasy. Jednym z ich problemów były
tropikalne grzyby – pleśnie i zakażenia mogły wymknąć się spod kontroli. Białe kobiety strzegące
swoich domostw przed pleśnią, komarami czy mieszaniem się ras w tropikach, stały się wzorem
gatunkowej i podgatunkowej alienacji32.
Do końca XIX wieku naukowe dyskursy higieny i eugeniki ukształtowały segregację
gatunkową białych kobiet. W tropikach teoria zarazków Pasteura została sprawdzona i poprawiona.
Tropiki i przestrzenie kontrolowane przez białych mogły być zorganizowane niczym laboratoria,
w których mikroorganizmy zatrzymywały się na granicy domów białych. Białe kobiety wzywano,
by podążały za swoimi mężami do tropików, aby utrzymać wszystko w czystości33. Owa publiczna
i prywatna higiena została przejęta w metropoliach, przeniknęła dychotomie klasowe i pobudziła
31 Sidney Mintz śledzi historię cukru, pokazując jak, dopiero w XVIII wieku, doszło do tego, że cukier stał się przedmiotem
powszechnej konsumpcji w Anglii – długo po tym, jak stworzono napędzany rumem „handel trójkątny”. Autor przedstawia też,
w jaki sposób karaibskie plantacje cukru wykształciły proto-przemysłowy model pracy, który posłużył za wzór dla rodzącej się
industrializacji w Europie z jej formami społecznymi oraz z jej bogactwem. Por. S. Mintz, Sweetness and Power: The Place of
Sugar in Modern History, Penguin Books, New York 1985.
32 Gdy poczęto definiować „tropiki” w odniesieniu do higieny rasowej i problemów natury medycznej, oczekiwano, że kobiety
zaczną odgrywać większą rolę w utrzymywaniu zdrowych rodzin i białej rasy. David Arnold omawia kolonialne formowanie się
tropików. Patrz: D. Arnold, The Problem of Nature: Environment, Culture and European Expansion, Blackwell, Oxford 1996. Ann
Stoler z kolei pokazuje, że przemiany płci były kluczowe dla procesu wyłaniania się ideologii rasy i medycyny. Por. A. Stoler,
Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule, University of California Press, Berkeley 2002.
33 Głównym problemem dla wykazania wagi Pasteura teorii zarazków, jak wyjaśnia Bruno Latour, była konieczność stworzenia
laboratoryjnych, higienicznych warunków, w których ludzie i oswojone gatunki zwierząt mogli być trzymani z daleka od ogólnie
rzecz biorąc wszechobecnych chorobotwórczych mikroorganizmów. Latour sugeruje, iż kolonialne armie w tropikach, gdzie
szalały choroby ograniczające kolonialny podbój, były pierwszymi żywymi laboratoriami medycyny Pasteura. Patrz: B. Latour,
The Pasteurization of France, tłum. A. Sheridan, J. Law, Harvard University Press, Cambridge 1986. Warwick Anderson omawia
zastosowania teorii higieny do zarządzania koloniami w tropikach w: The Natures of Culture: Environment and Race in the
Colonial Tropics, w: Nature in the Global South, op. cit., A. Stoler w: Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate
in Colonial Rule, op. cit., pokazuje, jak kluczowe dla nowej eugeniki okresu późnokolonialnego było przywiezienie do tropików
białych kobiet.
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powstanie rozróżnień między kobietami – jak tego stworzonego niegdyś przez Ehrenreich i English
na kobiety „chore” i „powodujące chorobę34”. Kruche kobiety wyższych sfer stały się aniołami
domowych ognisk, kobiety ubogie winiono natomiast o to, że przenoszą infekcje. Obie grupy
otrzymały odnowione upoważnienie do reprodukcji. Biedne rodziny potrzebowały więcej rąk do
pracy, zwłaszcza tam, gdzie to praca dzieci utrzymywała dorosłych przy życiu35. Uprzywilejowane
rodziny zaś były zobowiązane do dbania o rozwój swojej rasy, a kobiety musiały rodzić dziedziców.
Granice domu stały się oczekiwanymi granicami miłości. Wraz z fetyszyzacją domu jako
przestrzeni czystości i współzależności, intymność poza domem, czy to międzygatunkowa, czy
w ramach jednego gatunku, stała się archaiczną fantazją (wspólnota, mała gospodarka rolna) lub
przemijającą modą (feminizm, prawa zwierząt). Poza domem królowała domena ekonomicznej
racjonalności i sprzecznych interesów jednostek. Co więcej, ten rodzaj fetyszyzacji rodziny
pojawił się ponownie w połowie XX wieku w kulturze masowej Stanów Zjednoczonych i ponownie
– dziś, gdy Stany Zjednoczone objęły globalne przywództwo, co pozwoliło im na branie przykładu
ze starszych reżimów kolonialnej kultury. W tych warunkach nie spodziewamy się miłości poza
murami domu. W ramach rodziny natomiast akceptujemy inne gatunki, udomowione zwierzęta
są przecież wzorami oddania się rodzinie. Niemniej jednak model kochającego i ukochanego
domowego zwierzaka nie powoduje rozszerzania się miłości, wprost przeciwnie – zatrzymuje ją
w rodzinie.
Amerykańskie społeczeństwo z uwagi na swoją miłość do własnych dzieci i własnych
zwierzaków, zwykło postrzegać się jako złożone z pełnych współczucia, moralnych ludzi.
Amerykanie uczą się, że owa miłość czyni z nich „dobrych ludzi” – w przeciwieństwie do
terrorystów, którzy przecież wyłącznie nienawidzą. Wyobrażają sobie, że owa miłość przygotowuje
ich do podejmowania decyzji w imieniu całego świata, że tworzy moralną hierarchię, w której
amerykańska „dobroć” jest równoważna z posiadaniem kwalifikacji globalnego przywódcy. Inni
ludzie i inne gatunki są oceniane pod kątem ich umiejętności, by żyć zgodnie z amerykańskimi
standardami domowej intymności. Jeśli owi inni we właściwy sposób angażują się w rodzinną
miłość, być może zasługują na życie. Pozostali ryzykują, że staną się „ubocznymi stratami”
34 B. Ehrenreich, D. English, Complaints and Disorders: The Sexual Politics of Sickness, The Feminist Press, Old Westbury, NY 1973.
35 Dla przykładu w zatrudniających chłopów plantacjach trzciny cukrowej w Holenderskich Indiach Wschodnich, rodziny
potrzebowały pracy z jednej strony przy produkcji ryżu, aby utrzymać się przy życiu, z drugiej zaś przy zarządzanej przez
kolonizatorów uprawie trzciny cukrowej. W związku z tym zapotrzebowaniem na pracę w koloniach, rozmiary rodzin szybko
zaczęły się zwiększać. Było tam mnóstwo ludzi, ale z uwagi na to, że rodziny były jednostkami niewolniczej pracy, każda
rodzina potrzebowała własnych ludzi. Praca dzieci częstokroć wspierała całą rodzinę. Benjamin White podsumowuje swoje
i innych badania na ten temat w: B. White, ‘Agricultural Involution’ and its Critics: Twenty Years After, „Bulletin of Concerned
Asian Scholars” 15 (2), 1982, s.18-31. Wyż demograficzny w dzięwiętnastowiecznych koloniach na południu powinien zostać
wzięty pod uwagę w odniesieniu do wymogów pracy na plantacji.
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w amerykańskim projekcie naprawy świata, ich wyeliminowanie może być niefortunne, choć nie –
„niehumanitarne”. Pod tą kuratelą nasze gatunkowe istnienie staje się narzędziem zatrzymywania
Innych na progu naszych domów.
Biorąc pod uwagę moc i wszechobecność owego biospołecznego planu, to naprawdę
niesamowite, że wciąż istnieje na ziemi bogata różnorodność gatunków i populacji. Nie możemy
jednak tej obfitości wciąż uważać za oczywistą.
Zbieranie grzybów na szwach imperium
Biologiczna i społeczna różnorodność drzemie w zapuszczonych zakamarkach. W miejskich
dżunglach i w wiejskich zaściankach wciąż roi się od bezładnej różnorodności, którą imperialni
planiści uważają za nadmierną. Małe farmy mają w efekcie większą biologiczną różnorodność niż
duże, skoncentrowane na kapitale gospodarstwa i nie chodzi tu wyłącznie o różnorodność zbiorów.
Nawet grzyby glebowe i inne mikroorganizmy wolą małe gospodarstwa36. Mimo szalonego
tempa komercyjnej genetyki, proces ewolucyjny na lekceważonych obszarach nadal produkuje
użyteczne gatunki i międzygatunkowe interakcje na wielką skalę. Grzyby są tu reprezentatywne.
Jaki inny gatunek może rozrastać się w zanieczyszczonych kopalniach? Wiele grzybów istniejących
w mikoryzie – od smacznych lakówek pospolitych (Laccaria laccata) po purchatnice (Pisolithus
tinctorius) – gromadzi ciężkie metale ochraniając w ten sposób swoich leśnych partnerów –
rośliny przed zanieczyszczeniami37. Nowe, radioaktywne grzyby skolonializowały ściany reaktora
w Czarnobylu. Jeśli ktoś zdecyduje się na wyłapywanie [sequester] radioaktywności, będziemy
potrzebowali takich gatunków38. Oczywiście nie zawsze rozwój gatunków jest korzystny, jednak
adaptacja możliwa jest jedynie, gdy upada różnorodność. Jednocześnie prawie wszędzie istnieje
negatywna korelacja między różnorodnością, intensywnością inwestowania kapitału oraz kontrolą
państwa! Dla kochających różnorodność niezbędnym jest być może projekt wymazywania kapitału
i państwa [capital-and-state unmapping].
Takie projekty najlepiej funkcjonują w mroku, który chcą szerzyć. Jeśli zaś chodzi
o badania szukające rozgłosu, możemy spróbować dowiedzieć się czegoś z punktu widzenia
nieuporządkowanych, lecz produktywnych krawędzi – szwów imperium.
Grzyby, które jemy, gromadzą się na krawędziach. Grzyby są wszechobecne, jednak gatunki
36 J. Vandermeer, I. Perfecto, Breakfast of Biodiversity: The Truth about Rain Forest Destruction, Institute for Food and
Development Policy, Oakland 1995.
37 J. Dighton, Fungi in Ecosystem Processes, Marcel Dekker, New York 2003, s. 323-39.
38 Ibidem, s. 350-351. Niektóre grzyby wykształciły „radiotrapizm” – kierują się ku źródłu promieniowania radioaktywnego!
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jadalne i stosowane w medycynie rosną jedynie w kilku miejscach. Wiele najbardziej ulubionych
grzybów rośnie na granicach terenów rolnych: między polami i lasami, na manowcach terenów
uprawnych. Borowiki i kurki to gatunki rosnące na granicach lasów lub przy drogach, lubią one
światło, choć rosną wraz z drzewami. Inne gatunki, jak na przykład pieczarki łąkowe, wolą trawiaste
ugory. Takie grzyby przypominają nam o przyjemnościach płynących z rozmaitości poza sferą
tego, co udomowione. Tymczasem, wiele gatunków obficie porasta lasy i góry otaczające doliny,
w których rolnictwo rozwija się intensywnie. Grzybiarze od starożytności przeczesywali skraje
terenów górzystych i lasów królestw karmionych zbożami. Było tak w południowozachodnich
Chinach i w krainach sąsiadujących, w Korei, we Wschodniej Europie i na północy Eurazji.
Współcześnie w północnej Ameryce to najczęściej imigranci z tych właśnie krajów zbierają
grzyby na sprzedaż. Tymczasem globalny rynek grzybów upowszechnił zbieranie grzybów na
całym świecie. Japoński przysmak – matsutake (gąska sosnowa) sprawia, że grzybiarze udają się
w jego poszukiwaniu nie tylko na tradycyjne azjatyckie, lecz także na górskie manowce wzdłuż
wybrzeża Oceanu Spokojnego: Kolumbia Brytyjska, Północnozachodnie Stany Zjednoczone, góry
w Oaxaca39.
Komercyjne grzybobranie pozwala nam przyglądać się szwom globalnego kapitalizmu. Nie
tylko miejsca są zróżnicowane, a produkty określone gatunkowo – formy wiedzy i zarządzania
zasobami są bowiem ogromnie różnorodne i jedynie niezobowiązująco połączone w grzybnym
łańcuchu towarowym. Rodziny zamieszkujące Południowowschodnią Azję konkurują o terytoria
w Oregonie, japońscy koneserzy tworzą regionalne hierarchie smaku. Mamy tu do czynienia ze
zbyt dużą przypadkowością i zmiennością, by móc wyobrazić sobie zwykłą kalkulację podaży
i popytu. Zanurzenie się w tej przestrzeni nie usuwa nas ze świata kapitału, klasy i regulacji. To nie
jest miejsce na szukanie utopii. Zauważanie szwów jest punktem wyjścia40.
W zabezpieczanych domach imperium, ludzie zwijają się w kłębek w fotelach wraz
ze swoimi zwierzakami i ich niby-zwierzęcymi przysmakami, by oglądać zniszczenie świata
w telewizji. Trudno powiedzieć, czy jakiś człowiek przetrwa ów sen o udomowieniu. Grzyby nie
zajmują pozycji. Nawet odporne porosty umierają od zanieczyszczenia powietrza i od kwaśnych
deszczów41. Porosty wystawione na promieniowanie radioaktywne z wypadków jądrowych, są
pożywieniem reniferów, które z kolei przenoszą radioaktywne pierwiastki na człowieka42. Możemy
39 The Matsutake Worlds Research Group [Światy Matsutake – grupa badawcza] (Tim Choy, Lieba Faier, Michael Hathaway,
Miyako Inoue, Shiho Satsuka i ja) została zwołana w 2005 roku, by zająć się niektórymi kwestiami, z tych poruszanych w tym
eseju. Mieliśmy przywilej zajrzeć w niektóre ze światów matsutake. Por: http://www.matsutakeworlds.org/.
40 A. Tsing, Friction: An Ethnography of Global Connection, Princeton University Press, Princeton 2005.
41 J. Dighton, Fungi in Ecosystem Processes, s. 322.
42 Ibidem, s. 352-53.
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zignorować grzyby, możemy też zastanowić się, co nam one mówią o kondycji ludzkiej.
Poza domem, między lasami i polami, obfitość nie została jeszcze wyczerpana.
Podziękowania
Ten esej został początkowo napisany jako rozdział zbiorowego tomu, który przez kilka lat nie
mógł powstać, aż w końcu pomysł na jego wydanie spełzł na niczym. Niniejszy tekst miał zatem
stosunkowo długie życie, był w obiegu jako niepublikowany. Donna Haraway była hojną, krytyczną
jego czytelniczką, dodała doń nowe poziomy znaczenia. Diane Gifford-Gonzalez i S. Eben Kirksey
podzieliły się ze mną swoimi komentarzami do wcześniejszej wersji. Wiele skorzystałam na tych
uwagach. Za błędy odpowiedzialność ponoszę wyłącznie ja.
Z języka angielskiego przełożyła Monika Rogowska-Stangret
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Joanna Bednarek

Różnica epistemologiczna i cięcie sprawcze: materializm marksistowski
a nowy materializm

Epistemological Difference and Agential Cut: Marxist Materialism and New Materialism
Abstract: Is dialogue between new materialism and Marxist materialism possible? In order to answer this question,
we need to reconstruct the ontological structures at the basis of both currents. The aim of the article is such
a reconstruction, but only a partial one, concerning the issue of anthropocentrism.
Keywords: Barad, agential realism, Latour, Lukács, Marx, new materialism, Siemek.

Na ile możliwy jest dialog między dwoma materializmami – nowym materializmem
i materializmem marksistowskim? Przyjrzenie się dotychczasowym wzajemnym kontaktom
przedstawicielek i przedstawicieli obu nurtów sugerowałoby dość pesymistyczną odpowiedź:
jedyną relacją, jaką udało im się nawiązać, jest wzajemne niezrozumienie, któremu towarzyszy
niechęć. W obrębie nowego materializmu brak prób poważnego określenia się względem
materializmu marksistowskiego; wydaje się, że sprawia on wrażenie faktycznie nowego tylko
na tle karykatury marksizmu, przedstawianego jako teoria pozytywistyczna i naturalistyczna
(przy czym podstawowym punktem odniesienia jest nie Marks czy któryś z czytanych do dzisiaj
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teoretyków marksistowskich, ale radziecki diamat)1. Z kolei ze strony marksistowskiej padają
pod adresem nowego materializmu oskarżenia o tworzenie kapitalistycznej ideologii naszych
czasów, dokonującej ponownego zaczarowania – fetyszyzacji – tego, co materialne2. Jedyne (jak
na razie prowizoryczne) próby merytorycznego dialogu z marksizmem, wychodzące raczej ze
środowiska object oriented ontology niż właściwego nowego materializmu, dotyczą kwestii innych
niż zagadnienie materializmu3. Dialog pozostaje więc w fazie co najwyżej zalążkowej.
Sprawy nie ułatwia fakt, że oba nurty mają za sobą długą historię, sprawiającą, że
zdefiniowanie „materializmu” w obu przypadkach pozostaje trudnym zadaniem. W przypadku
marksizmu oczywiście trudniejszym: gdzie znaleźć prawdziwy marksistowski materializm?
U samego Marksa? W tradycji zachodniego marksizmu? W teoriach inspirujących się marksizmem,
ale niekoniecznie marksistowskich? Każdy wybór pociąga za sobą konsekwencje i może narazić
wybierającą na krytykę ze strony zwolenników innych opcji. Jednak również nowy materializm,
będący stosunkowo świeżym nurtem, posiada co najmniej kilkudziesięcioletnią genealogię,
każącą odkrywać jego źródła w badaniach nad nauką i technologią (STS), ontologii Deleuze’a
i Guattariego czy pracach Donny Haraway. Czy zatem „właściwy” nowy materializm to wyłącznie
projekty powstające pod tym szyldem mniej więcej od 2010 roku? Czy też można, mówiąc o nim,
uwzględniać teksty wcześniejsze, z których te nowsze przecież się wywodzą?
W obu przypadkach trzeba podjąć po części arbitralną decyzję, uwzględniając pewne
perspektywy, wykluczyć inne. Podejmując moją, będą kierować się przede wszystkim dążeniem
do ukazania realnego rdzenia wspomnianego wyżej wzajemnego niezrozumienia. Postaram się
zrekonstruować problem, od którego należałoby zacząć, by dialog między dwoma materializmami
w ogóle stał się możliwy. Dlatego zamiast przedstawiać panoramę stanowisk marksistowskich czy
interpretacji marksizmu, skupię się na jednej z nich, tej, która ze szczególną ostrością ukazuje
ontologiczne podstawy marksistowskiego materializmu. Chodzi o wprowadzoną przez Marka
J. Siemka interpretację marksizmu jako teorii różnicy epistemologicznej, przedstawiającej Marksa
jako przede wszystkim spadkobiercę tradycji niemieckiej filozofii spekulatywnej (podążam
1 P. Cheah, „Non-Dialectical Materialism”, w: New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole, S. Frost, Duke
University Press, Durham 2010.
2 J. Torrant, It Is Time To Give Up Liberal, Bourgeois Theories, Including New Materialist Feminism, And Take Up Historical
Materialist Feminism For The 21st Century, „The Red Critique” 15, 2014, http://www.redcritique.org/WinterSpring2014/
historicalmaterialistfeminismforthe21stcentury.htlm (data dostępu: 20.01.2016); S. Tumino, ‘Theory Too Becomes A Material
Force’: Militant Materialism or Messianic Matterism?, „The Red Critique” 2014, 15, http://www.redcritique.org/WinterSpring2014/
printversions/militantmaterialismormessianicmatterismprintversion.htlm (data dostępu: 20.01.2016); J. Rosenberg, The
Molecularization of Sexuality: On Some Primitivism of the Present, „Theory&Event” 17 (2), 2014, https://www.academia.
edu/7351033/The_Molecularization_of_Sexuality_On_Some_Primitivisms_of_the_Present (data dostępu: 20.01.2016).
3 Można je znaleźć na blogach Reida Kane’a (planomenology.wordpress.com; data dostępu: 20.01.2016) i Leviego Bryanta
(larvalsubjects.wordpress.com, data dostępu: 20.01.2016).
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tu za Katarzyną Bielińską-Kowalewską, która w swojej pracy doktorskiej stosuje tę metodę
w odniesieniu do grupy Praxis4). Interpretacja ta pozwala w precyzyjny sposób postawić kwestię
statusu (przygodnego bądź istotowego) antropocentryzmu w marksizmie. W przypadku nowego
materializmu obieram podobną strategię: skupię się na jednej z jego linii genealogicznych – filozofii
Bruna Latoura, ukazując, w jaki sposób pośrednio kształtuje ona właściwe nowomaterialistyczne
rozwiązania (na przykładzie teorii Karen Barad). Nowy materializm traktuję przy tym właśnie
przede wszystkim jako nurt przekraczający antropocentryzm, a zagadnienie antropocentryzmu
jest dla mnie soczewką skupiającą to, co najistotniejsze w obu teoriach.
Być może spotkanie nowego materializmu i marksizmu byłoby możliwe przede wszystkim
dzięki zapośredniczeniu przez analizy biokapitału podejmowane w duchu posthumanistycznym
oraz perspektywę marksizmu i feminizmu autonomistycznego oraz materialistycznego
ekofeminizmu; przestrzeń tego spotkania konstruuje w tekście z 2014 roku Agnieszka Kowalczyk5.
Należałoby więc wyjaśnić, dlaczego nie idę tą (bardziej obiecującą) drogą. Sądzę, że jest ona
możliwa dzięki zmianie płaszczyzny analizy: zamiast typowej dla tradycji marksistowskiej
oscylacji między ontologią („materializm historyczny”? „materializm dialektyczny”?) a analizami
politycznymi przekraczającymi, w punkcie wyjścia, dychotomię teoria-praktyka, marksizm
autonomistyczny otwarcie określa siebie jako zarazem dyskurs i praktykę polityczną6. Dzięki temu
unika7 antropocentryzmu obecnego explicite lub implicite w większości stanowisk marksistowskich
i pozwala na rozciągnięcie marksistowskiego aparatu teoretycznego na podmioty nie-ludzkie8.
Sądzę jednak, że zanim przejdziemy do analiz charakteru politycznego oporu podmiotów
ludzkich i nie-ludzkich, potrzebne jest przyjrzenie się ściśle ontologicznemu9 wymiarowi tradycji
marksistowskiej i rekonstrukcja jej antropocentrycznych/podmiotocentrycznych uwikłań –
choćby po to, żeby oczyścić teren i jaśniej ukazać swoistość marksizmu autonomistycznego
i materialistycznego ekofeminizmu.

4 K. Bielińska-Kowalewska, Filozoficzne koncepcje praktyki i ich społeczno-polityczne implikacje w kręgu jugosłowiańskiej grupy
„Praxis”, rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Czerniaka, IFiS PAN, Warszawa 2013.
5 A. Kowalczyk, „Mapping non-human resistance in the age of biocapital”, w: The Rise of Critical Animal Studies. From the margins
to the centre, red. N. Taylor, R. Twine, Routledge, London, New York 2014.
6 H. Cleaver, Polityczne czytanie Kapitału, tłum. I. Czyż, Trojka, Poznań 2011.
7 Czy raczej: potrafi uniknąć – o tyle, o ile unika formułowania tez ontologicznych; kiedy to robi, często okazuje się, że nie
różni się pod tym względem tak bardzo od innych nurtów marksizmu; zob. M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita, tłum. Zespół
„Praktyki Teoretycznej”, ha!art, Kraków 2012, s. 240.
8 A. Kowalczyk, Mapping non-human resistance, s. 184.
9 Zakładam tu, że epistemologia – której prymat naznacza całą filozofię nowożytną – jest tak naprawdę zawsze ontologią.
Dlatego omawiane w tekście rozróżnienie epistemiczne-epistemologiczne ma charakter ontologiczny.
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„Nowy materializm” Marksa
Materializm marksistowski jest przede wszystkim materializmem historycznym. Różni się
zasadniczo od wszystkich wcześniejszych postaci materializmu – od starożytnego materializmu
demokrytejskiego po osiemnastowieczny materializm mechanistyczny – tym, że nie zakłada
istnienia materii jako przedmiotu, „tamtej strony”, do której podmiot zyskuje dostęp za sprawą
poznania. „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić10”
– cytowana w nieskończoność jedenasta z Tez o Feuerbachu nie jest po prostu wezwaniem do
działania, ale świadectwem przełomu filozoficznego. Teza pierwsza ukazuje, że celem Marksa
jest radykalna przemiana ujęcia materializmu. „Głównym brakiem wszelkiego dotychczasowego
materializmu – nie wyłączając feuerbachowskiego – jest to, że przedmiot, rzeczywistość,
zmysłowość ujmował on jedynie w formie obiektu czy też oglądu [Anschauung], nie zaś jako
ludzką działalność zmysłową, praktykę, nie subiektywnie. To sprawiło, że stronę czynną,
w przeciwieństwie do materializmu, rozwijał idealizm – jednak tylko w sposób abstrakcyjny,
ponieważ idealizm, rzecz jasna, nie zna rzeczywistej, zmysłowej działalności jako takiej11”.
Materializm i idealizm dzielą ze sobą tę samą strukturę ontologiczną: oba zakładają
rozdwojenie na podmiot i przedmiot oraz to, że podmiot zyskuje dostęp do przedmiotu
(choć czasem dostęp ten nazywa się konstytuowaniem lub konstruowaniem) za sprawą stosunku
poznawczego (teoretycznego, kontemplacyjnego). Dlatego mimo antagonizmu są swoimi
lustrzanymi odbiciami, przykładami struktury, którą Siemek określa jako epistemiczną12.
Materializm proponowany przez Marksa ma zaś oznaczać zmianę samej struktury poprzez
uczynienie kategorią wyjściową praktyki. Nie zastępujemy tu jednak poznania działaniem,
prawdziwości skutecznością, jak to czyni na przykład pragmatyzm. W ten sposób nie
wychodzilibyśmy poza wspomnianą dychotomię podmiotu i przedmiotu, tylko wypełniali stary
schemat nową treścią13. Wyjście od praktyki oznacza, że zarówno przedmiot, jak i podmiot są
konstytuowane przez wcześniejszy od nich logicznie proces społecznej, historycznej artykulacji;
zarówno „społeczeństwo”, jak i „natura” są jego wytworami. Dlatego nie należy pytać o materię
albo świadomość w ogóle – pozostają one zawsze wyartykułowane przez konkretną formację
10 K. Marks, Tezy o Feuerbachu w: MED tom 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 8.
11 Ibidem, s. 5.
12 M.J. Siemek, Hegel i różnica epistemologiczna, „Nowa Krytyka” online, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article170 (data
dostępu: 20.01.2016).
13 Dlatego, że klasyczny pragmatyzm czyni kryterium prawomocności wiedzy jej skuteczność z perspektywy (jednostkowego
lub zbiorowego) podmiotu; nie dokonuje zatem epistemologicznego zniesienia dychotomii podmiot-przedmiot.
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społeczną14. Materializm Marksowski to zatem „materializm antynaturalistyczny, gdyż swym
punktem wyjścia czyni historię – a nie naturę15”. Ściślej: to historia jest właściwym podmiotem
tworzącym zarówno świat ludzki, jak i naturę – albo raczej, jak to ujmował Althusser, procesem
bez podmiotu, warunkującym zarówno podmioty, jak i przedmioty16. Dopiero ujęcie praktyki jako
konstytuującej oba człony opozycji pozwala przejść na poziom epistemologiczny, umożliwiający
wytwarzanie wiedzy dialektycznej i tym samym produktywnej, niepopadającej w ideologiczne
dychotomie. Rozróżnienie na materializm i idealizm jawi się w tej optyce jako należące do poziomu
epistemicznego, a tym samym pozorne17.
Każdy materializm, z nowym materializmem włącznie, przedstawiałby się w tym ujęciu
jako powrót na poziom epistemiczny. Uznając wyższość tak definiowanego paradygmatu
epistemologicznego18, musiałybyśmy uznać, że na współczesnej scenie filozoficznej niepodzielnie
panuje perspektywa antropocentryczna: historia, nawet będąca procesem bez podmiotu, jest
historią wyłącznie ludzką. Sprawczość, w myśl tego ujęcia, należy tylko do ludzkości – być może
pozbawionej tradycyjnie pojmowanej istoty, ale wciąż zajmującej wyróżnione strukturalnie
miejsce. Natura może być jej wytworem albo co najwyżej niezbędnym substratem jej działania19,
materią oczekującą na nadanie historycznej formy (a wiemy, że zgodnie z arystotelesowskim
schematem hylemorficznym materia bez formy jest w zasadzie niczym). Czy zatem marksizm jest
z istoty antropocentryczny? I – pytanie może drugoplanowe, ale również istotne – czy rzeczywiście
jest perspektywą „konstruktywistyczną”?
Schemat hylemorficzny
Stanisław Rainko stawia tezę, że filozofia Marksa jest filozofią dwóch bytów – przyrodniczego
i społecznego; krytykując Lukácsa za przyjęcie stanowiska skrajnie konstruktywistycznego (autor
14 Będącą zwykle złożeniem kilku sposobów produkcji, stanowiących strukturalne całości obejmujące gospodarkę, relacje
społeczne i kulturę; zob. L. Althusser, E. Balibar, Czytanie „Kapitału”, tłum. W. Dłuski, PIW, Warszawa 1975, s. 300.
15 S. Rainko, Marks. Dwie filozofie, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015, s. 20. W myśl tego ujęcia Marks byłby
pierwszym konstruktywistą (zdaniem Rainki – raczej umiarkowanym niż skrajnym; zob. s. 35), fundatorem podejścia, które
zdominowało filozofię kontynentalną w drugiej połowie XX wieku. Jednak oprócz tej palmy pierwszeństwa nie byłoby wielu
powodów, by czytać go współcześnie; wszak mało kto (a przynajmniej mało kto spośród lewicowców) wierzy dziś w naturę.
16 L. Althusser, O stosunku Marksa do Hegla, tłum. M.J. Siemek, „Człowiek i Światopogląd” 6 (83), 1972, http://www.filozofia.
uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser08.pdf, s. 12 (data dostępu: 20.01.2016).
17 K. Bielińska-Kowalewska, Filozoficzne koncepcje praktyki, s. 14.
18 Ibidem, s. 11.
19 To drugie stanowisko zajmują Rainko (Marks. Dwie filozofie, s. 58-9) i P. Burkett (Marx and Nature. A Red and Green Perspective,
St. Martin’s Press, New York 1999) – choć jest to raczej ustępstwo na rzecz zdrowego rozsądku przeciwko uroszczeniom
skrajnego konstruktywizmu, niż próba zakwestionowania perspektywy antropocentrycznej.
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Historii i świadomości klasowej stwierdza bowiem, w znanym nam z innych, niemarksistowskich
kontekstów20 duchu: „Przyroda jest kategorią społeczną21”), przyznaje naturze względną
autonomię. Przyroda jest dla niego „substratem ostatecznym i nieusuwalnym22”. Teoria dwóch
bytów nie zakłada więc żadnej symetrii: przyroda nie jest aktorem na równi z historią, a tylko
przedmiotem obróbki. Sama dychotomia stanowi zresztą tylko ramę pozwalającą zrekonstruować
istotę Marksowskiej krytyki, posługującej się metodą redukcji ontologicznej. Polega ona na
ekstrahowaniu z bytów o charakterze mieszanym (społeczno-przyrodniczym) czystego bytu
społecznego lub przyrodniczego: „transformuje […] niejako byt niejednorodny pod względem
ontologicznym w byt ontologicznie jednorodny23”.
Ekstrakcja czystego bytu przyrodniczego, dla przykładu, polegałaby na usuwaniu z towaru,
stanowiącego hybrydę własności społecznych i przyrodniczych, kolejnych warstw ludzkiej pracy:
„[…] usuń z towaru jego wartość. A jako krok następny: usuń z otrzymanego w ten sposób
produktu pracy efekty wszelkich prac użytecznych. Dopiero wówczas mógłby wystąpić przed
nami przyrodniczy substrat w swojej czystej postaci24”.
Z kolei w przypadku słynnej analizy formy towarowej, otwierającej pierwszy tom Kapitału, chodzi
o wydobycie czystego bytu społecznego: eliminując z towaru wartość użytkową i otrzymując
to, co pozostaje – wartość wymienną, która stanowi formę przejawiania się wartości jako takiej
– eliminujemy zarazem z towaru to, co w nim przyrodnicze: wartość użytkowa jest, zdaniem
Rainki właśnie „przyrodniczą” składową towaru. Dlaczego? Sprawa nie jest jasna. Wydaje się, że
wartość użytkowa, choć ma w jakimś zakresie charakter społeczny, zarazem jest jakby bliższa
naturze. „Usuwając wartość użytkową, usuwamy […] z towaru wszystko, co przyrodnicze;
wartość użytkowa, aczkolwiek jest pewną antropologiczną i społeczną wartością towaru
(jego relacją do ludzkich potrzeb), istnieje […] jedynie poprzez określone jakości przyrodnicze
i w całokształcie tych jakości. Znika więc tym samym również towar jako rzecz materialna, jako obiekt
o pewnych właściwościach przyrodniczych i użytecznych. Moglibyśmy więc tu mówić o swoistej
dematerializacji towaru lub ściślej: jego denaturalizacji25”.
20 Jak już w 1995 roku zauważył Richard Rorty, twierdzenie, że wszystko jest konstruktem społecznym, stało się banalne:
A Spectre is Haunting the Intellectuals w: idem, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, New York-London 1999, s. 216–217.
Nie jest to jednak dla niego powód, by wykroczyć poza najbanalniejszy z konstruktywizmów.
21 G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, tłum. M.J. Siemek, PWN, Warszawa 1988, s. 281.
22 S. Rainko, Marks. Dwie filozofie, s. 58. To stanowisko jest oczywiście niezgodne z Siemkowskim, zakładającym wtórność
wszystkich tego rodzaju dychotomii; można by powiedzieć, że postulując ontologiczny dualizm Rainko sprowadza marksizm z
powrotem na poziom epistemiczny.
23 Ibidem, s. 191.
24 Ibidem, s. 192.
25 Ibidem, s. 188. Por. K. Marks, Kapitał, t. 1, MED. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968, s. 43.
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Tym, co czyni wartość użytkową bliższą naturze, jest fakt, że wspiera się ona na materialnym
substracie (materialnych właściwościach towaru) oraz fakt, że zaspokaja ludzkie potrzeby (po
części przyrodnicze, po części społeczne) oraz jest wytworem pracy konkretnej bądź użytecznej.
Użyteczność, konkretność i materialność potraktowane zostają jako trzy bliskie sobie, niemal
tożsame przejawy jednego leżącego u ich podstaw bytu – „bytu przyrodniczego”. A przecież są
to trzy odrębne kryteria; co więcej, odsyłają nie tyle do rzekomego bytu przyrodniczego, co do
funkcji pełnionej przez wartość użytkową w kapitalizmie. Od ich zmieszania zależy jednak teza
o dualistycznej ontologii Marksa. Teza owa, jak sądzę, anuluje zdobycze poznawcze marksizmu, nie
pozwalając dostrzec jego nowatorskiego podejścia do kwestii materialności. Sam Marks mógłby
się z nią oczywiście zgodzić, a w jego dziele można znaleźć wiele wypowiedzi potwierdzających
owo ustępstwo na rzecz zdrowego rozsądku26; choć wykraczał poza swoje czasy, był mimo
wszystko myślicielem dziewiętnastowiecznym. Wierność Marksowi nie powinna jednak polegać
na podążaniu za tym, co w nim dziś anachroniczne, ale na podążaniu za tym, co niewczesne.
Dlatego, choć charakterystyka Marksowskiej redukcji ontologicznej jest trafna i odkrywcza, nie
sądzę, by należało widzieć w tej metodzie wyraz ontologii „dwóch bytów”.
Wartość użytkowa nie tylko bowiem zaspokaja potrzeby, które mogą mieć charakter
społeczny lub przyrodniczy: do jej definicji należy abstrahowanie od natury tych potrzeb27.
Użyteczność jawi się tym samym jako swoista kategoria, niezakorzeniona bezpośrednio w żadnym
rodzaju bytu. Nie ma żadnego przynależnego jej podłoża ontologicznego, czy ściślej, może mieć
dowolne podłoże. Tym, co się liczy, jest sam podział na formę (wartość użyteczną, zaspokajanie
ludzkich potrzeb) i materialny substrat tej formy (konkretne rzeczy lub usługi z ich materialnymi
cechami). Natura zarówno formy, jak substratu jest czysto funkcjonalna. Wartość użytkowa jest tu
formą, ale z kolei w odniesieniu do wartości wymiennej sama pełni funkcję substratu. Napotykamy
więc u Marksa to, co Deleuze i Guattari określają, za Gilbertem Simondonem, jako schemat
hylemorficzny: sposób organizacji dowolnego rodzaju bytów, w którym jeden z nich odgrywa
rolę materii, a drugi formy – przy czym natura bądź charakter tych bytów może być dowolna;
mogą one też pełnić różne funkcje w zależności od swojego miejsca w strukturze (co widzimy
na przykładzie wartości użytkowej): „[…] każde działanie dokonuje się między dwoma progami,
z których jeden stanowi materię przygotowaną do działania, drugi zaś formę do ucieleśnienia (na
przykład glina i forma odlewnicza). Stąd model hylemorficzny czerpie swą ogólną wartość, gdyż
26 Ibidem, s. 40 („Wartości użytkowe stanowią materialną treść bogactwa, niezależnie od tego, jaka jest jego forma społeczna”),
205-208.
27 „Towar jest przede wszystkim przedmiotem zewnętrznym, rzeczą, która dzięki swoim własnościom zaspokaja jakieś potrzeby
ludzkie. Charakter tych potrzeb, czy np. pochodzą one z żołądka, czy też z wyobraźni, nie odgrywa tu żadnej roli”. Ibidem, s. 39.
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ucieleśniona forma, wyznaczająca kres i cel działania, może służyć za materię nowego działania,
choć jedynie w ramach pewnego ustalonego porządku, wyznaczającego kolejność progów28”.
Ekstrahując wartość wymienną, nie docieramy do czystego bytu społecznego, a tylko do
końcowego elementu hylemorficznego porządku czy też łańcucha kapitalizmu: wartości, która
stanowi wprawdzie ostateczną formę, niepełniącą już funkcji materii dla żadnego innego elementu
– dzieje się tak jednak nie na mocy jej natury, ale z racji jej miejsca w łańcuchu. Zauważmy jednak,
że ten czysto formalny charakter wartości owocuje efektem materializacji – kapitalistyczną
mistyfikacją, za sprawą której forma towarowa, będąca relacją społeczną, przejawia się jako
materialność towaru. Wydaje się nam, że wartość jest immanentną cechą danej rzeczy (lub usługi),
a efekt ten nie jest po prostu złudzeniem, które można rozwiać, wskazując na jego sztuczność;
stanowi bowiem obiektywny mechanizm, zakorzeniony w praktyce odtwarzającej stosunki
kapitalistyczne. Czysty byt społeczny jawi się zatem jako to, co materialne i naturalne zarazem.
Na drugim końcu łańcucha również znajdziemy paradoks. Czy faktycznie, po tym, jak
odejmiemy wartość wymienną i wartość użytkową, czyli całą ludzką pracę zawartą w danej
rzeczy, docieramy do czystej natury? Niekoniecznie; docieramy raczej do surowca. Może nim być
drewno czy ruda, ale także ludzkie ciało i umysł. Surowiec wchodzi w obręb produkcji (przekracza,
w myśl teorii dwóch bytów, granicę między tym, co naturalne a tym, co społeczne) za sprawą
zawłaszczenia – wydobycia rudy, ścinania lasów, wywłaszczania ludzi i przekształcenia ich w siłę
roboczą. Gest ten nie oznacza wycieczki społeczeństwa na teren tego, co naturalne – przeciwnie,
nie opuszczamy tu wcale terenu tego, co społeczne; mówiąc bardziej precyzyjnie, nie wykraczamy
poza nasz łańcuch hylemorficzny, tworzymy tylko jego pierwsze ogniwo. Dowolny zewnętrzny
byt zostaje potraktowany jako surowiec, podłoże, obiekt obróbki; nie jest przy tym ważne, czy ma
on charakter przyrodniczy, czy społeczny. Szczególnie jasno widać to na przykładzie ludzkiej siły
roboczej – człowiek nie jest tu traktowany po prostu jako byt przyrodniczy; raczej wszystkie relacje
społeczne, które mogły kształtować go wcześniej, zostają w geście zawłaszczenia unieważnione.
Ale podobnie jest z „przyrodniczymi” relacjami, w które uwikłany jest dowolny surowiec nieludzki – również on zostaje wyrwany z wszelkich wcześniejszych konstytuujących go relacji.
Ustanowienie surowca jako materii pierwszej, najniższego elementu łańcucha hylemorficznego,
dokonuje się za sprawą dekontekstualizacji i abstrakcji; abstrakcja ta jest jednak zarazem
naturalizacją. Surowiec zostaje włączony w łańcuch jako byt przyrodniczy; funkcja materii, którą
pełni, zostaje znaturalizowana. Od tej pory przestajemy widzieć wiążący się na ogół z przemocą
gest zawłaszczenia; zakrywa go rzekomo naturalny status surowca i w taki sam sposób naturalny
28 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, tłum. praca zbiorowa, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 506.
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charakter jego obróbki.
Jeśli kapitalistyczna mistyfikacja polega właśnie na naturalizacji relacji społecznych, a sednem
krytyki, którą zapoczątkował Marks, jest denaturalizacja kategorii i relacji uznawanych za naturalne
na jej mocy, nie można przyjmować jako ontologicznych ram krytyki kategorii bytu społecznego
i bytu naturalnego, będących właśnie owocem tej naturalizacji. Naturalny bądź społeczny (albo
mieszany) charakter danej rzeczy to efekt miejsca, jakie zajmuje ona w rozdzielającym funkcje
materii i formy łańcuchu hylemorficznym. Funkcja materii będzie zawsze bardziej znaturalizowana
niż funkcja formy; nie jest ona jednak nigdy po prostu zewnętrzna w stosunku do niej, ale stanowi
– będąc jej niezbędnym substratem – raczej efekt operacji włączającego wyłączenia29.
Marksowska krytyka operuje więc czysto funkcjonalnym ujęciem formy i materii, a w związku
z tym – bytu naturalnego i społecznego. Pytanie o ontologiczną podstawę czy też ontologiczne
ramy powyższych funkcjonalnych określeń pozostaje jednak otwarte. Ram tych nie dostarcza,
jak twierdzę, ontologia dwóch bytów. Czy w takim razie Marksowska krytyka obywa się bez
ontologii? Taki wniosek byłby zbyt pochopny, co ukazuje ponowne przyjrzenie się strukturze
różnicy epistemologicznej zrekonstruowanej przez Siemka.
„Intersubiektywnie zapośredniczona subiektywność”
Wprowadzenie kategorii praktyki zmienia strukturę teorii: dychotomie materii i ducha,
podmiotu i przedmiotu ukazują się jako wtórne, rozdwojone tylko na gruncie wcześniejszego,
i powołującego je do istnienia, źródłowego żywiołu. Ale czym jest sam ten żywioł? Jak uznaje
Lukács, niemiecka myśl spekulatywna odkrywa go, jednocześnie – z racji swojego mieszczańskiego
charakteru, każącego jej stawiać ten problem jako dotyczący sfery czysto myślowej30 – wikłając się
w nieprzekraczalne dla siebie antynomie, niezdolna do pomyślenia praktyki we właściwy sposób,
nieustannie ześlizgująca się w dualizm rzeczy w sobie i rzeczy dla siebie (u Kanta) albo odtwarzając
mimowolnie oddzielenie tego, co racjonalne i tego, co przypadkowe (u Hegla)31. Ta seria przybliżeń
i nieudanych prób pozwala nam jednak dostrzec jego zarysy. Kantowska pierwotna syntetyczna
jedność apercepcji, zwykle postrzegana jako struktura fundująca podmiot (który z kolei
umożliwia ustanowienie przedmiotu) jest tak naprawdę „tym, co pierwsze i źródłowe, a z czego
zarówno podmiotowe Ja, jak i przedmiotowy świat dopiero wyodrębniają się w postać takiego
29 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, Sic!, Warszawa 2008, s. 36.
30 G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, s. 265; por. s. 298.
31 Ibidem, s. 312-313.
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koniecznie dwuczęściowego przejawu i wytworu32”. Wykraczamy tu poza poziom epistemiczny,
skazany na nieprzekraczalność dychotomii podmiotu i przedmiotu, przechodząc na poziom
epistemologiczny, ukazujący transcendentalny warunek możliwości tej dychotomii: Heglowskie
Pojęcie, „zawsze w takim samorozdwojeniu ustanawiająca się jedność i tożsamość podmiotu
i przedmiotu33”. Samą strukturę można zresztą odnaleźć już u Fichtego: „Fichte umieszcza już sferę
praktyczną, czyli działanie, aktywność, w metodycznym punkcie centralnym swej ujednoliconej
filozofii całościowej34” pod postacią Ja absolutnego, będącego samoustanawiającą się jednością
Ja i Nie-Ja35.
Podkreślmy: stawką wszystkich tych zabiegów jest zniesienie dychotomii podmiotu
i przedmiotu, a zarazem zniesienie różnicy między (z definicji podmiotocentryczną) epistemologią
i ontologią. Różnica między paradygmatem epistemicznym i epistemologicznym jest rzeczywista
i znacząca; czy jednak ten drugi faktycznie nie faworyzuje momentu podmiotowego? Czym jest
tak naprawdę wymiar nazywany Ja absolutnym, pojęciem czy praktyką?
Siemek określa go jako „intersubiektywnie zapośredniczon[ą] subiektywność36”, „poznawczy
horyzont pierwotnie sensotwórczej intersubiektywności, która poprzedza, umożliwia i dopiero
wytwarza samą relację epistemiczną jako całość37” lub też „komunikacyjną wzajemność
międzyludzkich współdziałań, które opierają się na wzajemnym uznaniu38”. Paradygmat
epistemologiczny przyznaje status transcendentalnego źródła ludzkiej (i tylko ludzkiej) zbiorowej,
społecznej praktyce. Nie musi to zakładać postulowania istoty człowieczeństwa (nawet
definiowanej jako brak istoty). Można by wręcz twierdzić, że z definicji nie chodzi tu o postulowanie
istoty: przejście na poziom epistemologiczny nie ma na celu kontynuacji bardziej nowoczesnymi
środkami nowożytnego projektu antropocentrycznego39, zwykle posługującego się dyskursem
humanistycznym, ale równie dobrze kontynuowanego dzięki teoriom antyhumanistycznym, ale
wciąż antropocentrycznym. Nie chodzi o podkreślanie wyjątkowości człowieka (dla niepoznaki
zwanego podmiotem, transcendentalną jednością apercepcji czy proletariatem), ale o dotarcie do
32 M.J. Siemek, Hegel i różnica epistemologiczna, op.cit.
33 Ibidem.
34 G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, s. 268.
35 M. J. Siemek, Hegel i różnica epistemologiczna, op. cit.
36 Ibidem. Por. G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, s. 284. Pomijam tu kwestię różnic między stanowiskami Siemka i
Lukácsa.
37 M. J. Siemek, Hegel i różnica epistemologiczna, op. cit.
38 Ibidem. Por.: „To praktyczna działalność jest warunkiem możliwości istnienia zarówno świata przyrody, jak i człowieka jako
podmiotu, który jest jednak podmiotem tylko w relacji, tylko w tym aktywnym działaniu” (K. Bielińska-Kowalewska, Filozoficzne
koncepcje praktyki, s. 223).
39 Zob. R. Braidotti, Po człowieku, tłum. A. Kowalczyk, J. Bednarek, PWN, Warszawa 2013, s. 60-64.
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poziomu, na którym przestaje się on przeciwstawiać temu, co nie-ludzkie (czy ściślej, na którym
przeciwstawienie to ukazuje się jako w pewnym sensie konieczne, ale wtórne).
Naturę tego przedsięwzięcia zaciemnia jednak fakt, że teoretycy paradygmatu
epistemologicznego często posługują się humanistyczną albo antropocentryczną retoryką,
sprawiającą, że epistemologiczna praktyka niebezpiecznie przypomina moment podmiotowy
albo przynajmniej wydaje się z nim związana mocniej niż z momentem przedmiotowym. Czy
rzeczywiście jest to tylko kwestia retoryki, stanowiącej niejako humanistyczną resztkę dającą się
łatwo oddzielić od samej struktury? Takie jest stanowisko Katarzyny Bielińskiej-Kowalewskiej:
„Słynna definicja z Kapitału, w której Marks określa pracę jako ’wymianę materii z przyrodą’,
oznacza po prostu taką wypaczoną, wyalienowaną formę ludzkiej praktyki, w której podmiot
traktuje świat jako metafizyczną, rządzącą się własnymi prawami ’tamtą stronę’, podczas gdy świat
ten jest dziełem relacji praktycznej, czynnego aktu, w wyniku którego z pierwotnej tożsamości
wyłaniają się oba człony tej relacji40”.
Tym, co pierwotne i źródłowe, jest relacja: „podmiot i przedmiot nie są niczym uprzednim
wobec praktycznej relacji podmiotowo-przedmiotowej, w którą miałyby one dopiero ’wchodzić’
[…], to sama ta relacja konstytuuje oba te człony41” [pogr. J. B.].
Paradygmat epistemologiczny różni się z pewnością od klasycznego stanowiska
konstruktywistycznego, przyznającego prymat momentowi podmiotowemu. Nie opiera się też na
kategorii człowieczeństwa określonej w sposób pozytywny (zdolność do działania praktycznego)
czy negatywny (brak istoty)42. Można go więc z łatwością uwolnić od zarzutu humanizmu.
Oddalenie zarzutu o antropocentryzm nie będzie już jednak tak łatwe: relacja stanowiąca
podstawę dychotomii podmiotowo-przedmiotowej pozostaje zbyt mocno powiązana z jednym
z członów konstytuowanej przez siebie dychotomii – podmiotem. Człony relacji nie są równorzędne;
konieczność zdefiniowania fundującej je relacji jako praktyki, po to, by ustrzec się powrotu do
przedkantowskiego materializmu, wymusza uprzywilejowanie podmiotu poprzez przeniesienie
go na poziom transcendentalny (epistemologiczny). Podmiot w sensie epistemicznym,
pojmowany jako przeciwieństwo przedmiotu, jest tylko wytworem relacji – ale ona sama ma
naturę podmiotową, lokując sprawczość w praktyce, która (na pozór tylko przygodnie) jest
praktyką ludzką.
40 K. Bielińska-Kowalewska, Filozoficzne koncepcje praktyki, s. 250.
41 Ibidem, s. 24.
42 To dość subtelne rozróżnienie, jako że drobne przesunięcie akcentów mogłoby zaowocować uznaniem, iż paradygmat
epistemologiczny wykorzystuje zdefiniowaną negatywnie istotę człowieka (człowiek jako jedyny byt nieposiadający żadnej
istoty, określający się w toku własnej praktyki). Chodzi o to, że antropologia nie jest konstytutywną perspektywą, w obrębie
której rozwija się paradygmat epistemologiczny; mówiąc prościej, nie pytamy tu w ogóle o „człowieka”. Przejście dyskursu
paradygmatu epistemologicznego w dyskurs antropologiczny może być co najwyżej przygodne – a to czyni go podejściem
nieuwikłanym w problematykę humanistyczną.
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Paradygmat epistemologiczny niesie ze sobą obietnicę pozbycia się antropocentrycznego
bagażu przy jednoczesnym zachowaniu strukturalnego wyróżnienia momentu podmiotowego.
Obietnicy tej, jak sądzę, nie potrafi spełnić. Pozbywając się wszystkich pozostałości humanizmu,
ale pozostawiając wyróżnione strukturalnie miejsce dla podmiotu, nie jesteśmy w stanie
wykroczyć poza antropocentryzm. Nawet najbardziej abstrakcyjnie pojmowany, oddzielony od
ujęć antropologicznych moment podmiotowy jest z konieczności obciążony antropocentryzmem:
możemy dowolnie zmieniać jego nazwę, ale „miejsce człowieka” wciąż pozostaje na miejscu43…
Jeśli więc uznać, że marksistowska krytyka, ukazująca funkcjonalny charakter schematu
hylemorficznego, zakorzeniona jest w opisanym wyżej paradygmacie epistemologicznym, nie
sposób uznać jej za nieantropocentryczną. Oczywiście, nie musi to być szczególnie poważny
zarzut, a tym bardziej powód do kwestionowania jej przełomowego charakteru i użyteczności
jako skrzynki z narzędziami. Jeśli analizujemy subsumcję szkolnictwa wyższego pod kapitał44 czy
proces naturalizacji pewnych relacji społecznych i form pracy w toku kapitalistycznej akumulacji
pierwotnej45, kwestia antropocentryzmu nie musi w ogóle się pojawić. Nie należy o niej jednak
zapominać, ponieważ w przypadku pewnych problemów może okazać się istotna (i niekoniecznie
muszą to być wszystkie problemy związane z zagadnieniem „natury”). Możliwe, że w walce
z kapitalizmem będziemy potrzebować teorii zdolnej pomyśleć sprawczość jako przypisaną
do aktorów innych niż ludzie i zakwestionować podmiotocentryczny charakter paradygmatu
epistemologicznego46 – dlatego warto potraktować poważnie nowy materializm.
Wydaje się, że wszystkie niebezpieczeństwa, na jakie naraża się ten nurt, warte są tej jednej
zdobyczy – możliwości pomyślenia, po długim okresie dominacji człowieka/podmiotu/konstrukcji
społecznych w filozofii, świata bez człowieka47. Czy oznacza to, jak twierdzą krytycy, powrót do
43 Por. J. Bednarek, Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Wydawnictwo
Poznańskie, Poznań 2012, s. 41-42.
44 K. Szadkowski, Uniwersytet jako dobro wspólne, PWN, Warszawa 2015.
45 S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004. Federici dostrzega wprawdzie analogię między
podporządkowaniem pod kapitał natury, kobiet i ludów rdzennych, ale nie problematyzuje samego statutu tego, co nie-ludzkie
– choć krok ten można zrobić dość łatwo, wychodząc od przyjmowanych przez nią ram teoretycznych, co pokazuje Agnieszka
Kowalczyk (Mapping non-human resistance…, s. 190).
46 Jednym z takich problemów może być zagadnienie antropocenu/kapitałocenu i wyczerpania się „taniej natury”; por.
J. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Verso, London 2015; por. A.W. Nowak, Ontologia
oikeios – w stronę globalnej ekologii i ekonomii politycznej, „Praktyka Teoretyczna” online, http://www.praktykateoretyczna.
pl/andrzej-w-nowak-ontologia-oikeios-w-strone-globalnej-ekologii-i-ekonomii-politycznej/ (data dostępu: 23.01.2016);
D. Haraway, Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin, „Environmental Humanities” 6, 2015,
http://environmentalhumanities.org/arch/vol6/6.7.pdf (data dostępu: 23.01.2016); G. Dürbeck i in., Human and Non-human
Agencies in the Anthropocene, „Ecozon@” 6 (1), 2015.
47 Ale dlaczego właściwie antropocentryzm jest tak problematyczny? Dlaczego marksiści powinni przyjrzeć się krytycznie
własnemu antropocentryzmowi? Wszystkie powyższe scholastyczne roztrząsania sprowadzają się do prostej kwestii etycznej
(i politycznej?). Być może dla planety lub dla większości żyjących na niej istot byłoby najlepiej, gdyby ludzkość dokonała
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przedmarksowskiego, demokrytejskiego, kontemplacyjnego materializmu? Albo, co gorsza, czy
ów powrót do tradycyjnego materializmu w warunkach późnego kapitalizmu oznacza odtwarzanie
kapitalistycznego fetyszu, materialności jako efektu formy towarowej?
Materia jako fetysz?
„Powrót materii” w niektórych ujęciach nowomaterialistycznych rzeczywiście bywa
opisywany w słowach sugerujących, że jest ona samodzielnym, obiektywnym bytem – czystą
„tamtą stroną” obywającą się bez momentu podmiotowego. „Najogólniej rzecz ujmując, nowy
materializm skupia się na problemach i możliwościach stwarzanych przez ideę aktywnej, sprawczej
i morfogenetycznej, samoróżnicującej się i wrażliwej (affective-affected) materii48”.
Jak ujmuje to Rosi Braidotti: „materia, łącznie z tym szczególnym jej wycinkiem, jakim jest
ludzkie ciało, stanowi byt inteligentny i organizujący się samodzielnie. Oznacza to, że materii nie
należy przeciwstawiać kulturze ani też zapośredniczeniom technicznym, ale raczej pojmować ją
jako ciągłą z nimi49”.
Może to sprawiać wrażenie zapomnienia o kluczowych odkryciach, które ufundowały
nowoczesną filozofię. Kwestia fetyszyzowania materii pojawia się, co ciekawe, w tekstach
samych teoretyków i teoretyczek nowego materializmu już na początku istnienia nurtu:
„nowomaterialistyczne ujęcia dynamicznych ludzkich i nie-ludzkich materialności […] grożą,
przynajmniej jeśli chodzi o feministyczny nowy materializm, traktowaniem materii jako

zbiorowego samobójstwa (lepiej teraz niż później). Nie twierdzę, że faktycznie tak jest – należałoby rozważyć płynące z niego
korzyści i straty, być może za pomocą starych, dobrych narzędzi utylitarystycznych – niemniej możliwość powinna pozostać na
horyzoncie. Najprawdopodobniej jednak większość wspomnianej ludzkości uzna to za zły pomysł. Chcemy żyć, to zrozumiałe;
w samej chęci nie ma nic nagannego. Nie ma w niej także nic szczególnie dobrego. Naganne są jednak próby przekucia tej
zwyczajnej chęci przetrwania, za którą zwykle podąża chęć umocnienia swojej pozycji kosztem innych gatunków, w cnotę –
a zachwycanie się wyjątkowymi właściwościami ludzkiej pracy czy podkreślanie odmienności ludzkiej praktyki od zachowań
innych gatunków zwierząt do tego się właśnie sprowadza. Marksizm, roszczący sobie prawo do miana teorii krytycznej par
excellence, umieszcza się tym samym obok naturalistycznych teorii uzasadniających ludzką wyjątkowość cechami nabytymi
w toku ewolucji. Naturalizm i konstruktywizm społeczny, choć nominalnie po przeciwnych stronach barykady, okazują się mieć
wspólny cel – dostarczanie wyrafinowanych uprawomocnień dla ludzkiego dążenia do ekspansji. Mistyfikowanie tego dążenia,
jego naturalizacja, domagająca się krytyki, wcale nie musi dokonywać się dzięki naturalizmowi; teorie antynaturalistyczne
mogą spełniać te funkcję równie dobrze (a może nawet lepiej – wszyscy wiemy, że naturalizowanie danej aktywności to
słabo zakamuflowany trick polityczny; w przypadku konstruktywizmu sprawa nie jest tak oczywista). Być może jakiś stopień
szowinizmu gatunkowego jest konieczny; być może dałoby się go nawet uzasadnić etycznie (por. J. Bennett, Vibrant Matter.
A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham-London 2010, s. 150-151). Zanim jednak zaczniemy się nad tym
zastanawiać, należałoby go nazwać po imieniu, a nie podtrzymywać mistyfikację.
48 J. Parikka, What is New Materialism – Opening words from the event, http://machinology.blogspot.com/2010/06/what-isnew-materialism-opening-words.html (data dostępu: 23.01.2016).
49 R. Braidotti, Po człowieku, s. 95.
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sfetyszyzowanego quasi-przedmiotu, właśnie z racji nacisku na jej ontologiczną odrębność50”.
Może to stanowić argument za obiektywnym charakterem niebezpieczeństwa, ale równie dobrze
może świadczyć o ich metateoretycznej samoświadomości. Sądzę, że obie te ewentualności
są prawdziwe: nowy materializm rzeczywiście od początku swojego istnienia zagrożony jest
osunięciem się w fetyszyzowanie materialności; zarazem jednak jest tego zagrożenia świadomy,
i kiedy przestrzega dyscypliny myślowej, skutecznie się przed nim broni. Niektóre sformułowania
Braidotti czy Jane Bennett – takie jak: „materia jest jedna, napędzana przez pragnienie autoekspresji
i ontologicznie wolna51” czy: „Moc-rzeczy wskazuje na osobliwą zdolność zwykłych, stworzonych
przez człowieka rzeczy do wykraczania poza status przedmiotów i zdradzania śladów niezależności
czy życia52” – mogą wprawdzie sugerować, że autorki te traktują materię jako byt pozytywny
i posiadający sprawczość, a jednocześnie pozbawiony istotnego wewnętrznego zróżnicowania.
Jest to jednak, jak sądzę, głównie kwestia retoryki: autorki te ocierają się nieraz o dyskurs
animistyczny, dzieje się tak jednak dlatego, że konstruują swoje pojęcie materii poprzez odróżnienie
nie tylko od mechanicystycznego, ale i od witalistycznego jej ujęcia. Przede wszystkim zaś kładą
raz na zawsze kres naturalizmowi. Uniknięcie tych trzech niebezpieczeństw (mechanicyzmu,
witalizmu i naturalizmu) jest rzeczywistym celem i stanowi o wartości nowego materializmu,
niezależnie od uproszczeń i białych plam obecnych w teoretycznych propozycjach tego nurtu53.
Wcześniejsze nowożytne stanowiska materialistyczne pozostawały uwikłane w problematykę
„natury” – pytanie o materię było zniekształcone towarzyszącym mu pytaniem o naturę. Natura
zaś oznaczała, jeśli nie od początku istnienia samego pojęcia, to na pewno w nowożytności, przede
wszystkim organiczny ład, który zastąpił ład gwarantowany wcześniej przez Boga. Prawa natury
wprowadzają porządek do rzeczywistości, a wymiar opisowy przekłada się w nich bezpośrednio na
wymiar normatywny: to, co zgodne z naturą jest dobre, zło jest przede wszystkim „nienaturalne”.
Problematyka osiemnastowiecznego mechanicyzmu oraz dziewiętnasto- i dwudziestowiecznego
materializmu rozwijana była zawsze w horyzoncie pytania o naturę; materię można było
pomyśleć tylko jako zorganizowaną zgodnie z prawami natury. Albo, innymi słowy, na naturę
składała się materia i rządzące nią prawa – dwie odrębne kategorie. Czysta materia mogła przy
tym być absolutnie bierna i martwa albo być czystym chaosem: w obu przypadkach aby zaistnieć
potrzebowała praw natury. Witalizm tylko pozornie zakwestionował ten schemat: on również
50 J. Parikka, What is New Materialism, op. cit.
51 R. Braidotti, Po człowieku, s. 128.
52 J. Bennett, Vibrant Matter, s. 39.
53 Dlatego dokonana przez Lenę Gunnarsson (życzliwa!) charakterystyka feministycznego nowego materializmu jako
naturalizmu jest wynikiem nieporozumienia (L. Gunnarsson, The naturalistic turn in feminist theory: A Marxist-Realist contribution,
„Feminist Theory” 14 (1), 2013).
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bowiem postrzega élan vital jako siłę odrębną od zasadniczo biernej materii i ożywiającą ją54.
Ta „transcendentna” struktura (materia plus zasady jej organizacji) w połączeniu z przekładem
wymiaru opisowego na normatywny złożyły się na stanowisko, które do dziś dostarcza argumentów
prawicowej polityce: naturalizm. Założenie o autonomii tego, co społeczne stanowiło niezbędną
obronę przed nim. Dziś jednak nie gwarantuje wcale postępowości, o czym świadczy na przykład
zjawisko rasizmu kulturowego55. Obrona przed naturalizmem, choć ważna, może nam więc dzisiaj
przesłaniać równie ważne zadanie: konieczność zniesienia podziału na naturę i społeczeństwo.
Tego właśnie podejmuje się nowy materializm, usiłując myśleć materię bez wikłania się w problem
natury. Próby wyciągnięcia filozoficznych konsekwencji z teorii systemów złożonych (nowy
materializm podąża tu śladami Deleuze’a i Guattariego, którzy z kolei zadłużeni są u Simondona),
zainteresowanie przyczynowością nieliniową czy procesami molekularnymi56 mają na celu właśnie
znalezienie nowych, nienaturalistycznych i niekonstruktywistycznych modeli pozwalających ująć
podmiotowość i działanie.
Można by więc uznać, że podstawową kategorią będzie dla nowego materializmu system
otwarty – dowolnej natury (zabronione jest określanie z góry, do jakiej klasy bytów przynależy). Jak
stwierdza Bruno Latour, „to, co społeczne” to nie typ bytu, ale zespół powiązań między dowolną
liczbą dowolnego typu aktorów57. Jest to jednak tylko część prawdy. Język teorii systemów
wciąż sugeruje, że możemy rozróżnić między systemem (quasi-rzeczą, właściwym przedmiotem
naszego badania) a relacjami, w jakie on wchodzi58. Kolejnym krokiem jest więc zakwestionowanie
rozróżnienia między rzeczą (lub podmiotem) a relacją łączącą rzeczy lub podmioty. „Nie ma
grup, tylko procesy grupotwórcze59”. Punktem wyjścia są zawsze procesy i działania/praktyki,
w toku których nawiązują się i ustalają powiązania, a tym samym i rzeczy: ich odrębność to tylko
54 J. Bennett, „A Vitalist Stopover on the Way to New Materialism”, w: New Materialisms, red. D. Coole, S. Frost, op.cit.
55 J.M. Blaut, Teoria rasizmu kulturowego, tłum. M. Turowski, http://www.turowski.uni.wroc.pl/blaut-rasizm.htm (data dostępu
24.01.2016). Założenie o autonomii tego, co społeczne, z definicji nie obejmuje także całej rzeczywistości: dzieli ją na społeczną
i naturalną, a to, co zostaje na skutek tego podziału umieszczone po stronie natury, ulega automatycznej depolityzacji.
Konsekwencje tego mechanizmu dla statusu kobiet i osób nie-białych są dobrze znane; późniejsza denaturalizacja ich
podporządkowanego statusu i poszerzenie obszaru tego, co społeczne, a tym samym podlegające politycznym przekształceniom,
nie są jednak wcale oczywiste i nie powinny przesłaniać problematyczności samej dychotomii natura-społeczeństwo. Dopóki
będzie ona organizować naszą rzeczywistość, pewnym istotom zawsze będzie się odmawiać praw politycznych na podstawie
ich przynależności do „natury”.
56 D. Coole, S. Frost, “Introducing the New Materialisms”, w: New Materialisms, red. D. Coole, S. Frost, s. 11-14.
57 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne, tłum. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010, s. 5.
58 Należy też gwoli uczciwości wspomnieć, że teorię systemów otwartych czy teorię złożoności można wykorzystywać
w bardzo różnych celach politycznych, o czym świadczy fakt powoływania się na nią w neoliberalnych wizjach nieograniczonego
rozwoju kapitalistycznej gospodarki dzięki biotechnologiom (por. M. Cooper, Life as Surplus. Biotechnology and Capitalism in
the Neoliberal Era, University of Washington Press, London-Seattle 2008, s. 36-45).
59 Ibidem, s. 42.
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przejściowy (ale nie mniej przez to realny) efekt. Latourowska kategoria mediatora ukazuje naturę
tej dynamiki: mediator to funkcja, którą może pełnić dowolne x (samo będące efektem działania
przeszłych mediacji); polega ona na przenoszeniu działań innej rzeczy, przy czym, w odróżnieniu
od zwykłego zapośredniczenia, mediator zawsze zmienia to, co przenosi: „Zapośredniczeniem
w moim słowniku jest to, co przenosi znaczenie lub siłę bez przekształceń: określenie jego danych
na wejściu (inputs) wystarcza do określenia jego danych na wejściu (outputs). […] pośrednika
potraktować można nie tylko jako czarną skrzynkę, ale także jako czarną skrzynkę, która stanowi
jedność, nawet jeśli wewnętrznie składa się z wielu części. Z drugiej strony, mediatorów nie da się
po prostu potraktować jako jedno; mogą uchodzić za jedność, mogą w ogóle się nie liczyć, może
być ich wielu, lub nieskończenie wielu. Ich wejście nie jest nigdy dobrym wskaźnikiem wyjścia; ich
specyficzność musi być brana pod uwagę za każdym razem. Mediatorzy przekształcają, tłumaczą,
zakłócają i modyfikują znaczenia czy elementy, jakie mają przenieść60”.
Ponieważ żadnego układu nie da się rozpatrywać oddzielnie od wszystkich mediacji,
wskutek których powstał i się odtwarza, procesualność układów wchodzi w skład ich definicji.
Otrzymujemy w ten sposób ontologię pozbawioną podstawowego budulca: nie możemy
z góry powiedzieć, z czego składa się świat. Określenie tego jest wprawdzie możliwe, ale tylko
lokalnie. Zamiast pytać „czym jest x?”, pytamy: „jak x wiąże się z y?” (a odpowiadając, przy okazji
dowiadujemy się, czym x jest – w obrębie danego układu i na skutek wszystkich mediacji, które
je wytworzyły). Zidentyfikowanie jednostki to konkretna operacja, zakreślenie granic poprzez
scharakteryzowanie procesu indywiduacji, zawsze samo mające charakter mediacji – albo, jak
w zupełnie innym kontekście powiedziałby Badiou, liczenia-za-jedno. „To, co nazywamy ’ciałem’,
i czego doświadczamy jako całości formy, jest tylko jednym szczególnym punktem, jednym
z przypadków machinacji (collusion) materializującej się jako to czy tamto61”. Oczywiście, ludzkim
praktykom przysługuje wyróżnione miejsce tylko o tyle, o ile właśnie nimi się zajmujemy (a także
o ile wywierają – a wywierają – nieproporcjonalnie wielki wpływ na inne, nie-ludzkie układy
praktyk). W ten sposób możliwe staje się zachowanie stanowiska materialistycznego bez
fetyszyzowania materii – bez przekształcania jej w „rzecz”. Ontologia nowego materializmu opiera
się na praktykach i relacjach – z tym, że nie muszą to być relacje podmiotowo-przedmiotowe:
„podmiot” jest tylko jednym z możliwych zestaleń mediacji.
Latour nie dostarcza rzecz jasna jedynego przykładu nowomaterialistycznej ontologii
unikającej niebezpieczeństwa fetyszyzacji materii. Realizm sprawczy Karen Barad – teoria
60 Ibidem, s. 56.
61 E. Manning, Always More than One. The Individuation’s Dance, Duke University Press, Durham-London 2013, s. 19.
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należąca do „właściwego” nowego materializmu – opiera się na założeniu o pierwotności praktyk i
lokalnym określaniu tożsamości rzeczy. Tym, co pierwotne (czy też transcendentalne) są intra-akcje,
powołujące do istnienia fenomeny. „Pojęcie ’intra-akcji’ (w przeciwieństwie do powszechnie używanej
’interakcji’, zakładającej uprzednie istnienie niezależnych bytów/relatorum), stanowi głęboką
zmianę pojęciową. Dzięki poszczególnym sprawczym intra-akcjom granice i własności ’składników’
fenomenów zyskują oznaczoność, a poszczególne ucieleśnione pojęcia zdobywają znaczenie62”.
Struktura ta przypomina pod pewnymi względami strukturę różnicy epistemologicznej:
również zakłada konieczność wtórnego rozpadu pierwotnej relacji na dwa momenty. Fenomen
należy jeszcze bowiem do wymiaru transcendentalnego, w którym brak rozróżnienia na rzeczy
i relacje; zyskuje jednak określoność za sprawą cięcia sprawczego, ustanawiającego te rozróżnienia:
„cięcie sprawcze wytwarza lokalną relację przyczynową między ’składnikami’ fenomenu poprzez
naznaczenie ’instancji mierzących’ (’skutku’) przez „mierzony obiekt (’przyczynę’)63”. Barad opisuje
cięcie sprawcze na przykładzie pomiaru położenia/pędu cząstki – doświadczenia, które dało
początek zasadzie nieoznaczoności. Zwykle, jeśli przytacza się je w kontekstach innych niż fizyka,
każe mu się potwierdzać tezę, że akt pomiaru wpływa zawsze na badany układ: innymi słowy,
że moment podmiotowy jest nieodłączny od momentu przedmiotowego, a relacja poznawcza
z konieczności zakłada ich wzajemne określanie. Barad ma jednak na myśli coś innego; cięcie
sprawcze jest wprawdzie tym, co retroaktywnie wytwarza sam fenomen, nie czyni ono tego
jednak, ustanawiając podmiot (poznający, działający itd.) jako konieczny moment samej relacji.
To nie interwencja badacza jest przyczyną zaistnienia fenomenu; odwrotnie, przyczyną jest
mierzony obiekt, a instancje mierzące (całość złożona z badacza, aparatury, a być może i całej
instytucji nauki) skutkiem.
Rozdwojenie przyznaje więc prymat momentowi przedmiotowemu, nie zaś podmiotowemu.
To jednak nie wszystko: ponieważ jest zawsze rozstrzygnięciem lokalnym i specyficznym, nie
musi z konieczności określać dwóch swoich momentów jako podmiotu i przedmiotu czyni tak
w przypadkach, w których stanowi interwencję badawczą podejmowaną przez ludzi – ale to tylko
pewien zakres możliwych cięć sprawczych i fenomenów. Inne nie będą w ogóle zawierały ludzi,
a rozdwojenie na skutek i przyczynę przybierze np. raczej postać dychotomii rzecz (skutek)otoczenie (przyczyna). Rozdwojenie nie jest więc z definicji dychotomią podmiotowoprzedmiotową (choć przygodnie nią bywa).
62 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: jak materia zaczyna mieć znaczenie”, tłum. J. Bednarek, w: Teorie
wywrotowe, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 340. „Relacje nie są więc wtórnie wywodzone z
istniejących niezależnie relatorum; tym, co ontologicznie pierwotne, jest raczej wzajemna ontologiczna zależność – relacja”
(ibidem).
63 Ibidem, s. 341.
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Zarówno nowy materializm, jak i marksizm stawiają problem transcendentalnego warunku
możliwości poznania (i samej rzeczywistości), posługując się kategorią relacji. Sposób jego
postawienia jest jednak odmienny, owocując różnymi obszarami możliwego działania. Właściwym
terenem działania marksizmu są sposoby produkcji – stworzone przez ludzi w interakcji
z „naturą” całości. Nowy materializm ich nie widzi, co sprawia, że bywa apolityczny lub krytyczny
wobec kapitalizmu tylko na poziomie retorycznym64. Sam jednak z kolei pozwala badać lokalne
zjawiska o złożonej naturze, niedającej się opisać ani jako przyrodnicze, ani jako społeczne (ani
też jako po prostu „jednocześnie przyrodnicze i społeczne”, bo to nie pozwala powiedzieć o nich
nic ciekawego). Dostarcza bowiem teorii układu pozbawionego pozytywnej charakterystyki;
marksizm nie dysponuje natomiast metodologią pozwalającą na dostrzeżenie całej złożoności
tych zjawisk, ponieważ zakłada obecność podmiotu (ludzkiej praktyki) jako konstytutywnego
momentu swojej ontologii. Obszary działania obu teorii mogą się nakładać; opis ich możliwego
spotkania znajduje się jednak poza zakresem niniejszego tekstu.
Dziękuję Katarzynie Bielińskiej-Kowalewskiej i Agnieszce Kowalczyk za pouczające dyskusje,
wskazówki lekturowe i inspirację do napisania tego tekstu.

64 Nowe materialistki/materialiści „widzą” oczywiście kapitalizm i czynione przez niego szkody (zob. R. Braidotti, Po
człowieku, s. 52–54, 104–112; J. Parikka, Insect Media, University of Minnesota Press, Minneapolis 2010, s. 31-32). Ich krytyka
pozostaje jednak często na poziomie opisowym, nie sięgając poziomu problematyzacji odpowiadającego marksistowskiej
kategorii sposobu produkcji. Dlatego można im stosunkowo łatwo postawić zarzut „fetyszyzowania materii”. (J. Rosenberg,
The Molecularization of Sexuality, op.cit.). Zarzut ten uważam za niesłuszny, choć niepozbawiony pewnych racji. Odparcie go
wykracza jednak poza ramy niniejszego tekstu.
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Katarzyna Szopa

Nowa relacyjność. Materializm elementarny w filozofii Luce Irigaray

Towards a New Relationality: Elemental Materialism in the Philosophy of Luce Irigaray
Abstract: The article discusses Luce Irigaray’s philosophy from a new materialist angle, using anti-generational and
anti-classification methods of narrating feminist theories. Such a perspective enables to see Irigaray’s thought in a
different light, without reducing its assumptions to the second-wave feminist perspective, nor to post-structuralist
and psychoanalytic paradigms. In her entire work, Irigaray accentuates the fact that within traditional philosophy
materiality has been constantly neglected, and such a process entailed neglecting sexual difference. Therefore, she
stresses the importance of restoring and cultivating sexuate difference understood as a crucial aspect of human and
non-human relational identity. In this regard, Irigaray’s philosophy is not only related to new materialist assumptions,
but also presents a new form of materialism by accentuating the necessity of relational coexistence in difference(s).
Keywords: new materialism, relationality, elemental materialism, feminist philosophy.

Należy przemodelować relacje między formą i materią, między możliwością
a ograniczeniem, gdyż jest to kwestia, która nigdy nie została rozważona w
taki sposób, by umożliwić relację między dwoma kochającymi się podmiotami
różnych płci.
Luce Irigaray, An Ethics of Sexual Difference

Nowy materializm a filozofia Luce Irigaray: polityka „zwrotów” czy kontynuacji?
Luce Irigaray w okresie całej swej filozoficznej twórczości prezentuje niezwykle złożoną
perspektywę, łącząc krytykę jednopodmiotowej tradycji zachodniej metafizyki z konstruowaniem
alternatywnego porządku opartego na relacjach międzypodmiotowych. Dające się zaobserwować
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przejście w jej myśli od etapu krytycznego do tego bardziej twórczego i ukierunkowanego na
dialog jest dowodem nie tyle na ewolucję myśli Irigaray, ile odbiciem szerszej perspektywy,
odzwierciedlającej zmienność kierunków, jakie obierają współczesne teorie feministyczne.
Jedną z perspektyw, jaka wyłania się z najnowszych prac Luce Irigaray, jest tak zwana
nowa relacyjność, u podłoża której legła krytyka opozycyjnego paradygmatu, na jakim wspiera
się tradycja zachodniej metafizyki. Irigaray niemalże od początku swojej filozoficznej aktywności,
czyli od momentu wydania Speculum. De l’autre femme w 1974 roku, kładzie nacisk na konieczność
przeformułowania opozycji materializm/idealizm i konsekwentnie rozwija swoją metodę
inkorporowania materialności i różnicy płciowej. W książce L’Oubli de l’air chez Martin Heidegger
(1983) Irigaray określiła dyskurs zachodniej metafizyki mianem „idealizmu”, gdyż w całości wspiera
się on na zapomnieniu o tym, co materialne. Jej zdaniem, stopniowa dematerializacja dyskursu
i utrwalanie paradygmatu hylemorficznego ściśle wiążą się z powstaniem kultury
Jednego Podmiotu, gdyż to właśnie zapomnienie o materii pociąga za sobą zapomnienie
o Niej: o matce, naturze, bogini, spychając kobiecość w rejony ciemnej, popędowej
sfery materialności-matczyności, której rola ograniczona zostaje wyłącznie do biernej
reprodukcji i którą Irigaray nazywa „kontenerem”. Dlatego też, jak zauważa Judith
Butler, Irigaray słusznie podkreśla, że materia ma historię, która jest tożsama z historią
różnicy płciowej1 czy, jak pisze Rachel Jones, że przemyślenie materii jest ze swej
istoty kwestią feministyczną2. Filozofka dąży do przezwyciężenia modelu binarnego
i w wielu swoich pracach podkreśla rolę i istotę materialnych elementów, które mogłyby dostarczyć
nowego języka opisu i sposobów reprezentacji wykraczających poza paradygmat jednopłciowy.
Należałoby zatem wrócić do Irigaray i zapytać, czy istnieje związek jej myśli z tym
nurtem badań, który współczesne teoretyczki określają mianem „nowego materializmu”? Jeśli
nowy materializm określany jest jako, z jednej strony, perspektywa krytyczna wobec teorii
zaniedbujących to, co materialne, a z drugiej jako perspektywa naprawcza, koncentrująca się
na próbach dokonania ponownej lektury tekstów, których odczytanie zdominowane zostało
przez konstruktywistyczny paradygmat3, to czy myśl Irigaray — z jej relekturą pism filozofów
przedsokratejskich, a także Heideggera czy Nietzschego, z jej akcentowaniem roli elementów
materialnych czy poszukiwaniem nowych aliansów między naturą a kulturą — nie wpisuje
1 J. Butler, „Bodies that Matter”, w: Engaging with Irigaray: Feminist Philosophy and Modern European Thought, red. C. Burke, N.
Schor, M. Whitford, Columbia University Press, New York 1994, s. 143.
2 R. Jones, Vital Matters and Generative Materiality: Between Bennett and Irigaray, „Journal of the British Society for
Phenomenology” 46 (2), 2015, s. 162-163.
3 Por. D. Coole, S. Frost, „Introducing the New Materialism”, w: New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole,
S. Frost, Duke University Press, Durham-London 2010, s. 3.
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się w szereg zagadnień poruszanych przez teoretyczki nowomaterialistyczne? W tym sensie,
materializm, o którym filozofka pisze, niekoniecznie jest „nowy”, jeśli spojrzeć na jej myśl z
perspektywy czasowej (mam tu na myśli jej publikacje od momentu wydania Tej płci (jedną)
płcią niebędącej, czyli od 1977 roku). Novum jej myśli polega na twórczym łączeniu materialności
i różnic, dzięki czemu w jej najnowszych pracach, takich jak Sharing the World (2008), In the
Beginning, She Was (2013), dostrzec można wyłaniającą się perspektywę, którą nazywam nową
relacyjnością. Definiując materialność jako „płciową” czy „upłciowioną” (sexuate materiality),
Irigaray podkreśla konieczność ponownego rozważenia różnicy między płciami, która miałaby być
różnicą generatywną, stwarzającą nowe relacyjne możliwości i dążącą do budowania więzi z innymi
bytami, również tymi nie-ludzkimi. Jak wyjaśnia Elizabeth Stephens, „[w] tym sensie ’nowe’ w
’nowym materializmie’ może być reinterpretowane nie jako naprawczy powrót do materialności,
która została przeoczona przez feminizm, lecz jako próba oswojenia się z nowymi i emergentnymi
formami materialności jako takiej4”. W podobny sposób rzecz tę ujmują Stacy Alaimo i Susan
Hekman we wstępie do antologii Material Feminisms, podkreślając, że badacze i badaczki
materialistyczne nie powinni poprzestawać na „pomstowaniu” z powodu utraty materialności
przez teorie feministyczne ani też na próbach wypracowywania teorii przywracających myślenie
o materii, lecz łączyć obie te perspektywy i „tworzyć podglebie” teorii, które nie odrzucają tych
poprzednich, lecz próbują wskazywać z nimi punkty sporne i punkty styczne5. Takie odczytanie
wymaga nie tylko zmiany lekturowych założeń, ale też wiąże się z koniecznością przeformułowania
dotychczas istniejących klasyfikacji i hierarchii.
Użytecznymi w tym kontekście stają się dwie strategie lekturowe: praktyka kartograficzna
Rosi Braidotti i antygeneracyjne „przeskoki” ukute przez Iris van der Tuin6, które otwierają nową
perspektywę odczytania myśli Irigaray, bo nie tylko umożliwiają łączenie głosów starszego
pokolenia teoretyczek z głosami młodszej generacji, lecz również pozwalają wyakcentować ich
wewnętrzne napięcia i tarcia, a także punkty wspólne, które w efekcie składają się na niezwykle
owocny dialog. Jak piszą Rick Dolphijn i Iris van der Tuin, „[n]owy materializm mówi tak, i wszystkim
intelektualnym tradycjom, przemierzając je i rysując linie myśli […]7”. Oznacza to, że perspektywa
nowomaterialistyczna nie stanowi spójnej i zwartej dyscypliny badawczej, lecz charakteryzuje
4 E. Stephens, Feminism and New Materialism: The Matter of Fluidity, „InterAlia. A Journal of Queer Studies” 9, 2014, s. 198.
5 Por. S. Alaimo, S. Hekman, „Introduction: Emerging Models of Materiality in Feminist Theory”, w: Material Feminisms, red. S.
Alaimo, S. Hekman, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 2008, s. 6.
6 I. van der Tuin, Jumping Generations: On Second- and Third-wave Feminist Epistemology, „Australian Feminist Studies” 2009,
24 (59), 2009, s. 17-31.
7 R. Dolphijn, I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, University of Michigan
Library, Ann Arbor 2012, s. 89.
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się rozmyciem kategoryzacji i płynnością definicji, co sprawia, że nie sposób ani jednoznacznie
wytyczyć jej ram, ani uspójnić jej założeń na tyle, by móc stworzyć jednolity program. W tym sensie
myśl Irigaray równie dobrze może być uznana (i została uznana chociażby przez Rosi Braidotti
czy Elizabeth Grosz) za inną, tudzież nową odmianę materializmu. Co więcej, wyjście poza
paradygmat pokoleniowości daje możliwość jeszcze innego usytuowania myśli Irigaray, której nie
sposób zawężać wyłącznie do formacji poststrukturalistycznej, psychoanalitycznej czy do tzw.
drugiej fali feminizmu. Filozofię Irigaray należałoby raczej lokować zawsze-już gdzie indziej, nie
tyle poza, ile pomiędzy tymi tradycjami, tak by nie tracić z oczu jej oryginalności i wyjątkowości.
Inspirując się kartograficzną perspektywą lekturową wypracowaną przez teoretyczki
nowomaterialistyczne, chciałabym zaproponować inną lekturę myśli Irigaray, próbując nie tyle
pokazać związki i zależności jej filozofii z rozmaitymi ujęciami teoretyczek utożsamianych z nowym
materializmem, ile wskazać na te aspekty Irigariańskiej poetyki, które, w moim przekonaniu,
bliskie są perspektywie nowomaterialistycznej, pomimo dzielących je różnic paradygmatycznych8.
Dlatego w niniejszym tekście nie skupiam się wyłącznie na wczesnej lub późnej filozofii Luce
Irigaray. Daleka jestem od dzielenia czy szatkowania jej myśli na zwroty czy etapy, takie odczytanie
wskazywałoby bowiem na dialektyczną strategię lekturową koncentrującą się wyłącznie na
zmianach czy zerwaniach i doprowadziłoby (jak miało to miejsce w przypadku najwcześniejszych
prac filozofki) do znaczącego uproszczenia jej założeń. Nie oznacza to bynajmniej, że myśl
Irigaray nie ewoluuje; przeciwnie, filozofka proponuje coraz to nowsze ujęcia różnicy płciowej,
lecz jej twórczość należałoby postrzegać całościowo, jako konsekwentnie realizowany projekt
kontynuacji, który łączy perspektywę krytyczną z ujęciem konstruktywnym i afirmatywnym.
Różnica płciowa: w stronę tożsamości relacyjnej
Nowy materializm to kierunek badań zaliczanych do współczesnej filozofii
postmetafizycznej, który pojawił się jako odpowiedź na dominujący w teoriach krytycznych
zwrot językowy. Pomimo trudności w dookreśleniu jednej obowiązującej definicji nowego
materializmu, wszystkim teoretyczkom i teoretykom nowomaterialistycznym, w tym Irigaray,
przyświeca wspólny cel: przezwyciężenie opozycyjnego paradygmatu utrwalającego podział na
bierną materię i sprawczą formę. Pytają one i oni, jak żyć z innym(i) i komunikować się z innym(i)
w poszanowaniu różnic? Niewątpliwie, filozofia Luce Irigaray oferuje model myślenia o relacjach
między tym, co materialne a tym, co dyskursywne poza binarnym schematem. Dlatego uważam,
że prezentuje ona nową odmianę materializmu, która polega na twórczym łączeniu materialności
8 Jedną z głównych różnic między filozofią Luce Irigaray a teoriami nowomaterialistycznymi jest formułowanie kwestii
związanych z ontologią: w przypadku Irigaray źródłem inspiracji będzie między innymi myśl Martina Heideggera, podczas gdy
teoretyczki nowomaterialistyczne będą się odwoływać do myśli Gillesa Deleuze’a.
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i różnicy płciowej i dąży do przełamania opozycji natura/kultura, zmysłowe/rozumowe, aktywne/
pasywne, które utrwaliły dotychczasowe rozumienie i postrzeganie płciowości.
By rzecz doprecyzować, należałoby wyjaśnić, co oznacza pojęcie „różnicy płciowej”
(sexuate difference), które do tej pory, na co wskazuje bogata recepcja prac Irigaray, albo
mylnie utożsamiane było z różnicą biologiczną, albo też traktowane było wyłącznie jako figura
dyskursywna. W jednym z wywiadów Irigaray tłumaczy: „często używam słowa ’płeć’ [sex] na
określenie płciowej tożsamości. Nie odnosi się ono do ’seksualności’ (czyli do sfery erotycznej)
per se, ale raczej wskazuje na egzystencję kobiety i egzystencję mężczyzny9”. W tym celu Irigaray
zmienia francuski przymiotnik sexuel(le) na sexué(e), a w języku angielskim sexual na sexuate,
by podkreślić, że różnica płciowa (sexuate difference) nie może być sprowadzona ani do różnic
biologicznych, ani kulturowych, bo jest różnicą ontologiczną, różnicą w sposobie bycia10.
Istota różnicy płciowej często sprowadzona zostaje do różnic biologicznych lub do różnic
społecznych, opartych na stereotypach. […]
Jeśli rozważymy różnicę płciową jako kategorię, na którą składają się dwa odrębne byty, które
można ze sobą porównać, to przeoczymy fakt, że różnica płciowa koresponduje ze sposobem, w jaki
człowiek wchodzi w relacje ze sobą i z innym(i). […]
Miałam poczucie, że różnica między dwiema płciami nie jest po prostu ani biologiczna, ani społeczna.
Jaka jest więc jej istota? Doszłam do wniosku, że różnica płciowa jest przede wszystkim różnicą na poziomie
tożsamości relacyjnej11.

Oznacza to, że mówiąc o różnicy płciowej, Irigaray mówi o tożsamości relacyjnej, która jest
tożsamością stojącą w opozycji do solipsystycznej, neutralnej i auto-logicznej pozycji podmiotu.
Tożsamość relacyjna „podważa podziały na zmysłowe/rozumowe, konkretne/abstrakcyjne,
materię/formę, żywe/martwe. Odrzuca również opozycję między byciem a stawaniem się, a także
fakt, że mnogość jednego [podmiotu – K.S.] będzie wielokrotna już przed tym, zanim jest dwoista.
9 L. Irigaray, Why Different? A Culture of Two Subjects: Interviews with Luce Irigaray, , red. L. Irigaray, S. Lotringer, tłum.
C. Collins, Semiotext(e), New York 2000, s. 146-147. A zatem, myśląc o różnicy płciowej jako o różnicy na poziomie tożsamości
relacyjnej, Irigaray nie wymazuje kwestii związanych z orientacją seksualną, lecz włącza je do szerokiego spektrum związków
i zależności, które mają wpływ na sposób doświadczania i percypowania świata. Tłumaczy ona, że nie należy sprowadzać różnicy
płciowej wyłącznie do relacji seksualnej: „[d]la mnie różnica płciowa jest parametrem fundamentalnym dla naszego porządku
społeczno-kulturowego; preferencje seksualne są drugorzędne. Nawet jeśli kobieta wybierze związek z inną kobietą, powinna
ona rozwiązać problem różnicy płciowej”. Je — Luce Irigaray: A Meeting with Luce Irigaray, , „Hypatia” 10 (2), 1995, s. 112.
10 Rachel Jones wyjaśnia, że neologizm sexuate nie odnosi się ani do stylu bycia determinowanego przez płeć biologiczną, ani
do kulturowej fasady, która znakuje „pustkę” biernej materii ciała. Sexuate nie oznacza, że procesy stawania się, które kształtują
naszą cielesną egzystencję, są odseparowane od społecznych i kulturowych produkcji znaczeń czy upodobań związanych
z zachowaniem. Przeciwnie, wskazuje ono raczej na rozmaite sposoby bycia i stawania się, czyli cielesne, społeczne, językowe,
estetyczne, erotyczne i polityczne, poprzez które różnica seksualna może być artykułowana. Por. R. Jones, Irigaray: Towards
a Sexuate Philosophy, Polity Press, Cambridge 2011, s. 4.
11 L. Irigaray, Why Cultivate Difference? Toward a Culture of Two Subjects, „Paragraph” 3 (25), 2002, s. 79-80.
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Tożsamość relacyjna rozpatruje tę konkretną tożsamość, która zawsze jest tożsamością w relacji.
Jako taka, jest ona zawsze względnie trwała, w procesie12”. W ten sposób wizję podmiotowości
zwielokrotnionej Irigaray wzbogaca o perspektywę dwóch różnych płciowo podmiotów,
a popularny koncept „stawania-się-innym” zastępuje ona elementem relacyjnym, który nie niesie
ryzyka zawłaszczenia, a który nazywa ona „stawaniem-się-z-innym”. Co więcej, Irigaray ogłasza,
nieco na przekór dominującym w teoriach krytycznych trendom, powtórne narodziny człowieka
jako bytu w relacji z innymi. Uważa ona, że kres człowieka nigdy nie nastąpił, albowiem człowiek
jako istota relacyjna jeszcze się nie narodził. Dlatego podkreśla ona, że wszystkie procesy stawania
się człowieka powinny zmierzać ku stawaniu się człowiekiem, czyli bytem w relacji-z-innym(i).
W książce In the Beginning, She Was (2013) pisze ona: „od tej pory filozofowie muszą kłaść nacisk na
podmiot będący bytem w relacji. Filozofia musi uznać kultywowanie naszej tożsamości relacyjnej
za etap decydujący w procesie stawania się człowiekiem13”. W tym sensie, różnica płciowa implikuje
odmienny sposób bycia i stawania się, który akcentuje potrzebę nawiązywania więzi i relacji
z innym(i) w sposób niehierarchiczny, niezawłaszczający i nieroszczący sobie praw do dominacji
jednej strony nad drugą. Irigaray wyjaśnia:
Kiedy mówię o tożsamości relacyjnej, to wskazuję na ekonomię relacji ze sobą, ze światem
i z inną/innym, a konkretnie z kobietą lub mężczyzną. Tożsamość ta jest ustrukturyzowana pomiędzy tym,
co określone jako naturalne a tym, co jawi się jako kulturowy konstrukt. Kultywowanie własnej naturalnej
tożsamości oznaczać będzie nabywanie coraz większych zdolności do wypracowywania przestrzeni relacji,
które umożliwią jednoczesne dochowywanie wierności sobie i zdolność do komunikowania się z inną/innym,
a w szczególności z inną/innym różną/różnym ode mnie, bo przynależącą/przynależącym do innej płci niż
moja14.

Nie dziwi więc, że kiedy Irigaray mówi o konieczności wypracowania przejścia, ścieżki
czy mostu, które łączyłby to, co kulturowe z tym, co naturalne, to odnosi się właśnie do różnicy
płciowej, którą lokuje gdzieś pomiędzy, podkreślając, że nie jest ona wyłącznie determinowana
przez biologię czy kulturę. Przeciwnie, różnica płciowa wypracowywana jest w drodze etycznych
rozważań nad relacyjnością człowieka. Jednakże, w późniejszych swoich pracach, a mam tu na
myśli chociażby Sharing the World, idzie ona o krok dalej i mówi o innym różnicy płciowej, którym
może być ktokolwiek: przyjaciel, dziecko, towarzysz, obcokrajowiec, a nawet zwierzę, roślina czy
minerał. Nowy materializm w filozofii Irigaray jest więc perspektywą, która włącza w myślenie
o różnicy płci szerokie spektrum relacyjności i związków między wszystkimi formami życia,

12 L. Irigaray, Why different?..., s. 159-160.
13 L. Irigaray, In the Beginning, She Was, Bloomsbury, New York 2013, s. 19.
14 L. Irigaray, Why different?..., s. 160.
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przy czym życie definiuje ona nieco po arystotelejsku, jako „wszystko, co rośnie15”. Jej głównym
założeniem jest odejście od opozycyjnego paradygmatu i przyznanie, że natura, czy mówiąc
ogólniej, materia jest intencjonalna, sprawcza i samostwarzająca się. Co więcej, jak zauważa
Carolyn Burke, słynna fraza Irigaray „la culture de la nature” domaga się dwojakiego rozumienia
i przekładu: z jednej strony, będzie to „kultywowanie natury”, z drugiej „kultura natury16”. Irigaray
uważa, że materialność, podobnie jak kultura, nie istnieje w stanie absolutnej niezmienności,
tj. poza historią i dyskursem. Dlatego, kiedy pisze o materialności upłciowionej, to ma na
myśli sposób bycia podmiotu (również nie-ludzkiego), który jest bytem relacyjnym, czyli niesolipsystycznym i nie-jednym, i jednocześnie ucieleśnionym i usytuowanym w konkretnej
przestrzeni historycznej i społeczno-kulturowej.
Zdaniem Irigaray, różnica płciowa miałaby być produktywnym obszarem spotkania:
nadzieją na zaprowadzenie nowego porządku, dzięki któremu hegemonia jednego podmiotu,
jednej prawdy i jednego dyskursu nie będzie już możliwa. Filozofka dąży zatem do przezwyciężenia
paradygmatu opartego na relacjach pańsko-niewolniczych i podkreśla konieczność rozpoznania
innej/innego jako inną/innego. Jej zdaniem, to właśnie rozpoznanie różnicy płciowej, rozumianej
jako ontologiczne źródło wszystkich potencjalności, wiedzie do uznania i poszanowania
odmienności innej/innego i pozwala na dalsze przemyślenie wszelkich innych typów relacji.
W jednym ze swoich najnowszych tekstów pisze ona:
Jeśli jesteśmy świadome specyfiki naszej płciowości i ją szanujemy, to nie możemy redukować całego świata
do nas samych, ponieważ nasz świat jest tylko częścią większego świata. W tym sensie płciowość jest pierwszą
bioróżnorodnością, którą należałoby wziąć pod uwagę, a to z kolei pozwoliłoby nam na poszanowanie
wszystkich różnorodności bez identyfikowania ich z tym co nasze, gdyż tego rodzaju identyfikacja jest
tylko kolejnym rodzajem zawłaszczania, będącego wyrazem braku szacunku dla wszelkiej specyfiki
i różnic17. [podkr. K.S.]

Relacyjność, uwzględniająca nie tylko zależności międzyludzkie18, lecz również
15 L. Irigaray, In the Beginning…, s. 23.
16 C. Burke, „Masculine and Feminine Approaches to Nature”, w: Luce Irigaray: Teaching, red. L. Irigaray, M. Green, Continuum,
New York 2008, s. 195.
17 L. Irigaray, Cultivating a Living Belonging. Luce Irigaray interviewed by Emily Parker, „The Journal for the British Society for
Phenomenology” 46 (2), 2015, s. 110.
18 Irigaray, zwłaszcza po wydaniu dwóch książek, Democracy Begins Between Two oraz Between East and West, krytykowana
była za postawę europocentryczną, za zlekceważenie kwestii rasowych i międzykulturowych, a także za romantyzowanie
kultury Wschodu (względem której, moim zdaniem, Irigaray pozostaje bardzo krytyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o polityczny
i kulturowy status kobiet). Por. P. Deutscher, A Politics of Impossible Difference: The Later Work of Luce Irigaray, Cornell University
Press, Ithaca 2002. Błędem jest, jednakże, utożsamianie w jej pracach różnic kulturowych z różnicą płciową. Jak pisze Gu Keping,
„[...] Deutscher zdaje się nie być świadomą faktu, że Irigaray przedstawia problem różnic kulturowych jako istniejący zawsze
pomiędzy dwiema kulturami, podczas gdy kwestia różnicy płciowej rozpatrywana jest w obrębie tej samej — bo zachodniej —
kultury. Brak różnic między płciami w obrębie jednej kultury niekoniecznie wiąże się z brakiem różnic pomiędzy kulturami”. G.
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międzygatunkowe będzie więc perspektywą, w kierunku której zmierza filozofia Luce Irigaray.
Różnicę płciową definiuje ona jako złożony komponent materialnych i kulturowych splotów
relacji, na który składa się odmienna tożsamość relacyjna, czyli odmienna morfologia, odmienny
sposób kształtowania siebie w relacji z innym(i). Perspektywa ta otwiera myśl Irigaray na wymiar
globalny: różnica płciowa jest różnicą w sposobie percypowania i doświadczania świata.
Materializm elementarny
Nie bez powodu Irigaray, jako jedna z pierwszych filozofek, podnosi kwestię materialności
i cielesności. Już w najwcześniejszych swoich pracach podejmuje ona dialog z tradycją filozoficzną,
udowadniając, że wyparcie materialności doprowadziło do utrwalenia dyktatu spójności
i systemowości zachodniej metafizyki. W słynnym eseju zatytułowanym „Mechanika” płynów
z książki Ta płeć (jedną) płcią niebędąca (2010 [1977]), Irigaray pisze, że wypartym elementem, na
którym wznosi się skała dyskursu, uprzywilejowująca ciała stałe, jest płynna materia. Pisze ona:
„już u filozofów przedsokratejskich obserwujemy wyzbywanie się — albo przynajmniej zacieranie
— płynów na rzecz ciał stałych: świat-kosmos otoczony przez muszlę u Empedoklesa, świat-myśl
jako zamknięty krąg u Parmenidesa19”. Oznacza to, że już w tradycji greckiej wizja płynności
stopniowo wypierana jest przez wizję statycznego uniwersum, paralelnego względem świata
istot żywych. A przecież to właśnie płyny, jak sugeruje Irigaray, „są w głównej mierze materią,
z której składa się ciało20”.
Koncepcję płynnej materii Irigaray czerpie z pism niektórych filozofów przedsokratejskich21,
którzy zwracali uwagę na istotę czterech elementów, jakie konstytuują wszelkie bycie i życie,
a są to woda, ogień, powietrze i ziemia. Pisze ona, że „składamy się z tych elementów i żyjemy
w ich otoczeniu. […] Wpływają one na naszą afektywność, na nasze pasje i możliwości, na nasze
aspiracje22”. I tak w kolejno wydanych książkach: Amante Marine. De Friedrich Nietzsche (1980),
L’Oubli de l’air chez Martin Heidegger (1983) i Passions élémentaires (1982) Irigaray podejmuje
Keping, „Intersubjectivity and ren: A Cross-Cultural Encounter”, w: Building a New World. Luce Irigaray: Teaching II, red. L. Irigaray,
M. Marder, Palgrave McMillian, New York-London 2015, s. 44-45. O krytyce krytyki Deutscher por. także: L. Roberts, „Cultivating
Difference with Luce Irigaray’s Between East and West”, w: Building a New World. Luce Irigaray: Teaching II, s. 58-76.
19 L. Irigaray, To Speak is Never Neutral, tłum. G. Schwab, Continuum, London and New York 2002, s. 233.
20 L. Irigaray, Sexes and Genealogies, tłum. G. C. Gill, Columbia University Press, New York 1993, s. 180.
21 Nie wszyscy filozofowie przedsokratejscy zapomnieli o tym, co materialne. W In the Beginning, She Was Irigaray wraca do
tej konceptualnej prehistorii i pisze: „[j]ednakże dla niektórych mistrzów — jak Empedokles czy Parmenides — dyskurs całości
wciąż wspiera się w tajemniczy sposób na niej — naturze, kobiecie, Bogini — która jawi się jako rzecz niedostępna, lecz z której
wyrastają słowa, i do której są one adresowane”. L. Irigaray, In the Beginning…, s. 3.
22 L. Irigaray, Sexes and Genealogies…, s. 57.
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dialog z filozofami przedsokratejskimi, a także z Nietzschem i Heideggerem, pokazując, że woda,
powietrze, ziemia i ogień są tymi pierwiastkami, o których filozofowie zapomnieli lub które
z jakiegoś powodu zignorowali. W Passions élémentaires Irigaray pisze o ziemi, dowodząc, że
w tradycji zachodniej metafizyki podmiot jawi się jako byt odcięty od swoich cielesnych
i materialnych korzeni. Posiłkując się ikonografią kwiatu i drzewa, Irigaray kładzie nacisk na model
rozkwitania podmiotowości, udowadniając tym samym, że zakorzenienie w tym, co materialne
jest niezbędne dla duchowego i cielesnego rozwoju podmiotu. Z kolei Amante Marine… to książka
poświęcona pierwiastkom wodnym, zadedykowana Nietzschemu. Irigaray pisze, że to właśnie
woda, „stanowi przestrzeń najsilniejszego oporu i jest tym elementem, którego filozof obawiał
się najbardziej23”. W L’Oubli…, książce zadedykowanej Heideggerowi, Irigaray zauważa, że lokując
bycie podmiotu w czworokącie Nieba, Ziemi, śmiertelności i nieśmiertelności, zapomniał on
o powietrzu: „[c]zy to nie nadmiar — zdaniem Heideggera — jest tym, co charakteryzuje wejście w
filozofię obecności? Nadmiar powietrza jest najbardziej ’oczywisty’ i najmniej ’widoczny’, dlatego
nie pomyślał on o nim24”.
Irigaray doszukuje się zatem wszelkich praktyk utrwalania paradygmatu hylemorficznego
już u najwcześniejszych myślicieli greckich po to, by pokazać, że równolegle perspektywie tej
towarzyszy wypieranie myślenia o płci, a konkretnie o Niej: o matce, naturze, bogini. To właśnie
wraz z rozwojem tego paradygmatu utrwalającego podział na materię i formę, umacnia się
pozycja solipsystycznego podmiotu. Nie da się ukryć, że wszystkie elementy płynnej materii stają
się we wczesnym etapie filozofii Irigaray emblematem kobiecości. Wszak to materia, najbardziej
„oczywista”, lecz najmniej „widoczna”, jest źródłem wszelkiego życia. Jednakże w późniejszym
etapie filozofii Irigaray następuje zmiana akcentów: materialne elementy stają się emblematem
różnicy płciowej. Odnoszą się do tego, co wspólne i uniwersalne i co łączy wszystkie byty żywe.
Jak pisze Elizabeth Grosz, „w fallocentrycznej świadomości to, co elementarne symbolizuje
niereprezentowalną lub wypartą materialność25”. Irigaray we właściwy sobie sposób próbuje nie
tyle zdekonstruować tę perspektywę, ile skonstruować model relacyjny uwzględniający istnienie
dwóch różnych płciowo podmiotów. Pisze ona:
A gdyby tak forma nie była już dłużej definiowana w odniesieniu do materii, i co jeśli każde
z osobna, materia i forma, byłyby względem siebie źródłowe, bez końca narzuconego przez
dominację jednego — Jednego — nad drugim, to czy dzięki tej perspektywie nie pojawiłaby
się innego rodzaju wymiana? Wymiana, dzięki której jedno i drugie — na przykład kobieta
i mężczyzna — zapewniałoby sobie nawzajem materię i formę, możliwości i działanie w nigdy
23 L. Irigaray, Le corps-a-corps avec la mere, Conference et Entretiens, Paris 1981, s. 43.
24 L. Irigaray, The Forgetting of Air in Martin Heidegger, tłum. M. B. Mader, The Athlone Press, London 1999, s. 40.
25 E. Grosz, „Luce Irigaray and the Ethics of Alterity”, w: eadem, Sexual Subversions: Three French Feminists, Allen&Unwin, Crows
Nest NSW 1989, s. 172.
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niezdeterminowanym
i immanencji26.

teleologicznie

stawaniu

się,

nie

posiadając

stabilnej

transcendencji

Ta innego rodzaju wymiana, która możliwa byłaby dzięki zniesieniu hierarchicznej relacji
między materią a formą, otwiera perspektywę dla podmiotu jako bytu-w-relacji-z-innymi. Irigaray
podkreśla więc wagę płciowości w formułowaniu relacji podmiotu ze światem. Jej zdaniem,
przezwyciężenie binarnego podziału na bierną materię i sprawczą formę możliwe jest dzięki
uznaniu ontologicznej różnicy, jaką jest różnica płciowa.
Międzyświaty: Irigaray filozofia spotkania
Chcąc zrozumieć istotę nowego materializmu w myśli Irigaray, nie sposób nie odnieść się
do jej dyskusji z Heideggerem, która rzuca nowe światło na myśl filozofki. W eseju zatytułowanym
Being Two, How Many Eyes Have We?27 Irigaray czyni rozliczne aluzje do tekstu Heideggera
O istocie i pojęciu φύσις28. Sięga ona po starogreckie pojęcie physis29 i przekształca koncept filozofa,
dekonstruując jego hylemorficzne założenie. Uważa ona, że Heidegger nie wykorzystał potencjału
physis, uznając ją wyłącznie za coś, co się ujawnia i co „wystawia siebie na wygląd”. Zdaniem
Heideggera, „być” oznacza nieskończenie „wystawiać się na wygląd”, dlatego też wszelkie istnienie
materializuje się dopiero wówczas, kiedy się ujawni. Oznacza to, że „wystawianie się na wygląd” nie
jest materialne per se. Innymi słowy, to, co materialne staje się drugorzędne, podczas gdy powinno
być, jak pisze Irigaray, pierwotne. By uwolnić hyle (gr. ὕλη — materia) spod panowania morphe
(gr. μορφῇ — forma), Irigaray wykorzystuje Heideggera wizję physis rozumianej jako dynamiczny
wzrost, jednakże przekształca ona tę wizję i dowodzi, że owo dynamiczne „wyistaczanie” jest
cechą materialną.
Ogólnie rzecz ujmując — jak wyjaśnia Alison Stone — kiedy jakiś byt się wyistacza, to proces wyistaczania,
który to umożliwia, nie pojawia się, ponieważ jest kondycją wcześniejszą niż wszystko to, co się wyłania. Ten
generatywny proces pozostaje w tle, jest ukryty i niewidoczny. A to niewidoczne tło poprzedzające widoczne
26 L. Irigaray, To Speak is Never Neutral…, s. 232.
27 L. Irigaray, Being Two, How Many Eyes Have We?, w: Luce Irigaray: Dialogues. A Special Issue of the Journal „Paragraph”,
„Paragraph: A Journal of Modern Critical Theory” 25 (3), 2002, s. 143-151.
28 M. Heidegger, „O istocie i pojęciu φύσις”, w: idem, Znaki drogi, tłum. S. Blandzi et al., Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1999.
29 Heidegger wyjaśnia: „Może się wydać dziwne, że i teraz jeszcze pozostawiamy podstawowe słowo φύσις bez przekładu.
Nie mówimy natura ani przyroda, gdyż te nazwy są nazbyt wieloznaczne i obciążone, całą zaś swą moc nazywania otrzymały
dopiero w następstwie swoiście ukierunkowanej wykładni φύσις. Nie mamy też chyba żadnego słowa, które byłoby zdatne do
tego, aby nominalnie pomyśleć dotychczas wyjaśnioną istotę φύσις”. M. Heidegger, O istocie i pojęciu φύσις…, s. 228.
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wyistoczenie jest tym, co Arystoteles ujmuje jako ze swej istoty bezkształtny materialny przedmiot, który
otrzymuje swą strukturę dzięki formie. […] Początkowo, jednakże, jak twierdzi Heidegger, hyle oznaczało
ukrycie (Verborgenheit), wycofanie lub zamknięcie się (Entzag) w ciemności, która rzuca cień na wszystko,
co wychodzi-ku-światłu. Irigaray kwestionuje Heideggerowski gest odcięcia hyle od jej materialności,
jej urzeczowienia (czyli owego „z czego”, z którego ona jest), ukazujący hyle jako niewidoczny proces,
czysty akt tworzenia bez substancji. […] Sprzeciwia się ona rozumieniu hyle w relacji do wyistaczania się,
jako niewidzialność, która umożliwia wyistoczenie, jako odżywcza gleba, dzięki której forma błyszczy na
pierwszym planie30.

Zdaniem Stone, Irigaray uważa, że ów dynamiczny proces wyistaczania się, o którym
pisze Heidegger, jest sam w sobie materialny. Oznacza to, że formy wyłaniają się materialnie,
że genezą rzeczy jest materia, a nie idea, że rzeczy materialnie wyłaniają się ku byciu. Materia
jest więc nieustannym, dynamicznym i zmiennym procesem tworzenia, odbywającym się poza
zasięgiem wzrokowej percepcji, lecz będącym źródłem wszelkiego życia. Irigaray pisze: „[w]
szystkie formy rodzą się ze składników materii. Sprowadza je ona na świat, ’stwarza’ je. Spomiędzy
jej ust wydobywa się każda nowa figura: gorące rozżarzone ciepło wyłania się z tego samo-objęcia
i staje się ’widzialne’31”. Słowem, materia, której generatywne procesy tworzenia pozostają w tle i są
ukryte, jest źródłem życia. Wracając do greckiej etymologii, Irigaray pokazuje, że μορφῇ nie odnosi
się do idealnej formy stojącej w opozycji do materii, lecz pojęcie to należy interpretować zgoła
inaczej: μορφῇ to materia będąca integralnym elementem formy samej w sobie. μορφῇ wymaga
zatem pracy, wysiłku i nieustannego samo-rozwoju, który Irigaray określa mianem morfologii, czyli nieustannego kształtowania siebie w relacjach z innym(i), które, jak wiadomo, składa się
na tożsamość relacyjną32.
Wskazując na sprawczą, lecz ukrytą siłę materii, Irigaray destabilizuje tym samym opozycję
bierności i aktywności, tworząc pojęcie „retroaktywnej pasywności” (retro-active passivity).
Oznacza ono pewnego rodzaju intencjonalność, która przejawia się wyłącznie „retrospektywnie,
ze zmiennej perspektywy upłciowionego, historycznego procesu stawania się33”. Innymi słowy,
rodzenie się czy wyistaczanie nie jest jedynie, jak tłumaczą Catherine Malabou i Ewa Ziarek,
bezpośrednim działaniem natury, lecz jest zawsze ukulturowione, czyli naznaczone historią
i językiem. „Retroaktywna pasywność” jest zatem nową konceptualizacją materialności i stanowi
30 A. Stone, Irigaray’s Ecological Phenomenology: Towards an Elemental Materialism, “The Journal of the British Society for
Phenomenology” 14 (2), 2015, s. 131-132.
31 L. Irigaray, Marine Lover of Friedrich Nietzsche, tłum. G. C. Gill, Columbia University Press, New York 1991, s. 92.
32 Por. L. D. Gatto, A Philosophy Faithful to Happiness, w: Building a New World. Luce Irigaray: Teaching II, red. L. Irigaray, M.
Marder, s. 10.
33C. Malabou, E. Ziarek, Negativity, Unhappiness or Felicity: On Irigaray’s Dialectical Culture of Difference, „L’Esprit Créateur” 52
(3), 2012, s. 18.
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zaprzeczenie opozycji, która utrwala podział na bierną, to jest nieintencjonalną materię i sprawczą
formę, przyznając materii jej sprawstwo i działanie. Irigaray w prowokacyjny sposób wyjaśnia tę
kwestię:
Zapytałabym ich [filozofów – K.S.], dlaczego przeciwstawiają pasywność aktywności na poziomie
zmysłowości? Dlaczego nie można być aktywnym i pasywnym jednocześnie? Czy na przykład moje stawanie
się nie może być rozbudzoną pasywnością, uważną aktywnością? Albo nawet afektacją, która jest zarówno
pasywna, jak i aktywna?
Przyjęcie takiej perspektywy wymaga wyrzeczenia się ideału panowania i rozważenia pasywności
w kategoriach innych niż tylko upadek instynktów […]34.

Owa „rozbudzona pasywność” czy „uważna aktywność” zaciera granicę między stwarzaniem
a byciem stwarzaną/stwarzanym i wskazuje na innego rodzaju model stawania się, którego cicha
i subtelna egzystencja, niczym egzystencja roślin, odbywa się poza zasięgiem zmysłowej percepcji.
Ta ambiwalentna kondycja roślinnego rozkwitania, na którą Irigaray zwraca szczególną uwagę
w swoich pracach, staje się modelem dla podmiotowości człowieka, który wzrasta i rozkwita
wyłącznie w relacjach z innymi. W ten sposób Irigaray wyjmuje materię i formę poza opozycję
aktywności i pasywności, pokazując, że wszystko to, co z pozoru bierne, posiada swój wewnętrzny
mechanizm dążący do wszelkiego sprawstwa.
Tym sposobem Irigaray przełamuje model opozycyjny i zaburza jednowymiarową
i jednopodmiotową logikę, wprowadzając w jej miejsce element relacyjny. Pisze ona o konieczności
poszanowania różnicy płciowej, która nie jest czymś reprezentowalnym, czymś widocznym
i dającym się dostrzec gołym okiem, bo nie jawi się ani jako stricte materialny, ani formalny
determinant podmiotowości, lecz jako ich skrzyżowanie, swoista intra-akcja tego, co naturalne
i tego, co kulturowe. A zatem różnica płciowa jest różnicą na poziomie tożsamości relacyjnej,
której nie sposób uchwycić za pomocą już gotowych, danych nam schematów przedstawienia.
Podmiot męski i podmiot kobiecy nie mogą zastępować siebie nawzajem z wielu powodów: ich pozycja
w odniesieniu do pierwotnego ty jest diametralnie różna, ich bycie-w-świecie jest specyficzne, ich cielesne
i kosmiczne doświadczenie egzystencji jest różne, ich ekonomia relacyjna jest odmienna, ich sposoby
wchodzenia w język i egzystowania w języku są specyficzne, etc.35

Irigaray dostrzega w relacji dwóch podmiotów element, który determinuje każde spotkanie,
a który nazywa ona „tajemnicą”, czyli tym, co stanowi o istocie różnic, o niepowtarzalności
34 L. Irigaray, To Be Two, tłum. M. M. Rhodes, M. F. Cocito-Monoc, Continuum, New York 2000, s. 91.
35 L. Irigaray, Key Writings, Continuum, London-New York 2004, s. 71.
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i wyjątkowości innego/innej. „Tajemnica” czy „zagadkowość” innej/innego świadczy o jej/jego
niepoznawalności i niewidzialności, dlatego każde spotkanie wymaga innego rodzaju relacji opartej
na nowej ekonomii spojrzenia. W myśli Irigaray następuje zatem zmiana akcentów — podczas gdy
we wczesnym jej etapie krytykowała ona męskocentryczną kulturę spojrzenia przeciwstawiając
jej kulturę dotyku, tak w swoich późniejszych pracach, takich jak J’aime à toi (1992) czy Essere Due
(1994), renegocjuje ona relację między wzrokiem a dotykiem i pisze o miłosnym spojrzeniu lub
spojrzeniu miłości. Dąży ona zatem do ustanowienia innego rodzaju relacji międzypodmiotowych,
opartych na „etyce wzajemnego rozpoznania”:
Rozpoznaję cię oznacza, że ty różnisz się ode mnie, że ja nie mogę utożsamić się (z) ani też
zawłaszczyć ciebie i twojego stawania się. Nigdy cię nie zdominuję. […]
Rozpoznaję cię zakłada, że nigdy nie przejrzę cię na wylot. Nigdy nie będziesz całkowicie widzialna/
widzialny, ale dzięki temu jestem w stanie respektować twoją odmienność. To, czego nie jestem w stanie
w tobie dostrzec, przyciąga mnie ku tobie […]. Podążam w kierunku czegoś, czego nie mogę zobaczyć, ale
co mnie fascynuje, niczym ścieżka stawania się, ścieżka rozwoju. Progres ten nie pociąga za sobą separacji
od cielesności, od mojego ciała i mojej historii. Zmierzam w kierunku tego, co pozwala mi stawać się
i jednocześnie pozostawać sobą36.

Rozpoznanie innej/innego nie jest tożsame z zawłaszczeniem czy z przyporządkowaniem
do konkretnej już z góry danej kategorii. Zdaniem Irigaray, jednym z najbardziej etycznych gestów
będzie rozpoznanie innego jako innego, będącego podmiotem autonomicznym istniejącym poza
horyzontem jednostkowego świata. Dlatego Irigaray pisze o potrzebie wypracowania innego
sposobu patrzenia, które wymagało będzie uznania tego, co niewidzialne lub co sytuuje się
poza wszelkimi możliwościami poznania. „To rozpoznanie — jak wyjaśnia Kelly Oliver — nie jest
rozpoznaniem tego samego, lecz, mówiąc precyzyjnie, rozpoznaniem różnic. […] Spojrzenie to
wymaga płynności między widzialnym a niewidzialnym. To, co rozpoznaję, rozpoznając innego,
jest, we właściwym znaczeniu tego słowa, niemożliwe do rozpoznania37”. Innymi słowy, spojrzenie
to „widzi” bez patrzenia, pozwala dotknąć niewidzialnego podłoża tego, co widzialne. „Spojrzenie
miłości dostrzega niewidzialne w widzialnym38”, jest zarówno cielesne, jak i duchowe i znosi relację
podmiotowo-przedmiotową. Irigaray podkreśla tym samym istotę różnic, które wytyczają granice
danego istnienia, stanowiąc o jego niepowtarzalności, a relację tę nazywa ona „horyzontalną
transcendencją”. Oznacza to, że inny podmiot różnicy płciowej jawi się jako transcendentny,
36 L. Irigaray, I Love to You: Sketch for a Felicity within History, tłum. A. Martin, Routledge, New York-London 1996, s. 104.
37 K. Oliver, „Vision, Recognition, and a Passion for the Elements”, w: Returning to Irigaray. Feminist Philosophy, Politics, and the
Question of Unity, red. M. Cimitile, E. P. Miller, State University of New York Press, New York 2007, s. 132.
38 Ibidem, s. 129.
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czyli niepoznawalny, nieredukowalny, autonomiczny i wolny. Dlatego Irigaray kładzie nacisk
na potrzebę odnalezienia wspólnej przestrzeni, dzięki której możliwe byłoby spotkanie dwóch
różnych podmiotów. Przestrzeń ta pośredniczy między dwojgiem: z jednej strony umożliwia ich
spotkanie i dialog, a z drugiej zapewnia ochronę ich integralności i uniemożliwia zredukowanie
różnic jednego do drugiego.
Irigaray sugeruje, że jednym z potencjalnych międzyświatów, jakie istnieją między
dwojgiem, mogłaby być natura, a konkretnie świat physis, którego cztery elementy przenikają
się nawzajem, tworząc widzialną formę świata i wszystkich istot żywych. Nie bez powodu wraca
ona do kosmogonii Empedoklesa, który, jak czytamy w jednej z ksiąg Metafizyki Arystotelesa,
„pierwszy mówił o czterech materialnych elementach39”. Uważał on, że pierwszym żywiołem,
który się wyłonił, był eter40. A zatem to właśnie powietrze, jak twierdzi Irigaray, jest ową materia
prima, źródłem wszelkiego życia. Jest tym, „co wypełnia nasze, czyli śmiertelników, domostwo41”.
Irigaray wyjaśnia:
Czy człowiek może żyć gdziekolwiek indziej niż tam, gdzie jest powietrze? Jego miejsce zamieszkania nie
może mieścić się w ziemi, ani w ogniu, ani w wodzie. Żaden inny element nie może być dla niego miejscem
zamieszkania. Żaden inny element nie przenosi — ani nie pozwala się przemierzać przez — światło i cień,
głos i ciszę. […] Żaden inny element nie jest tak lekki, tak wolny, ani nie jest tak bardzo „fundamentalnym”
rodzajem trwałego, dostępnego „tam jest”42.

Filozofka po raz kolejny odnosi się do myśli Martina Heideggera. Uważa ona, że
zapominając o powietrzu, kreuje on wizję podmiotu wtrąconego do pustej otchłani, zmuszonego
do konfrontowania się z nicością. Irigaray, przeciwnie, przypomina, że otchłań ta nie jest pusta; jest
wypełniona powietrzem, które nie jest nicością, lecz jest pierwotną materią, obfitością życia. Tym,
co tak oczywiste, że aż niedostrzegalne. Przypominając o powietrzu, Irigaray przywraca myślenie
o materialności. Kwestionuje ona stanowisko filozofa, pisząc, że wyalienowanie człowieka, jego
brak styczności z materią lub z innym(i), jest konsekwencją „zapomnienia o powietrzu”. Pisze ona,
że Heidegger
[z]apomniał o tych prostych składnikach physis. Nie jest on już w stanie jej usłyszeć, z wyjątkiem głosów
logosu: czyli ścieżki, którą zaprojektował on wewnątrz i na zewnątrz physis. […] Żywiołowość physis —
39 Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 16.
40 G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska: studium krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. J. Lang,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999, s. 298.
41 L. Irigaray, The Forgetting of Air in Martin Heidegger…, s. 9.
42 Ibidem, s. 9.
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powietrze, woda, ziemia, ogień — jest zawsze zredukowana do nicości w jego własnym żywiole i poprzez
ów żywioł: język. Poprzez ekstazę względem naturalnego środowiska, która uczyniła go wygnańcem ze
swojego pierwszego domostwa43.

Irigaray dąży do przełamania owej iluzji nicości i wprowadza element relacyjny: to właśnie
powietrze wypełnia przestrzeń, w której spotykają się dwa różne podmioty. W ten sposób łączy
ona materialność z różnicą i pisze:
Bez różnicy płciowej nie byłoby życia na ziemi. Jest ona i manifestacją, i kondycją dla produkcji i reprodukcji
życia. Powietrze i różnica płciowa mogłyby być dwoma niezbędnymi wymiarami dla/do życia. Nie wzięcie
ich pod uwagę wiedzie do martwoty44.

Powietrze jest źródłem życia, a także warunkiem koniecznym dla cielesnego i duchowego
rozwoju podmiotu (Irigaray przypomina, że pierwotnym znaczeniem słowa „dusza” było
słowo „oddech”). W ten sposób, Irigaray akcentuje fakt, że to właśnie oddech jest pierwszym
autonomicznym gestem życia — umożliwia przejście od „życia w macicy” do „życia w powietrzu”45;
symbolizuje zerwanie z fuzyjną bliskością matki i dziecka i osiągnięcie autonomii. Co więcej, to
właśnie powietrze jest tym potencjalnym międzyświatem, w obrębie którego możliwe będzie
spotkanie dwojga, dwóch różnych podmiotów.
Powietrze jest tym, co jawi się jako wspólne między dwoma podmiotami pochodzącymi z różnych
światów. […] Powietrze jest tym, co zamieszkujemy i co bez wątpienia mieszka w nas na różne sposoby, lecz
zapewnia przejście — w nas i między nami. Powietrze jest medium dla naszego naturalnego i duchowego
życia, dla naszych relacji ze sobą, z mówieniem, z innym. I medium to niepostrzeżenie przemierza granice
różnych światów lub przestrzeni, dając niekiedy złudzenie zyskanej intymności, kiedy dzielimy tylko jeden
element. Powietrze umożliwia nam nawiązywanie komunikacji […]46.

W tym sensie, powietrze jest więc płynnym elementem, który przenika wszystko, co żyje
i który człowiek dzieli z wszystkimi bytami żywymi, zgodnie z zasadą, że każda istota żywa jest
organizmem oddychającym (nawet jeśli mowa o oddychaniu beztlenowym). A skoro jest tym, co
wspólne i co łączy odrębne byty, to można powiedzieć, że właśnie dzięki procesowi oddychania
różnica płciowa nie jest granicą ostro zarysowaną i wytyczoną, lecz zakłada przenikalność,
płynność i zmienność. I byłby to ważki argument w sporach o esencjalizację cielesności i utrwalanie
heteronormatywnej relacji różnicy płciowej, jakie toczą się wokół myśli Irigaray. Alison Stone pisze:
43 Ibidem, s. 74.
44 L. Irigaray, I Love to You…, s. 37.
45 L. Irigaray, Sexes and Genealogies…, s. 59.
46 L. Irigaray, The Way of Love, tłum. H. Bostic, S. Pluháček, Continuum, London-New York 2002, s. 67-68.
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[…] skoro powietrze pośredniczy, a dzieje się tak dlatego, że jest wspólne, bo cyrkuluje między mężczyznami
a kobietami — i skoro cyrkuluje, to nie może istnieć na zewnątrz naszych ciał, które je wdychają i wydychają,
ponieważ nasze ciała również są płynne. Kiedy powietrze wnika do środka, dochodzi do interpenetracji
ciała, wypełniając wszystkie granice i przejścia, odżywiając jego struktury i procesy. Dlatego każde z nas jest
częściowo powietrzem, którym oddychamy, podobnie jak innymi płynami, z których się składamy. Skoro
powietrze służy jako element mediacji, to wówczas oznacza to że — płynnie przenikając ciała — zapewnia
ono kobietom i mężczyznom wspólny element materii47.

Jest wreszcie powietrze źródłem mowy: rytmiczny akt wdychania i wydychania wskazuje
na zagubione związki między tym, co somatyczne a tym, co dyskursywne, a co w książce Essere
Due Irigaray nazywa „zaślubinami ciała i języka”.
Chcę
podkreślić,
że
elementarny
materializm
Irigaray
stanowi
wyzwanie
dla
wszelkich
schematów
reprezentacji:
umożliwia
myślenie
o
świecie w kategoriach innych, niż te przyporządkowane do konkretnych,
abstrakcyjnych
pojęć. Wnosi
również
potencjał
interpretacyjny
do
teorii
tekstu. Jak sugeruje Elizabeth Grosz, podobnie jak wszystkie procesy materii i jej
twórczości, również produkcja tekstu wymaga wzajemnej interakcji między elementami
materialnymi. Pisząc, że człowiek zapomniał o tych prostych składnikach physis,
„redukując je do nicości poprzez swój własny żywioł: język48”, Irigaray zauważa, że słowa
nie transmitują już energii życia, paraliżując wszystkie procesy stawania się: „nasze tak
zwane ludzkie teorie i nasze najbanalniejsze dyskursy odchodzą od tych rzeczy zmierzając
w kierunku języka, który zapomina o materii, dzięki której znaczy i dzięki której jest
w stanie się wyrażać49”. Nie chodzi o to, że język elementów jest bardziej prawdziwy,
naukowy czy pełniejszy niż tradycyjny dyskurs naukowy. W istocie, jest on równie arbitralny,
zakłada bowiem kategoryczne istnienie materialnych elementów. Lecz jest to jedno
z najważniejszych założeń Irigaray: przy użyciu arbitralnego schematu fizycznej egzystencji odkrywa
ona historyczną arbitralność z góry danych i dominujących reprezentacji egzystencji cielesnej
i materialnej. W efekcie, żywiołowe elementy materii dostarczają nowego, kontrhegemonicznego
języka opisu, dzięki któremu cielesność i płciowość mogą być reprezentowane. Grosz pisze:
Korzystne znaczenie języka elementów polega na dostarczaniu cielesnego modelu różnicy płciowej dzięki
użyciu słownictwa wypartego lub przesłoniętego przez naszą kulturową (pre)historię, co z kolei ułatwia
przedstawienie potęgi tej relacji oraz produktywnego znaczenia miłości i wymiany między płciami50.
47 A. Stone, Irigaray’s Ecological Phenomenology…, s. 129.
48 L. Irigaray, The Forgetting of Air…, s. 74.
49 Eadem, Sexes and Genealogies…, s. 58.
50 E. Grosz, „Luce Irigaray and the Ethics of Alterity”…, s. 172.
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Zakończenie: materializm jako nowa relacyjność
Wprowadzenie do dyskursu myślenia o materialnych elementach prowadzi do nowej
ekonomii relacji, której istotą będzie, jak pisze Krzysztof Ziarek komentując myśl Irigaray, „energia
niewidzialności” (energy of invisibility)51. Irigaray komplikuje relację między tym, co widzialne a tym,
co niewidzialne po to, by ustanowić nowego rodzaju relację międzypodmiotową — niekoniecznie
opartą na manifestacji wyraźnie widzialnego „ja”, czyli tego, co dostrzegalne przeze mnie i dlatego
„moje”, lecz na widzialności tego, co „między” nami. Ziarek pisze:
Wypracowanie nowej kultury opartej na tej energii niewidzialności wiązałoby się z rozwinięciem
dotychczas nieznanej etyki współbycia, to znaczy ekonomii relacji opartej nie tyle na produkcji, ile raczej
na transformatywnej energii uwolnionej dzięki różnicy innej/innego, na potencjalności powołanej do życia
przez „niewidzialną” odmienność innej/innego52.

W paradoksalny sposób ta nowa ekonomia niewidzialności ujawnia inną, zupełnie
nieznaną widzialność świata i wszystkich bytów żywych. W ostatnich słowach zamykających
książkę Passions élémentaires Irigaray pisze o tej odmiennej perspektywie, jaką zyskuje się
dzięki spojrzeniu kontemplacyjnemu, czyli takiemu, które jest uwrażliwione na inność, które nie
zawłaszcza, które nie jest totalizujące ani też nie utrwala iluzji transparentności, lecz które jest
oparte na empatycznej etyce rozpoznania.
Otworzyłam oczy i ujrzałam mglistość. I zobaczyłam, że nic nie było dostrzegalne, dopóki nie
znalazłam się w pewnej odległości od tego dzięki ledwie wyczuwalnej gęstości. Którą widziałam i której nie
widziałam. Widząc ją tym bardziej dzięki pamięci o gęstości powietrza, jaka istnieje pomiędzy.
Lecz kiedy ten opór powietrza stał się namacalny, poczułam, że istnieje coś zbliżonego do możliwości
innego odkrycia samej siebie53.

Tę możliwość innego odkrycia siebie, innego spojrzenia na siebie daje właśnie pamięć
o materialnych elementach. Irigaray podkreśla, że pamięć o powietrzu lub, jeszcze inaczej, pamięć
o materii pozwala na pełniejsze dostrzeżenie tego, co różne i tego, co wspólne, a co istnieje między
podmiotem a światem. Rzecz w tym, że ów generatywny proces tworzenia, będący źródłem
„niewidzialnej energii”, jest właściwością żyjącej materii.
51 K. Ziarek, „A New Economy of Relations”, w: Returning to Irigaray. Feminist Philosophy, Politics, and the Question of Unity, red.
M. Cimitile, E. P. Miller, State University of New York Press, New York 2007, s. 53.
52 Ibidem.
53 L. Irigaray, Elemental Passions, tłum. J. Colle, J. Still, The Athlone Press, London 1992, s. 105.
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Wizja materializmu elementarnego, jaka wyłania się z tekstów Irigaray, pozwala zrozumieć
istotę różnicy płciowej i odsłania niezwykle ważny etap w jej myśli, czyli poszukiwanie przestrzeni
mediacji między dwoma różnymi podmiotami. Etap ten wiedzie do perspektywy ujmowanej
w wymiarze globalnym, bowiem pisząc o wspólnocie oddychania, Irigaray włącza do myślenia
o różnicy płci myślenie o relacji człowieka ze światem wszystkich istot żywych. Co więcej,
płynna wizja materii dostarcza filozofce nowego języka opisu, za pomocą którego cielesność
i płciowość mogłyby być reprezentowane. W ten sposób renegocjuje ona każdy model opozycji,
wprowadzając istotny element relacyjności i płynnej przenikalności. Każda jej książka, każda
refleksja, każdy wyakcentowany przez nią szczegół wskazują na celebrację życia rozumianego
jako splot różnic i relacji. Jest to projekt rozwijany z niezwykłą konsekwencją: wiedzie on od krytyki
jednopodmiotowej kultury Zachodu do konstrukcji nowego świata i umożliwia tworzenie nowych
poetyk.
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Mechanika kwantowa, dyfrakcja i niedosyt filozoficzny.
Nowy materializm feministyczny Karen Barad w kontekście
studiów nad nauką i technologią

Quantum Mechanics, Diffraction, and Philosophical Hunger: Karen Barad’s New Feminist Materialism in the
Context of Science and Technology Studies
Abstract: Karen Barad’s ideas, theories, and narratives fit into a complicated set of philosophical views.To put it simply,
they can be described by the following categories: anti-essentialism, anti-relativism, anti-representationalism,
realism without representation, posthumanist views of performativity, dynamic relational ontology of phenomena
which are constituted in intra-actions, indeterminacy of ontology, denial of social constructivism. I enthusiastically
share the rejection of social constructivism; the persistence in doing the research of material; situated, dynamic
scientific practices; and the defence of properly understood realism. However, while reading and analysing Barad’s
texts I constantly experience a disturbing sensation which is tangled with the feeling that I both agree and disagree;
that I like her ideas and at the same time, something about them invariably troubles me. The aim of the article is to
find out what exactly troubles me and why. Barad claims that the critique is overwhelmingly exposed and overused
especially in feminist theories, which is why I am rather engaged in polemical dialogues with her ideas in order to
reflect upon the philosophical and feminist ways we should think about science nowadays.
Keywords: materialism, feminism, philosophy of science, science and technology studies, realism without
representation, dynamic ontology.
Jeśli chodzi o kwantową teorię pola,
łatwo natrafiamy na trudności
– na problemy epistemologiczne,
kłopoty ontologiczne,
trudności z rodzajami, tożsamością,
(…) kłopoty z byciem i czasem,
by wymienić tylko kilka1.

Pierwszy artkuł Karen Barad, badaczki zaliczanej do nurtu tak zwanego „nowego
materializmu feministycznego” przeczytałam, przeżywając fascynującą przygodę przemierzania
1 K. Barad, Transmaterialities: Trans*/Matter/Realities and Queer Political Imaginings, „A Journal of Lesbian and Gay Studies”
21 (2-3), 2015, s. 398.
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przez badania i teksty z feministycznej filozofii nauki oraz studiów nad nauką i technologią.
Trwa ona zresztą do dzisiaj2. Znałam już wtedy prace Sandry Harding, Emily Martin, Sarah
Franklin, Brunona Latoura, Rosi Braidotti, Elizabeth Grosz, Susan Hekman, a przede wszystkim
najbardziej inspirujące: Evelyn Fox Keller i Donny Haraway. Wszystkie powyższe nazwiska
w literaturze przedmiotu mniej lub bardziej bezpośrednio wiążą się z tytułowym nurtem „nowego
materializmu feministycznego”. Czytaniu tekstów Barad nieustanie towarzyszyło dziwne
i irytujące uczucie poznawczego i emocjonalnego zagubienia. Jej idee, teorie, narracje wpisywały
się w szereg poglądów na temat praktyk naukowych czy nauki, które znałam i podzielałam.
Odwoływała się ona do tradycji, które były mi bliskie, analizowała meandry fizyki kwantowej, które
fascynowały mnie filozoficznie przez wiele lat. Gdyby w uproszczeniu rozpisać kategorie („izmy”),
które konstytuują filozoficzną zawartość prac Barad, należałoby wymienić: antyesencjalizm,
antyrelatywizm, antyreprezentacjonizm, realizm bez reprezentacji, posthumanistyczne
ujęcie performatywności, dynamiczną ontologię relacyjną fenomenów konstytuujących się
w intra-działaniach, niedookreślenie ontologii, sprzeciw wobec konstruktywizmu społecznego.
Zachowując ograniczone zaufanie teoretyczne wobec etykietek, gotowa jestem podpisać się
pod tym filozoficznym manifestem autorki Meeting the Universe Halfway, czemu wielokrotnie
dawałam wyraz. Zwłaszcza odejście od konstruktywizmu społecznego, upieranie się przy badaniu
materialnych, usytuowanych, dynamicznych praktyk naukowych, obrona stosownie rozumianego
realizmu, na trwale wpisały się w poglądy Toruńskiej szkoły konstruktywizmu, którą mam
przyjemność i frajdę współtworzyć3. Skąd zatem to uczucie, że coś zawadza, które towarzyszyło
czytaniu tekstów Barad, splątane z poczuciem, że się jednocześnie zgadzam i nie zgadzam, że
podobają mi się jej idee, a jednak niezmiennie coś mi przeszkadza. Co i dlaczego?
Artykuł poniższy to próba znalezienia odpowiedzi na te pytania. Na swoje własne
2 W efekcie czego opublikowane zostały następujące prace: A. Derra, Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii
nauki i w praktyce badawczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013; A. Derra, Czy nauka i technologia nie lubią
kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin, „Kultura
Współczesna” 1 (81), 2014, s. 134-149; czy Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów, red. E. Bińczyk, A. Derra,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, by wymienić te najnowsze.
3 Zainteresowanych odsyłam do manifestu tej szkoły oraz sztandarowych tekstów jej przedstawicieli i przedstawicielek, które
ukazały się w „Przeglądzie Kulturoznawczym” (1 (15), 2013). Na temat krytyki konstruktywizmu społecznego pisała E. Bińczyk,
„Postkonstruktywizm w badaniach nad nauką”, w: eadem, Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych
następstw praktycznego sukcesu nauki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 54-78. Argumentację o korzyściach z
uwzględnienia krytyki feministycznej w studiach nad nauką i technologią znajdziemy w: A. Derra, Od skromnego świadka do
wiedzy usytuowanej. O pożytkach z feministycznych badań nad nauką i technologią, „Etyka” 45, 2012, s. 119-133.
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potrzeby rekonstruuję w nim poglądy Barad, zatem w żadnej mierze nie będzie to ich pełne
i wyczerpujące przedstawienie, zwłaszcza że odnoszę się przede wszystkim do problematyki
filozofii nauki oraz studiów nad nauką i technologią. Wnikliwa czytelniczka i dociekliwy czytelnik
znajdą podstawę do mojej interpretacji w odsyłaczach, którymi nużąco obficie ilustruję swoje
odczytanie. Zgodnie z zaleceniami samej Barad, swoich myśli staram się nie formułować w postaci
krytyki, którą badaczka uznaje za przecenianą, nadużywaną czy nadmiernie eksponowaną,
zwłaszcza w teoriach feministycznych4. Prowadzę raczej z ideami Barad polemiczną rozmowę,
by konsekwentnie zastanawiać się nad sposobami, na jakie powinniśmy współcześnie myśleć
o nauce: filozoficznie i feministycznie. Humanistykę uważam za swoiste laboratorium myślenia,
w którym można przeprowadzać eksperymenty, które pozwalają podjąć próbę sprawdzenia, czy da
się ujmować świat inaczej. Za namową Michela Foucaulta zastanawiając się nad przedstawianym
materializmem, rozważam: „(…) czy można myśleć inaczej, niż się myśli, i postrzegać inaczej, niż
się widzi, aby móc potem znów patrzeć i rozmyślać5”. W przypadku Barad, która zachęca nas do
wykorzystania potencjału fizyki-filozofii Nielsa Bohra, metaforyki, za pomocą której opisuje się
zagadkowe zjawiska fizyki kwantowej, powyższe zalecenie francuskiego myśliciela, wydaje się
wyjątkowo trafne.
Nowy materializm: przepisywanie tradycji
Czym jest nurt filozoficzny określany mianem „nowego materializmu”, „neomaterializmu”,
„odnowionego materializmu” „materia-lizmu”, „materializmu radykalnego” czy „neomaterializmu
radykalnego”? W pierwszym pytaniu wywiadu z Karen Barad pojawia się krótki opis cech
charakterystycznych tego nurtu6. Według niej można by go zrekonstruować następująco. Nazwa
„nowy materializm” została ukonstytuowana w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez Rosi
Braidotti (Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming, 2002) i Manuela DeLandę
(Intensive Science and Virtual Philosophy, 2002). Obejmuje teorie, w których dokonuje się „zwrotu
ku temu, co materialne”, gdzie jednak problematyzuje się rozumienie materii, materializowania,
wprowadzając nowe myślenie o czasie i czasowości, co w efekcie pozwala formułować stanowiska
antyreprezentacjonistyczne i anty-lingwistyczne. W wielu wersjach podkreśla się performatywność
4 Por. K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”,w: New Feminism
Materialism. Interviews and Cartographies, red. R. Dolphijn, I. van der Tuin, Open Humanities Press, Ann Arbor 2012, s. 49.
5 M. Foucault, Historia seksualności. Tom 2: Użytek z przyjemności, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 148.
6 K. Barad, Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers, op. cit., s. 48.
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ujęcia, które „(…) poddaje krytyce przyznawanie językowi nadmiernej mocy określania, co jest
rzeczywiste7”. Co interesujące, szeroko i krytycznie korzystając z rozważań takich myślicieli
jak Gilles Deleuze, Michel Foucault i Jacques Derrida, podważa się tutaj racje tzw. „zwrotu
językowego” postmodernizmu i poststrukturalizmu (przede wszystkim za niejawne przyjmowanie
założenia o pasywnym charakterze materii). Niezależnie od centralnego problemu rozważań,
w nurcie tym wychodzi się poza przyjęte w tradycji filozoficznej dychotomie typu natura (materia)/
kultura, umysł/(materia)świat, materia ożywiona/materia nieożywiona, realizm/konstruktywizm,
kładąc nacisk na aktywność materii, która przejawia się w praktykach, działaniach, czynach.
Stanowiska w obrębie opisywanego nurtu przybierają czasami postać materializmu opartego
na kategorii cielesności (materializm korporalny, cielesny) lub życia (materializm witalistyczny),
gdzie wyprowadza się stosowne konsekwencje z analiz rozwoju technologii informatycznych
i biogenetycznych, dalece wykraczając poza studia nad rzeczywistością cybernetyczną8.
Problematykę i tematykę poznawczą ściśle wiąże się z kwestiami etycznymi i politycznymi,
często formułując teorie i proklamując idee, które współgrają z posthumanizmem, krytyczną
analizą biopolityki, bioetyką czy nawet ekonomią polityczną9. Jak podkreśla Barad, nie wystarczy
opisać, jak funkcjonuje dychotomia natura/kultura, ale należy pokazać w jakiej formie, dla kogo
dokładnie i dlaczego jest ona istotna. Tym samym podkreśla się konieczność zbadania usytuowania
i redystrybucji nie tylko wiedzy, ale także władzy10.
Tak ogólnie rozumiane stanowisko filozoficzne w postaci konkretnych teorii feministycznych
rozwijane jest na wiele rozmaitych sposobów, które można zaliczyć do „nowego materializmu
feministycznego11”. Ten rozległy i zróżnicowany teoretycznie nurt, łączy badaczki i badaczy,
którzy odwołują się do wspólnej tradycji, choćby prac Donny Haraway, Brunona Latoura, Josepha
Rouse’a. Najczęściej zalicza się do ich grona, poza wspomnianymi już Barad, Braidotti i DeLandą,
7 K. Barad, Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, „Signs” 28 (3), 2003, s. 802.
Wydanie polskie „Posthumanistyczna Performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie”, w: Teorie
wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, tłum. J. Bednarek, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, s. 323-358.
8 Por. Por, R. Braidotti, „The Politics of ‘Life Itself’ and New Ways of Dying”, w: New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics,
red. S. Frost, D. Coole, Duke University Press, Durham, London 2010, s. 201, 203.
9 Por: I. van der Tuin, New Feminist Materialisms – Review Essay, „Women’s Studies International Forum” 34, 2011, s. 275 oraz M.
Hoły-Łuczaj, Posthumanizm. Między metafizyką a etyką, „Kultura i wartości” 1 (11), 2015, s. 45-61; M. Bakke, Postantropocentryczne
ciała: symbionty, protezy i liminalne życia, „Kultura Współczesna” 1 (59), 2009, s. 130-139.
10 Por. K. Barad, Erasers and Erasures: Pinch’s Unfortunate ‘Uncertainty Principle’, „Social Studies of Science” 41 (3), 2011, s. 449.
11 Odróżnia się go od tak zwanego „feminizmu materialistycznego”, który zajmuje się problematyką związaną
z aktywnościami codziennego życia kobiet. Por. I. van der Tuin, New Feminist Materialisms – Review Essay, s. 271-277.
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między innymi Elizabeth Grosz, Donnę Haraway, Vicki Kirby, Elizabeth A. Wilson, Lucianę Parisi,
Jane Bennett, Susan Hekman, Stacy Alaimo, Samanthę Frost czy Diane Coole12. W obrębie badań
nad nauką, współbieżne z opisywanym nurtem idee głoszą choćby Evelyn Fox Keller, Emily Martin,
Sandra Harding, Sarah Franklin, Andrew Pickering czy Ian Hacking, by wymienić najczęściej
przywoływanych.
Według Iris van der Tuin „nowy materializm feministyczny” stanowi specyficzne,
feministyczne odczytanie epistemologii feminizmu drugiej fali, zorientowane na to, co materialne,
cielesne, związane z przeżywaniem. Czerpie on zarówno z materializmu historycznego, jak i z teorii
formułowanych z feministycznego punktu widzenia (tzw. feminist standpoint theories), co określa
ona „materializmem trzeciej fali13”. Mamy tutaj charakterystyczne dla trzeciej fali feminizmu
odejście od kategorii post-oświeceniowego człowieka, odwrót od indywidualizmu, typowe dla
nurtów antyantropocentrycznych i posthumanistycznych poszerzenie humanistycznej kategorii
ludzkości o podmioty pozaludzkie i włączenie ich w namysł etyczny, a tym samym poszerzenie
kategorii emancypacji. Podmiotowość jest tutaj rozumiana jako sprawczość (działanie),
charakteryzuje się ją za pomocą kategorii relacji, często jako drugorzędne traktując rozróżnienie
na materię ożywioną (upodmiotowianą) i nieożywioną (uprzedmiatawianą). Warto dodać, że
w opisywanej perspektywie twierdzi się czasami, że feministyczne teorie drugiej fali feminizmu
były zasadniczo antybiologiczne i „uciekały” od kategorii materii, ciała, natury, jako tych, które
skutkują swego rodzaju determinizmem biologicznym w sprawie kategorii płci i kobiecości.
Samo przyjęcie rozróżnienia na płeć biologiczną (sex) oraz płeć społeczno-kulturową (gender),
odczytuje się jako konsekwencję takiego nastawienia, potrzebę oddzielenia tego, co biologiczne
(dookreślone, stałe, niezmienne) i tego, co kulturowe (konstruowane, zróżnicowane). Innymi
12 Por. E. Grosz, The Untimeliness of Feminist Theory, „Nora-Nordic Journal of Feminist and Gender Research” 18 (1), 2010, s. 4851; D. Haraway, „Wiedza usytuowana: problem z nauką w feminizmie a przywilej przyjęcia częściowej, niepełnej perspektywy”,
w: Studia nad nauką oraz technologią, op.cit., s. 103-133; D. Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press,
Minneapolis 2008; V. Kirby, Judith Butler: Live Theory, Continuum, New York 2006; V. Kirby, Quantum Anthropologies: Life at
Large, Duke University Press, Durham, London 2011; E. Wilson, Psychosomatic: Feminism and The Neurological Body, Duke
University Press, Durham 2004; L. Parisi, Abstract Sex: Philosophy, Biotechnology and the Mutations of Desire, Continuum, New
York 2004; J. Bennett; Vibrant Matter: a Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham 2011; Material Feminism, red.
S. Alaimo, S. Hekman, Indiana University Press, Bloomington 2008; S. Hekman, The Material Knowledge: Feminist Disclosures,
Indiana University Press, Bloomington 2010; New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, op. cit.; R. Dolphijn, I. van der
Tuin, The Transversality of New Materialism, „Women: A Cultural Review” 21(2), 2010, s. 153-171; R. Dolphijn, I. van der Tuin,
On the Philosophical Impetus of a New Materialism, „Continental Philosophy Review” 44, 2011, s. 383-400; T. Lemke, New
Materialisms: Foucault and the ‘Government of Things’, „Theory, Culture and Society” 32(4), 2005, s. 3-25.
13Por. I. van der Tuin, Deflationary Logic. Response to Sara Ahmed’s ‘Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on the
Founding Gestures of the „New Materialism”’, „European Journal of Women’s Studies” 15 (4), 2008, s. 414-415.
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słowy, dotychczasowy feminizm interpretuje się w dużej mierze jako konstruktywizm społeczny,
w którym nie można poważnie uwzględnić wyników badań współczesnej biologii. Pytanie o to, czy
teorie feministyczne drugiej fali faktycznie zaniedbały i zdemonizowały biologię i to, co biologiczne,
stało się przedmiotem sporu o nowatorski wymiar „nowego feminizmu materialistycznego” i jego
zapatrywań na temat materii, ciała i życia. Powrócę do tej debaty w końcowej części artykułu.
Uważam, że jednym z najważniejszych osiągnieć badawczych „nowego materializmu
feministycznego” jest rozwijanie argumentacji, na różne sposoby i za pomocą rozmaitych ścieżek
filozoficznych, na rzecz tezy, by „filozofia i nauka (…) odeszły od oddzielania materii i kultury14”.
Współbrzmi to z ideami znanymi ze studiów nad nauką i technologią, gdzie podjęto liczne próby
odejścia od tego rozróżnienia i wprowadzenia na ich miejsce nowych kategorii. Mamy zatem choćby:
parlament rzeczy, infra-fizykę (Latour), aktora-sieć (Michel Callon, John Law), kosmopolitykę
(Isabelle Stengers), materializm relacyjny (John Law), realizm niekorespondencyjny (Pickering),
quasi-obiekty (Michel Serres), relacyjną intersubiektywność (Matthew Kearnes), epistemologię
społeczną (Steve Fuller), obiektywność dynamiczną (Fox Keller), materialnie usytuowane praktyki
(Peter Wehling).
Barad wyraźnie podkreśla, że najistotniejszym problemem jej ważnej książki Meeting
the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning jest
sproblematyzowanie, przemyślenie i przekształcenie relacji między praktykami dyskursywnymi
a światem materialnym15. To na pierwszy rzut oka niewinnie brzmiące zalecenie, skutkuje bardzo
poważnymi, wręcz rewolucyjnymi konsekwencjami dla całej tradycji filozoficznej w kwestii
podmiotu, wiedzy czy poznawa(l)nych obiektów (świata). Wymienić można za autorką choćby
potrzebę zbudowania nowego ujęcia dynamiczności i aktywności materii (tego, jak działa),
przeformułowania natury przyczynowości, sprawczości podmiotów (tego, jak działają i jakie
są), przekształcenie rozumienia czasu i przestrzeni oraz opracowanie posthumanistycznej teorii
performatywności, której poświęca ona wiele miejsca. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj
wyłącznie o zmianę sposobu prowadzenia narracji, zastąpienie jednych pojęć innymi czy wymianę
metaforyki, ale o rozwiązanie konkretnych problemów filozoficznych, które znajdują zastosowanie
także poza filozofią. Chodzi zatem o podanie kryteriów obiektywności, dookreślenie atrybutów
empiryczności, rozpoznanie zarówno kulturowych, jak i naturalnych czynników współtworzących
praktyki społeczne i technonaukowe. Do powyższej listy dopisać można także istotne z punktu
14 M. Hird, Feminist Engagements with Matter, „Feminist Studies” 35 (2), 2009, s. 341.
15 Por. K. Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University
Press, Durham, London 2007, s. 28.
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widzenia feminizmu, zbadanie natury cielesności i rozpatrzenie tego, czym jest tożsamość,
i kluczowe dla studiów nad nauką i technologią rozpoznanie, na czym polega skuteczność
i efektywność nauki16.
Przyjrzyjmy się szczegółowiej niektórym rozwiązaniom nowego materializmu
feministycznego w mojej interpretacji idei Barad.
Dwa źródła inspiracji: mechanika kwantowa i feministyczne studia nad nauką i technologią
Barad nie ukrywa, że inspiruje ją sposób, w jaki Bohr łączy badania w fizyce z refleksją
filozoficzną, proponując swoje rozumienie mechaniki kwantowej. Podobnie, konsekwentnie
rozwija ona fizyko-filozofię, gdzie problemy filozoficzne i problemy fizyki nie dają się od siebie
odseparować, tworząc niepodzielną całość17. Stanowisko, jakie rozwija to „agential realism”
(czyli realizm tego, co działa; realizm sprawczości; realizm sprawstwa; realizm sprawczy18), który
w sposób uzasadniony i uprawomocniony interpretuje mechanikę kwantową, próbując rozwikłać
nie w pełni rozwiązany przez Bohra problem komplementarności19. Barad stawia sobie tutaj
za zadanie nie tyle użycie humanistyki i jej potencjału, by myśleć o nauce, ale chce użyć nauki,
w tym przypadku mechaniki kwantowej, by przemyśleć humanistykę20. Proponowana przez nią
metodologia, oparta na kategorii dyfrakcji, o której będzie w dalszej części mowa, ma nie tylko
rzucić światło na nasze rozumienie rozmaitych materialno-dyskursywnych praktyk naukowych,
ale ma przyczynić się do stworzenia podstaw, by stworzyć nową interpretację fizyki kwantowej21.
Wedle Barad teoria pola kwantowego dekonstruuje klasyczną ontologię w sposób
nieodwracalny22, wystarczy przyjrzeć się choćby stanom splątania kwantowego. Za Bohrem,
wskazuje ona, że cząstki elementarne nie posiadają położenia w sensie niezależnym od tego,
jak określamy, mierzymy owo coś, nazywane „położeniem”23. Stąd ich podstawowe własności
16 Ibidem, s. 66.
17 Por. K. Barad, Erasers and Erasures: Pinch’s Unfortunate ‘Uncertainty Principle’, s. 445.
18 Tłumaczka artykułu Barad Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter Joanna
Bednarek tłumaczy „agential realism” jako „realizm sprawczy”. Podaję kilka alternatywnych możliwych przekładów tej nazwy,
by podkreślić dynamiczny charakter tego stanowiska i zachować w tej nazwie kategorię działania.
19 Por. K. Barad, Meeting the Universe Halfway, s. 94.
20 Por. K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”, s. 50-51.
21 Por. K. Barad, Meeting the Universe Halfway, s. 36.
22Por. K. Barad, On Touching— The Inhuman That Therefore I Am, „A Journal of Feminist Cultural Studies” 25 (3), 2012, s. 214.
23 K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”, s. 62.
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nie są niezależne od wszystkich czynników, które biorą udział w akcie obserwacji: podmiotów
obserwujących, aparatury obserwacyjnej, okoliczności obserwacji etc. Rozwijając epistemologię,
a raczej onto-epistemologię, Barad pokazuje, jak uwzględniać powiązania pomiędzy opisowymi
pojęciami a aparaturą materialną, kiedy nie da się odróżnić obserwowalnych obiektów od tak
zwanych „podmiotów” współtworzących obserwację (agencies of observation), czyli działań,
czynników i instytucji biorących udział w obserwacji24. Przekształca to i dekonstruuje rozumienie
obiektywności, proponowane w dotychczasowej filozofii nauki oraz epistemologii. Częścią
obiektu bowiem, by użyć niezbyt stosownego języka wywodzącego się z opisu obiektów
makro, stają się niejako wszelkie czynniki, które konstytuują go w danej postaci. Upraszczając,
obserwowany obiekt nie posiada swoich własności, zanim nie nastąpi obserwacja, nie posiada
ich zatem niezależnie od obserwującego podmiotu, w sensie dosłownym. Problematyzujemy
w tym miejscu także reprezentacjonizm, ponieważ język/opis/pomiar nie reprezentuje niezależnych
stanów. W efekcie samo rozróżnienie podmiot/przedmiot nie daje się utrzymać, a wyłaniającą się
tutaj dynamiczną ontologię relacyjną musimy rozpisać na inne kategorie: fenomeny, intra-akcje
i sprawczość.
Barad podkreśla, że jej badania różnią się od tych rozwijanych w feministycznych studiach
nad nauką, ponieważ jej cele mają dużo szerszy zasięg. Nie tylko chciałaby zrozumieć naturę
praktyk naukowych, ale życzy sobie, by jej rozstrzygnięcia konstruktywnie wzbogaciły tę dziedzinę
nauki, którą się zajmuje – w tym przypadku fizykę25 . Słusznie zauważa, że główny nurt badań
nad nauką, wciąż posługuje się dychotomią natura/kultura. Wbrew swoim własnym zaleceniom
zatem, feministyczne studia nad nauką i technologią, nie śledzą i nie badają „płci-w-działaniu”
(na wzór „nauki-w-działaniu”); tego, jak jest ona wytwarzana w konkretnych techno-naukowych
praktykach; nie pokazują w jaki sposób płeć ma znaczenie dla nauki i dla kogo konkretnie26. Ponadto
zarzuca powyższym, że traktuje się w nich czynniki społeczne (choćby takie jak płeć społecznokulturowa (gender)), jakby stanowiły gotową już uformowaną kategorię. Na pierwszy rzut oka
słuszny zarzut komplikuje się, kiedy zapytamy o możliwości szukania uwikłania płciowego nauki,
bez wcześniejszego wstępnego przyjęcia, czym ono jest. Jak przystąpić do badania bez takich
uprzednich założeń? Czy możemy uchwycić „płeć-w-działaniu” w materialnych wcieleniach, bez
dyskursywnego obciążenia? Barad domaga się, by przedstawić, na czym polega materializacja,

24 Por. K. Barad, Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality, „A Journal of Feminist Cultural
Studies” 10 (2), 1998, s. 94.
25 Por. K. Barad, Meeting the Universe Halfway, s. 6.
26 Ibidem, s. 87.
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inkorporacja w to, co materialne i ujawniane w praktykach, pokazanie roli wszystkich elementów
(ludzkich i pozaludzkich), które konstytuują „płciowość nauki”. Przy czym nie chodzi jedynie
o włączenie w analizę wszystkich działających aktorów jako równoprawnych, ale o to, by zacząć
myśleć o przyczynowości, relacyjności i zmianie bez przyjmowania z góry podziałów na materię/
umysł, naturę/kulturę, przedmiot/podmiot, kobiece/męskie etc27.
Mamy tutaj, jak widać, do czynienia z tradycyjnym pytaniem filozofii, o to, czy wiedza
naukowa reprezentuje rzeczywistość, i w jaki sposób. Barad przypomina, że realistka naukowa
jest przekonana, że wiedza naukowa ściśle odzwierciedla rzeczywistość fizyczną, a (skrajna)
konstruktywistka społeczna przekonuje, że wiedzę należy traktować jako odzwierciedlanie
kultury, a nie przyrody, natury. Oba podejścia mają charakter reprezentacjonistyczny, co
pokazuje, że łączy je więcej, niż chciano by w nich przyznać (problematyką tą zajmowali się
w swoich książkach tacy badacze z nurtu studiów nad nauką i technologia jak cytowani przez
Barad, Ian Hacking i Joseph Rouse). Ponadto, w ujęciach tych za nieproblematyczny i oczywisty
przyjmuje się podział na podmiot poznający i przedmiot, dychotomię natura/kultura, których
zasadność została podważona, choćby na podstawie analizy przywoływanych powyżej zjawisk
z mechaniki kwantowej. Barad krytykując konstruktywizm w badaniach nad nauką, przypomina,
że konstruktywiści albo lekceważąco wypowiadali się o realizmie, albo byli sceptyczni wobec
realizmu, przyjmując stanowiska antyrealistyczne, albo odmawiali uczestnictwa w debacie
realizm/antyrealizm podkreślając, że ogranicza ich samo to przeciwstawienie28. Przekonuje ona,
że realizm w sprawie nauki wymaga obrony, trzeba tylko odpowiednio go rozumieć. Być może
zarzut ten można by uznać w odniesieniu do jakiejś wersji konstruktywizmu społecznego, ale
z całą pewnością nie uderza on w większość ujęć formułowanych w ramach studiów nad nauką
i technologią. Jeszcze przed opublikowaniem książki Barad, powstały w tym nurcie prace,
które otwarcie odżegnywały się od konstruktywizmu społecznego i stawały w obronie realizmu
i realności analizowanych praktyk nauki29.
27 Ibidem, s. 124.
28 Ibidem, s. 43.
29 Por. B. Latour, „Promise of Constructivism”, w: Chasing Technology – Matrix of Materiality, red. D. Ihde, Indiana University
Press, Bloomington 2003, s. 27-46; P. Wehling, The Situated Materiality of Scientific Practices: Postconstructivism – a New
Theoretical Perspective in Science Studies?, „Science, Technology & Innovation Studies” 1, 2006, s. 81-100. Trevor Pinch z kolei
zarzuca Barad, że nie odwołuje się ona w większym stopniu do prac Andrew Pickeringa, który podobnie jak ona, kładzie nacisk
na praktykę i performatywność, inspiruje się ustaleniami fizyki i posługuje się współbrzmiącą z teoriami Barad metaforą „dance
of agency”. Por. T. Pinch, Karen Barad, Quantum Mechanics, and the Paradox of Mutual Exclusivity, „Social Studies of Science”
41 (41), 2011, s. 438.
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Nowa epistemo-onto-logia: poza dualizmy i ustaloną rzeczywistość
Dlaczego w przedstawianiu podstaw swoistej epistemo-onto-logii, lepiej posługiwać się
optyczną metaforą dyfrakcji, a nie odzwierciedlaniem? Raz jeszcze Barad uzasadnienie wywodzi
zarówno z badań feministycznych, zwłaszcza z rozważań Haraway, jak i z analiz optycznego
zjawiska fizycznego ugięcia fali30. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych”
Kopalińskiego podaje, że słowo „dyfrakcja” pochodzi od łacińskiego słowa diffractus, wywodzącego
się od diffringere, które oznacza „rozpadać się na kawałki”. Cząstka dif/dis oznacza „pozbawienie,
wyłączenie, przeciwieństwo”, a fringere od frangere, łamać, kruszyć. Etymologia wskazuje tutaj
na wielość, różnorodność, zmienność, co wedle Barad na wyjściu zakłóca samo pojęcie dychotomii (dícha: na dwie części, tomia: przecięcie), dwudzielności, dualizmu31. Używane dotąd
w filozofii, w epistemologii, zarówno kategorie refleksji, jak i odbicia z zasady dzieliły uniwersum
dychotomicznie: aby było odbicie, potrzebne jest owo coś, co jest odbijane, coś bardziej
poznawczo pierwotnego. Odwołując się do zjawiska dyfrakcji, zwracamy uwagę raczej na wzorce
różnic, przyjmując, że różnice stanowią ważną perspektywę epistemologiczną32. Pokazujemy, że
w świecie fizycznym mamy do czynienia z empirycznym potwierdzeniem takich idei dekonstrukcji
jak chociażby différrance33. Ponadto, co w odniesieniu do studiów nad nauką i technologią
niezwykle istotne, dyfrakcja pozwala nam porzucić poznawczo bezpłodny spór między realizmem
a konstruktywizmem społecznym, o którym już była mowa.
Powyższa lekcja fizyki ma nauczyć filozofię zbudowania nowej ontologii, przyjrzyjmy się
30 Wikipedia podaje: „Dyfrakcja (ugięcie fali) to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód
oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi niezależnie od wielkości przeszkody, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód
o rozmiarach porównywalnych z długością fali. (…) Jeżeli wiązka fal przechodzi przez szczelinę lub omija obiekt, to zachodzi
zjawisko ugięcia. Zgodnie z zasadą Huygensa fala rozchodzi się w ten sposób, że każdy punkt fali staje się nowym źródłem
fali kulistej. Za przeszkodą fale nakładają się na siebie zgodnie z zasadą superpozycji. Przy spełnieniu pewnych warunków
za przeszkodą pojawiają się obszary wzmocnienia i osłabienia rozchodzących się fal (interferencja). (…) Przepuszczenie fali
przez szczelinę dyfrakcyjną pozwala na określenie kierunku rozchodzenia się fali. Im mniejsza jest szerokość szczeliny, tym
dokładniej można to zrobić. Jednocześnie zmniejszanie szczeliny powoduje, że trudniej jest określić energię fali, ponieważ
rozprasza się ona na większy obszar. (…) istnieje granica dokładności pomiaru parametrów rozchodzącej się fali. Zjawisko to ma
fundamentalne znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę, że każda materialna cząstka jest falą. Zjawisko to jest potwierdzeniem
zasady nieoznaczoności. Dualizm korpuskularno-falowy powoduje, że możliwa jest obserwacja dyfrakcji cząstek materialnych.
Eksperymenty udowodniły, że zjawisko to zachodzi dla elektronów i neutronów”.
31 K. Barad, Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, „Parallax” 20 (3), 2014, s. 168-187.
32 Por. K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”, s. 50.
33 Por. K. Barad, Nature’s Queer Performativity, „Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences” 19 (2), 2011, s. 148.

138

niektórym z jej własności. W interpretacji Rouse’a celem Barad jest „(…) ponowne zintegrowanie
koncepcji natury z konkretnie usytuowaną normatywnością praktyk naukowych”, „feministycznej
filozofii nauki z feministyczną ontologią34”. Rozwija ona pewną zrewidowaną wersję naturalizmu
metafizycznego; ontologię, którą tworzą fenomeny rozumiane jako materialne, znaczące
konfiguracje świata, w których ucieleśnia się to, co konceptualne i to, co normatywne35. Niemożność
ontologicznego odseparowania tego, co kulturowe, od tego co przyrodnicze, naturalne36, uwypukla
Barad posługując się słowem „intra-akcja”, a nie „interakcja”. W przypadku tego drugiego mamy
do czynienia z działaniem zachodzącym pomiędzy dwoma osobnymi elementami, które już
uprzednio są czynnikami wydzielonymi w naszym ontologicznym uniwersum. W przypadku intraakcji możemy mówić jedynie o działaniu, które zachodzi w określonym usytuowaniu i przy udziale
określonych czynników, które pozostawiają pewien ślad, są znakiem sprawczości. Wróćmy do
przykładu z fizyki, tutaj cząstek elementarnych – elektronu – by spróbować zrozumieć czym
są owe fenomeny. To, z czym mamy do czynienia to nie obiekt, ale zjawisko: intra-akcja tego,
co nazywamy „elektronem” i aparatury (na którą składają się wszystkie czynniki uczestniczące
w obserwacji). Nie ma tutaj stałych i niezmiennych elementów, kiedy zmienimy aparaturę, zmienią
się fenomeny, sytuacja ma charakter dynamiczny, stąd ontologia musi być także dynamiczna37.
Podmiotowość, sprawczość (agency) nie jest własnością, jest raczej rodzajem działania, odegraniem
czegoś, jest sprawą możliwości, które pozwalają na zmiany w konfiguracji powstających relacji
i zaangażowanie w nie. Polega na możliwości zadziałania (odegrania) w ramach intra-akcji, co
otwiera możliwość także pozaludzkiej podmiotowości.
Rzeczywistość w powyższej perspektywie nie jest rozumiana jako podzielona na
kawałki gotowa całość, ale jako zestaw procesów, którym staramy się nadać sens za pomocą
określonych praktyk (także badawczych i naukowych) i za pomocą innych „podmiotów”, które
działają38. Jak pisze Barad: „Rzeczywistość nie składa się z rzeczy-samych-w-sobie ani z rzeczypoza-fenomenami, ale z „’rzeczy’-w-fenomenach”39. Przy czym rzeczy muszą zostać zamknięte
w cudzysłów, bo sam zapis błędnie sugeruje, że mogłyby istnieć poza fenomenami, czy przed
nimi, podczas gdy mogą powstać tylko w ramach intra-akcji. Prowadzenie badań, praktyki
34J. Rouse, Barad’s Feminist Naturalism, „Hypatia” 19 (1), 2004, s. 145.
35 Por. ibidem, s. 146-149.
36 M. Hird, Feminist Engagements with Matter, s. 339.
37 Por. K. Barad, Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers, s. 61.
38 Por. K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”, s. 61.
39 Por. eadem, Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, s. 817.
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naukowe polegające na teoretyzowaniu i eksperymentowaniu, nie powinny być opisywane
jako rodzaj interwencji dokonywanej z zewnątrz w już istniejącym/dookreślonym świecie. Są
one raczej „dzianiem się” opisywanych powyżej intra-akcji wewnątrz, są częścią fenomenów,
częścią aparatury, która je współtworzy40. Warto podkreślić, że epistemologia, ontologia i etyka
nie dają się tutaj od siebie odseparować. Takiej separacji można było dokonać wtedy, kiedy
obowiązywały dychotomie podmiot/przedmiot, umysł/ciało, materia/dyskurs czy to, co ludzkie/
to, co pozaludzkie41. Barad rozwijając swoje realistyczne stanowisko, chce pokazać, w jaki sposób
wartości integralnie współtworzą charakter i znaczenie naszego bycia w świecie i naszej wiedzy42.
Etyki nie traktuje zatem jako aspektu, który w postaci namysłu aksjologicznego „dokładamy” do
problemów będących przedmiotem rozważań epistemologii.
Materia nowego materializmu
Przejdźmy teraz do kluczowego elementu rozważanego tutaj nurtu filozoficznego,
czyli materii. Jak rozumieć materialność w wersji „nowego materializmu feministycznego”
proponowanego przez Barad? Jak powinniśmy ją zrekonceptualizować, by uniknąć skrajnych tez,
zarówno redukcjonizmu materialistycznego, jak i skrajnego konstruktywizmu społecznego?
Barad wyjaśniając jak ją rozumie, gra słowami, posługując się angielskim słowem „matter”.
Rzeczownikowo znaczy ono materia, substancja, tworzywo, ale jako czasownik oznacza „znaczyć,
mieć znaczenie, liczyć się, ważyć”. To, co materialne i to, co znaczące nie dają się od siebie
odseparować43, stąd mamy materialny charakter tego, co językowe, tego, co jest znaczeniem.
Konceptualizując materię, filozofka stawia sobie za cel zrozumienie jak materia znaczy (matter
matters)44. Pisze ona, że „Materializowanie jest sprawą tego, co nabiera znaczenia, a co nie
(Mattering is a matter of what comes to matter and what doesn’t)45”, co stanowi w dużej mierze
nieprzetłumaczalną na język polski zbitkę interesująco zestawionych pojęć. Niebagatelną rolę
odgrywa tutaj wartościowanie, które stanowi dla epistemologii samą istotę dookreślania, tego,
czym jest materia (matter), tego, kiedy coś ma znaczenie (matter), jest ważne. W perspektywie
40 Por.eadem, Meeting the Universe Halfway, s. 56.
41 Por. eadem, Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, s. 829.
42 Por. eadem, Meeting the Universe Halfway, s. 37.
43 Ibidem, s. 6.
44 Por. K. Barad, Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, s. 803.
45 K. Barad, Transmaterialities: Trans*/Matter/Realities and Queer Political Imaginings, s. 175.
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realizmu sprawczości materia, jakkolwiek aktywna i działająca, nie może się sytuować poza
tym, co kulturowe, ponieważ nie istnieje coś takiego jak przyroda/natura „na zewnątrz” kultury,
poza nią46. Nie ma ona nigdy charakteru zakończonego, ustalonego; jej najbardziej swoistymi
własnościami są radykalna otwartość i nieskończona ilość możliwości47.
Trudność ze zgrabnym przełożeniem gry słów związanej z angielskim słowem „matter”,
niemożność pełnego, bo bezpośredniego i niejako językowo intuicyjnego uchwycenia meandrów
znaczeniowych w przekładzie, wydaje się ogromną słabością opisu materii w wersji Barad.
Podobnie jak w przypadku rozumienia kategorii płci przez pryzmat podziału na „sex” (płeć
biologiczną) i „gender” (płeć społeczno-kulturową), rozumienie materii w tym przypadku wymaga
zadomowienia w anglosaskich kodach językowych i kulturowych, które nie mają wszak charakteru
uniwersalnego. Kolejny podstawowy kłopot związany z materią w ujęciu Barad, paradoksalnie
polega na tym, że pisze ona o niej w niezwykle piękny, metaforyczny sposób. Z jednej strony
pozwala to na autentycznie estetycznie wysublimowaną lekturę jej prac, przyjemną, miejscami
niezapomnianą, zwłaszcza dla tych, których idiolekty współgrają z proponowaną stylistyką.
Z drugiej strony jednak, nie daje się tej metaforyki łatwo przetłumaczyć na rozumienie materii
z różnorodnych perspektyw: zdroworozsądkowej, z perspektywy badań biologicznych, badań
w fizyce etc. Jak przypomina Michael Lynch, czym innym jest materia dla fizyka, czym innym
dla filozofa czy socjologa; inaczej traktujemy rzeczywistość materialną Marksa niż prawny
fakt materialny Shapira i Schaffera48. Dodatkowo, mimo zapewnień, że musimy pamiętać, że
zawsze mamy do czynienia z działaniami (intra-akcjami) w uniwersum naturo-kultury, Barad
niejednokrotnie nieomal personifikuje i reifikuje materię, nie tyle przyznając jej aktywną rolę
w współtworzeniu konkretnego fenomenu, ale tratując jako całkowicie autonomiczny i niezależny
od wszystkiego rodzaj substratu, siły. Pisze ona: „W jaki sposób materia daje się odczuwać. (…)
Materia czuje, rozmawia, cierpi, pragnie, tęskni i pamięta49”. „Dzięki ujęciu realizmu sprawczego
możemy znów uznać naturę, ciało i materialność w pełni ich stawania się (…)50” (podkreślenie
moje: A.D). Nieco wcześniej rozważając problem tego, co empiryczne, stwierdza, że twierdzenia
empiryczne należy traktować jako pewne konkretne, zrozumiałe i sensowne, sposoby, na jakie
46 Por. K. Barad, Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality, s. 109.
47 Por. K. Barad, On Touching— The Inhuman That Therefore I Am, s. 214.
48 Por: M. Lynch, Matters of Fact, and the Fact of the Matter, „Human Studies” 37 (1), 2014, s. 140-141.
49Por. K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”, s. 59.
50 K. Barad, Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, s. 812 (wyd. ang.), s. 337
(wyd. pol).
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przemawia sam świat51. Powyższe twierdzenia brzmią niezwykle naiwnie, biorąc pod uwagę
wyrafinowane rozważania badaczki na temat fenomenów i jej świadomość niebezpieczeństw
związanych z urzeczowianiem obecnym w historii namysłu filozoficznego52. Ponadto, na co
wskazuje Sara Ahmed, takie rozłożenie akcentów może prowadzić do fetyszyzacji materii,
faktycznego powrotu do binarności natura/kultura, tym razem ze wskazaniem i naciskiem na
naturę, życie samo53.
Odnieśmy się raz jeszcze do stylistyki prac Barad. W jej pracach znajdziemy językowo
złożone, poetyckie, metaforyczne fragmenty. Pisze ona: „Znaczenie (matter) nie jest własnością
pojedynczych słów lub ich grup, ale ciągłym działaniem (performance) świata w jego różnicującej
inteligibilności”54 (podkreślenie moje: A.D.). W późniejszej jej pracy czytamy: „(…) materia jest
dzikim eksplorowaniem trans*żywotności, eksperymentowaniem na sobie/ponowną autokreacją,
nie na sposób autopojetyczny, lecz przeciwnie, w radykalnym unieważnianiu (undoing) „siebie”,
indywidualizmu. Zawsze żywa, nigdy tożsama ze sobą, jest nieskończoną różnorodnością,
odmiennością. Materia nie jest tylko byciem, ale nieustannym działaniem/jego odwracaniem
(un/doing)55”. Czy: „Natura jest sprawczą trans*materialnością/trans-materio-realnością
w swoich toczących się nowych (kon)figuracjach, gdzie ’trans’ nie jest sprawą zmienności w czasie,
od tego do tamtego, ale jest rozmontowywaniem (undoing) „tego” i „tamtego”, nieustannym
konfigurowaniem na nowo przestrzenioczasomaterii w powtarzalnym przepracowywaniu
przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, integralnych dla nieoznaczoności bycio-czasu56”.
Znając kopenhaską interpretację mechaniki kwantowej i jej rolę dla rozważań Barad, można
życzliwie ubrać powyższe poetyckie wyrażenia w konkretne znaczenia. Trevor Pinch wskazuje,
że fragmenty prac Barad poświęcone samej fizyce charakteryzują się w pełni satysfakcjonującą
go jako czytelnika konkretnością. Brakuje mu jej jednak w passusach dotyczących epistemo-

51 Por. K. Barad, Nature’s Queer Performativity, s. 148.
52 Podobną wątpliwość można wysunąć pod adresem Braidotti, która pisze na przykład, że aby poradzić sobie ze
skomplikowaniem dzisiejszych technologicznie zapośredniczonych ciał, trzeba skoncentrować się na życiu samym.
Broni polityki „samego życia” jako formy aktywnego etycznego obywatelstwa. Czym jednak jest owo „życie samo”? Por.
R. Braidotti, The Politics of „Life Itself” and New Ways of Dying, s. 203-204.
53 przypis 53: Por. S. Ahmed, Open Forum Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the
„New Materialism”, „European Journal of Women’s Studies” 15(1), 2008, s. 35.
54 K. Barad, Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, s. 821 (wyd. ang.), s. 347
(wyd. pol).
55 K. Barad, Transmaterialities: Trans*/Matter/Realities and Queer Political Imaginings, s. 411.
56 Ibidem, s. 411.
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onto-logii57. Z pewnością utrudnia to lekturę, jednocześnie ją jednak upiększa, stawia wyzwanie,
zaburza przekonanie o raz na zawsze dookreślonym stylu dla poszczególnych dziedzin. Wydaje
się, że Barad kontynuuje tutaj najlepsze tradycje posługiwania się swoim własnym, swoistym
autorskim językiem, uprawiając filozofię.
Nieznośna realność świata w dużej skali
Powróćmy do pytania, które padło na początku: Na czym polega faktyczne nowatorstwo
rozważanego nurtu w obrębie filozofii feministycznej? Czy i w jakim stopniu w teoriach
feministycznych drugiej fali faktycznie zdemonizowano biologię i to, co biologiczne; zlekceważono
materię i naturę, nadając zbyt dużo znaczenia językowi? Inaczej rzecz ujmując: czy teorie te
były w znaczącej mierze nie-materialistyczne? Czy tradycja feminizmu jest z zasady swojego
emancypacyjnego impetu, anty-biologiczna i zwyczajowo konstruktywistycznie społeczna? W
2008 roku przetoczyła się na łamach czasopisma „European Journal of Women’s Studies” dyskusja
na temat gestów fundujących nowy materializm. Wspomniana już Ahmed przekonuje w niej, że
ukonstytuował się pewien rutynowy gest krytyczny, który polega na przekonywaniu, że feminizm
skupiał się na tym, co tekstowe, zapominając o materii, ciele jako realnie żyjącym fizycznym bycie
biologicznym58. Wyjaśnia ona, że uwaga rozwijanych wtedy teorii feministycznych z pewnością
była bardziej skoncentrowana na języku, kulturze, dyskursie czy ideologii, ponieważ zadaniem
feminizmu było sformułowanie teorii na temat odtwarzania struktur społecznych i kulturowych,
które prowadziły do stabilizowania dyskryminacji. W teoriach tych jednak nie odżegnywano się
od świata materialnego i nie kwestionowano materialności rzeczy59. Być może inaczej rozkładano
akcenty. Ahmed pokazuje, że głoszenie konieczności powrotu do biologii (a pośrednio do materii,
życia), może mieć miejsce tylko, jeśli zapomnimy o feministycznej krytyce nauk o życiu, którą
rozwijano od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku60. Była ona wymierzona w
określone tendencje esencjalistyczne i redukcjonistyczne biologii, zwłaszcza w te teorie, w których
rozważano problemy płci i jej roli. Ahmed wymienia prace Janet Sayers z 1982 (Biological Politics)
i Lyndy Birke z 1986 roku (Women, Feminism and Biology).
57 Por. T. Pinch, Karen Barad, Quantum Mechanics, and the Paradox of Mutual Exclusivity, s. 433.
58 Por. S. Ahmed, Open Forum Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the „New
Materialism”, s. 25.
59 Ibidem, s. 33.
60 Ibidem. Por. także N. Davis, New Materialism and Feminism’s Anti-Biologism. A Response to Sara Ahmed, „European Journal of
Women’s Studies” 16 (1), 2009, s. 67-80.
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Dla kogoś jak ja, zafascynowanego biologią i jej feministyczną krytyką, poruszającego
się pośród teorii, idei i prac z feministycznej filozofii nauki i feministycznych studiów nad nauką
i technologią, zarzut, że feminizm odwrócił się od biologii i zapomniał o tym, co biologiczne,
materialne, wydaje się całkowicie nietrafiony. Z kolei nawoływanie choćby Grosz, by „(…) powrócić
do pojęcia natury, materii, życia61”, brzmi w dużej mierze niezrozumiale. W czytanych przeze
mnie lekturach nieustannie bowiem reinterpretowano biologię i analizowano jak powinniśmy
rozumieć naturę i życie. Nie sposób wymienić wszystkich prac, ale poniższa arbitralna lista tych,
które dla moich badań są najważniejsze, ilustruje, jak liczne i rozległe były to głosy. Klasyczne
i przełomowe były teksty Ruth Hubbard, Mary Sue Henifin i Barbary Fried (Women Look at Biology
Looking at Women. A Collection of Feminist Critiques, 1979), Helen Longino i Ruth Doell (Body,
Bias and Behavior: A Comparative Analysis of Reasoning in Two Areas of Biological Science, 1983),
Anne Fausto-Sterling (Myths of Gender. Biological Theories about Women and Men, 1985), Nancy
Tuany (Feminism and Science, 1989), Donny Haraway (Primate Visions. Gender, Race and Nature
in the World of Modern Science,1989). Czy nieco późniejsze, ale równie szeroko dyskutowane
książki Evelyn Fox Keller (Refiguring Life. Metaphors of Twentieth-Century Biology, 1995 oraz
z The Century of the Gene, 2000), Lyndy Birke i Ruth Hubbard (Reinventing Biology. Respect for
Life and the Creation of Knowledge, 1995), Shirley Strum i Lindy M. Fedigan (Primate Encounters.
Models of Science, Gender and Society, 2000). Nawet jeśli można się zgodzić, że relacja feminizmu
i biologii była i jest skomplikowana i trudna, zgadzam się z Ahmed, że kiedy w nowym materializmie
nawołuje się do powrotu do kategorii natury czy życia, trzeba sproblematyzować kategorię
„my”62. Kto ma dokonywać tego powrotu? Wydaje się bowiem, że zależy to od rodzaju lektur,
do jakich się odwołujemy. Stąd być może opisywane we wstępie tego artykułu, doświadczenie
„przeszkadzających” uczuć towarzyszących czytaniu tekstów z nurtu „nowego materializmu
feministycznego”. Nie rozumiem dlaczego miałabym „wracać do materii, biologii”, skoro zawsze
były one przedmiotem moich feministycznych dociekań? Wspominane uczucie powstaje zatem,
jak mi się wydaje, jeszcze z innego powodu.
Barad swoje stanowisko filozoficzne formułuje, skupiając się na fizyce kwantowej. Choć
od dawna zajmuję się raczej współczesną biologią, dzięki jej tekstom przypomniałam sobie jak
niezwykle ekscytujące, inspirujące poznawczo i pełne zagadek filozoficznych są szczególna
i ogólna teoria względności, teoria pola kwantowego; jak fascynujące są stan splątania, paradoks
61 E. Grosz, The Nick of Time: Politics, Evolution and the Untimely, Duke University Press, Durham 2004, s. 2.
62 Por. S. Ahmed, Open Forum Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the „New
Materialism”, s. 26.
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EPR (Einsteina, Podolskiego i Rosena), eksperyment kota Schrödingera, by wymienić tylko kilka.
Rzecz jasna fizyka i biologia rozwijały się wzajemnie na siebie oddziałując. Stąd ustalenia mechaniki
kwantowej nie pozostają bez znaczenia dla dziedziny zwanej biologią kwantową. Zainteresowanie
tym, na ile ustalenia kwantowe mogą nauczyć nas czegoś o budowie i funkcjonowaniu materii
ożywionej, sięga czasów Bohra i Einsteina. Sam Bohr generalnie niezwykle zainteresowany
zagadnieniami filozoficznymi, zajmował się także tematyką filozofii biologii. Dał temu wyraz na
międzynarodowym kongresie „Light Therapy” odbywającym się w Kopenhadze 15 sierpnia 1932,
gdzie wygłosił referat otwierający zatytułowany „Light and Life” (Światło i życie)63. Zastanawiał
się w nim, jakie znaczenie mogą mieć wyniki badań w najnowszej fizyce na nasze teorie na
temat żywych organizmów, które bada się w biologii. Z perspektywy historii biologii, uważa się
to za kamień fundujący biologię molekularną64. To, że przedkładam biologię nad fizykę w swoich
zainteresowaniach filozoficznych, bierze się z synergii złożonych przyczyn podyktowanych
idiosynkratycznymi skłonnościami, ale jedna z nich ma charakter w jakiejś mierze pragmatyczny
badawczo. Wydaje się, że współcześnie to właśnie biologia i związane z nią wyspecjalizowane
dziedziny takie jak choćby biotechnologia, biologia molekularna, genetyka, biochemia,
w znaczącej mierze zdominowały badania szczegółowe; zatem to analizowanie ich praktyk daje
nam w miarę pełny obraz tego jak funkcjonuje nauka dzisiaj65.
Kłopot z fascynującą fizyką kwantową i możliwościami zapożyczenia jej metaforyki
i kategorii do opisu świata codziennych doświadczeń, polega jeszcze na czym innym. Do dzisiaj
fizycy nie mają pewności, jak to się dzieje, że efekty zjawisk kwantowych (choćby splątania
kwantowego) nie są widoczne w makro świecie obiektów średniej wielkości (zob. prace nad
dekoherencją kwantową). Otaczający nas świat funkcjonuje raczej wedle klasycznych praw,
gdzie obowiązuje linearna przyczynowość i dookreślone tożsamości. Jakkolwiek filozoficznie
atrakcyjna wydawałaby się metaforyka oparta na zjawiskach mechaniki kwantowej, jakże trudno
zaadoptować ją do opisu i rozumienia codziennych relacji w danych zbiorowościach i codziennych
63 Por. N. Bohr, Light and Life, „Nature” z 25 marca, 133, 1933, s. 421-423.
64 Referatu Bohra wysłuchał biofizyk Max Delbrück, co zainspirowało go do uprawiania biologii. W ten sposób Bohr wniósł
swój wkład w rozwój współczesnej biologii. Pomysły Delbrücka na temat własności fizycznych genu, popchnęły ważną postać
w historii biologii – Erwina Schrödingera – do napisania kluczowej, klasycznej dla nauk o życiu książki Czym jest życie?: fizyczne
aspekty żywej komórki (1944). Przyjmuje się, że między innymi w niej dokonał się zwrot metodologiczny, który zapoczątkował
sukces nauk biologicznych w wieku XX. Delbrück został liderem słynnej grupy genetyków zajmujących się bakteriofagami
i (wraz z Salvadorem Lurią i Alfredem Hersheyem) w 1969 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za
odkrycie budowy genetycznej i replikacji wirusów.
65 Por. A. Derra, Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej,s. 12-13.
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praktyk społeczno-kulturowo-politycznych. W tym także praktyk konstytuujących nierówności
ze względu na płeć, interesujących feminizm. Czy to w ogóle możliwe? Badania prowadzone
w ramach studiów nad nauką i technologią stawiały sobie za jeden z celów, rozmontowanie
dobrze ugruntowanego zdroworozsądkowego przeświadczenia o tym, że nauka odzwierciedla
rzeczywistość; czy przekonania, że nauka nieuwikłana w pozapoznawcze czynniki, bezinteresownie
poszukuje prawdy o świecie. Ich niezwykle opornie zachodząca recepcja choćby w filozofii nauki,
pokazuje jakże trudno dokonać takiego demontażu.
Bogatsza o lekturę tekstów Barad nie wiem, jakie konsekwencje dla realnych praktyk
emancypacyjnych ma jej projekt rekonfiguracji narracji i stworzenia epistemo-onto-logii opartej
na fizyce kwantowej? Jak krok po kroku można zastosować je do zmniejszania nierówności,
likwidowania dyskryminacji, rozpoznania mechanizmów stabilizowania wykluczania kobiet
z obszaru władzy? Zachwycam się, kiedy rozważania Barad wykorzystuje się w naukach takich
jak psychologia czy socjologia. Fascynuję się, kiedy wyprowadzając konsekwencje z przedziwnej
struktury relacji świata kwantowego pisze: „Przeszłość, jak przyszłość, nie są zamknięte. (…)
W ważnym sensie ’przeszłość’ jest otwarta na zmianę. Można ją uratować, produktywnie
zrekonfigurować w powtarzalnym odsłanianiu (unfolding) przestrzenioczasomaterii. Niemniej jej
osadzających się efektów, jej śladów, wymazać się nie da. Pamięć o jej efektach materializowania
jest wpisana w świat. Zatem zmiana przeszłości nigdy nie zachodzi bez kosztów, bez
odpowiedzialności66”. Niestety nie przestaje mi towarzyszyć poczucie, że ta wyrafinowana,
wspaniała metaforyka jest bezbronna wobec maniakalnie w kulturze powtarzanych i utrwalanych
stereotypów płciowych, wobec nieznośnej realności świata, z którym zmagamy się na co dzień
politycznie, kiedy mimo lekcji o splątaniu kwantowym, wciąż niezmiennie posługujemy się
szkodliwymi dychotomiami…

66 Por. K. Barad, „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen Barad”, s. 67.

146

Bibliografia
Ahmed S., Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the „New Materialism”, „European
Journal of Women’s Studies” 15 (1), 2008, s. 23-39.
Bakke M., Postantropocentryczne ciała: symbionty, protezy i liminalne życia, „Kultura Współczesna”
1 (59), 2009, s. 130-139.
Barad K., Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality, „A Journal of
Feminist Cultural Studies” 10 (2), 1998, s. 87-128.
Barad K., Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter,
„Signs” 28 (3), 2003, s. 801-831 [wyd. pol. „Posthumanistyczna Performatywność: ku zrozumieniu,
jak materia zaczyna mieć znaczenie”, tłum. Joanna Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia
przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, s. 323-358].
Barad K., Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and
Meaning, Duke University Press, Durham, London 2007.
Barad K., Erasers and Erasures: Pinch’s Unfortunate ‘Uncertainty Principle’, „Social Studies of
Science” 41 (3), 2011, s. 443-454.
Barad K., Nature’s Queer Performativity, „Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences” 19 (2),
2011, s. 121-158.
Barad K., „Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Interview with Karen
Barad”, w: Dolphijn R., van der Tuin, I., New Feminism Materialism. Interviews and Cartographies,
Open Humanities Press, Ann Arbor 2012, s. 48-70.
Barad K., Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart, „Parallax” 20 (3), 2014, s. 168-187.
Barad K., Transmaterialities: Trans*/Matter/Realities and Queer Political Imaginings, „A Journal of
Lesbian and Gay Studies” 21 (2-3), 2015, s. 387-422.
Barad K., On Touching— The Inhuman That Therefore I Am, „A Journal of Feminist Cultural Studies”
25 (3), 2012, s. 206-223.
Bińczyk E., Derra A. (red.), Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów, seria „Polityka w
kulturze”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
Bińczyk E., „Postkonstruktywizm w badaniach nad nauką”, w: eadem,Technonauka w społeczeństwie
ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki, Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 54-78.
Bohr N., Light and Life, „Nature”, 133, 25 marca, 1993, s. 421-423.
Braidotti R., „The Politics of ‘Life Itself’ and New Ways of Dying”, w: D. Coole, S. Frost (red.), New
Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Duke University Press, Durham, London 2010, s. 201-218.

147

Coole D., Frost S. (red.), New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, Duke University Press,
Durham, London 2010.
Davis N., New Materialism and Feminism’s Anti-Biologism. A Response to Sara Ahmed, „European
Journal of Women’s Studies” 16 (1), 2009, s. 67-80.
Derra A., Od skromnego świadka do wiedzy usytuowanej. O pożytkach z feministycznych badań nad
nauką i technologią, „Etyka” 45, 2012, s. 119-133.
Derra A., Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
Derra A., Czy nauka i technologia nie lubią kobiet? O interwencjach feministycznej filozofii nauki na
podstawie przypadków Barbary McClintock i Rosalind Franklin, „Kultura Współczesna” 1 (81), 2014,
s. 134-149.
Derra A., Od empiryzmu do konstruktywizmu. Główne idee, tezy oraz nurty feministycznej
filozofii nauki, w: E. Bińczyk, A. Derra, J. Grygieńć (red.), Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje,
perspektywy, przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015,
s. 233-261.
Dolphijn R., van der Tuin I., New Feminism Materialism. Interviews and Cartographies, Open
Humanities Press, Ann Arbor 2012.
Dolphijn R., van der Tuin I., The Transversality of New Materialism, „Women: A Cultural Review” 21
(2), 2010, s. 153-171.
Dolphijn R., van der Tuin I., On the Philosophical Impetus of a New Materialism, „Continental
Philosophy Review” 44, 2011, s. 383-400.
Foucault M., Historia seksualności. Tom 2: Użytek z przyjemności, Czytelnik, Warszawa 2000.
Grosz E., The Nick of Time: Politics, Evolution and the Untimely, Duke University Press, Durham,
London 2004.
Grosz E., „Feminism, Materialism and Freedom”, w: D. Coole, S. Frost (red.), New Materialisms:
Ontology, Agency, and Politics, Duke University Press, Durham, London 2010, s. 139-158.
Hird M., Feminist Engagements with Matter, „Feminist Studies” 35 (2), 2009, s. 329-346.
Hoły-Łuczaj M., Posthumanizm. Między metafizyką a etyką, „Kultura i wartości” 1 (11), 2015, s. 4561.
Latour B., „Promise of Constructivism”, w: Don Ihde (red.), Chasing Technology – Matrix of
Materiality, Indiana University Press, Bloomington IN 2003, s. 27-46.
Lemke T., New Materialisms: Foucault and the ‘Government of Things”, „Theory, Culture and
Society” 32 (4), 2015, s. 3-25.

148

Lynch M., Matters of Fact, and the Fact of the Matter, „Human Studies” 37 (1), 2014, s. 139-145.
Pinch T., Karen Barad, Quantum Mechanics, and the Paradox of Mutual Exclusivity, „Social Studies
of Science” 41 (41), 2011, s. 431-441.
Rogowska-Stangret M., Ciało poza Człowiekiem, czyli Ciało Wyemancypowane w
ujęciu Elizabeth Grosz, „Interalia” 7, 2012, http://www.interalia.org.pl/index_pdf.
php?lang=pl&klucz=&produkt=1353782690-589 (data dostępu: 15.11.2015).
Rouse J., Barad’s Feminist Naturalism, „Hypatia” 19 (1), 2004, s. 142-161.
van der Tuin I., Deflationary Logic. Response to Sara Ahmed’s ‘Imaginary Prohibitions: Some
Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the „New Materialism”’, „European Journal of
Women’s Studies” 15 (4), 2008, s. 411-416.
van der Tuin I., Review essay ‘New Feminism Materialism’, „Women’s Studies International Forum”
34, 2011, s. 271-277.
Wehling P., The Situated Materiality of Scientific Practices: Postconstructivism – a New Theoretical
Perspective in Science Studies?, „Science, Technology & Innovation Studies” 1, 2006, s. 81-100.

.

149

Mateusz Janik

Benedykt Spinoza: ciało filozofii i polityka przekształcenia*

Benedict Spinoza: Philosophy’s Body and the Politics of Transformation
Abstract: This article is an attempt to investigate the epistemic-political relation between the category of corporeality
and the notion of transformation in Spinoza’s philosophy; as such it follows the path indicated by such authors as
Hasana Sharp, Moira Gatens, or Elizabeth Grosz. Spinoza’s philosophy allows to underline the material dimension of
thinking and to grasp philosophical discourse not as an expression of “truth” but rather as a corporeal composition
whose stakes are determined by its affective potential. One of the essential consequences that follow from such
an “embodiment” of thinking is the establishment of a strict connection between philosophical speculation and its
material, particularly political contexts.
Keywords: Spinoza, materialism, body, community, transformation, recognition, emancipation, corporeality.

W ciągu ostatnich kilku dekad wiele komentatorek i badaczek filozofii Spinozy zwróciło
uwagę na to, jak ważna jest spinozjańska koncepcja cielesności dla nowej materialistycznej teorii,
starającej się przekroczyć binarne opozycje pomiędzy rozciągłością i myśleniem, ciałem i umysłem
czy afektem i spekulatywną kontemplacją. Spinoza był jednym z nielicznych nowożytnych autorów,
którzy traktowali ciało jako rzeczywisty problem filozoficzny, nie redukując go do biernego
przedmiotu mechanicznych oddziaływań. Spinozjańska cielesność została odkryta na nowo
w drugiej połowie XX wieku, najpierw w ramach strukturalistycznej krytyki historii idei1, następnie
* Tekst został pierwotnie opublikowany w książce: M. Janik, Ontologia Polityczna Benedykta Spinozy, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2017.
1 Kluczowe prace dotyczące Spinozy to Martial Geuroult, Spinoza – Dieu, Aubier Montaigne, Paris 1968 oraz Alexandre
Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Wyd. PUF, Paris 1968.
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zaś przez autorki formułujące siatkę konceptualną nowego materializmu2. Pomost pomiędzy
klasycznymi pracami podejmującymi się drobiazgowej rekonstrukcji spinozjańskiej metafizyki
a jej odczytaniami w duchu nowego materializmu przerzucił Gilles Deleuze3. Niewątpliwie
bardzo ważne są również znajdujące się dziś na marginesie nowo-materialistycznego dyskursu
późne prace Louisa Althussera na temat Spinozy jako czołowego filozofa „podziemnej tradycji”
aleatorycznego materializmu4.
Na przestrzeni ponad trzech wieków, jakie dzielą nas od śmierci Spinozy jego filozofia
była odczytywana na wiele, skrajnie odmiennych sposobów. Jedną z charakterystycznych cech
współczesnych materialistycznych odczytań Spinozy (jak choćby tych proponowanych przez
Warrena Montaga) jest chęć wyjaśnienia tej „interpretacyjnej nadprodukcji” w oparciu o siatkę
pojęciową wyprowadzoną z jego tekstów. Jeśli Etykę oraz inne teksty Spinozy potraktujemy,
zgodnie z literą jego filozofii, jako ciało złożone z różnych części i wchodzące – we właściwy sobie
sposób – w różnorakie relacje z innymi ciałami, wtedy łatwiej będziemy mogli zrozumieć na czym
polega paradoksalność dynamicznej, niemal nieuchwytnej pozycji zajmowanej przez to ciało
w filozoficznym dyskursie nowoczesności. Tego typu, po spinozjańsku materialistyczne podejście
do tekstu nie jest niczym nowym – stosunkowo szybko wśród komentatorek i kontynuatorek
Spinozy pojawiła się tendencja do traktowania go raczej jako filozoficznej interwencji czy też
pewnej trajektorii myślenia przecinającej, pod ostrym kątem, płaszczyznę nowoczesności. Spinoza
jako clinamen, odchylenie, pozwalające stworzyć nowy układ wyłamujący się z dominującej
kartezjańskiej logiki, przekształcające ją w wyniku powiązania z zupełnie innym porządkiem
myślenia. Paradoksalnie to właśnie ta „interwencyjna” perspektywa (ujmująca Spinozę jako coś,
co przydarzyło się historii idei, nie zaś coś co stanowi wyraz jej wewnętrznego historycznego
rozwoju), pozwala uchwycić szczególną postać heterodoksyjnej linii materializmu, konsekwentnie
rozwijanej przez Spinozę we wszystkich jego tekstach.
Różnorodność interpretacji filozofii Spinozy daje się również wyjaśnić w inny sposób. Jego
materializm wymyka się klasycznemu przeciwstawieniu, które w dowartościowaniu ciała widzi atak
2 W języku polskim dostępne są przede wszystkim prace Rosi Braidotti por. R. Braidotti, „Etyka stawania się niewykrywalnym”,
tłum. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012 oraz
Po człowieku, tłum. J. Bednarek i A. Kowalczyk, Wyd. PWN, Warszawa 2014. Ważnym tekstem dotyczącym materialistycznej
interpretacji filozofii Spinozy z perspektywy feministycznej jest na przykład Collective Imaginings – Spinoza, Past and Present
(Routledge, London, New York 1999) autorstwa Moiry Gatens i Genevieve Lloyd. Por. także: M. Gatens, Feminism as ’Password’:
Rethinking ’Possible’ with Spinoza and Deleuze, „Hypatia” 15 (2), 2000, s. 59-75.
3 Spinoza odgrywa ważną rolę w wielu tekstach Deleuze’a, jednak najważniejsze są tu dwie monografie: Spinoza: filozofia
praktyczna, Wyd. PWN, Warszawa 2014 oraz Spinoza et le problemme de l’expression, PUF, Paris 1968.
4 Por. L. Althusser, Le courant souterrain du materiasme de la rencontre, w: idem, Ecrits philosophiques et politiques, t. I, Wyd.
IMEC Paris 1994.
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wymierzony w idealizm. Przekonanie, że nie duch tylko materia stanowi ostateczne ontologiczne
podłoże jest z punktu widzenia Spinozy równie fałszywe, co jego odwrotność – ponieważ na
dobrą sprawę reprodukuje charakterystyczną dla idealizmu strukturę, pozwalającą wyróżnić sferę
niezależną od konkretnych warunków istnienia, które podlegają wyznaczanemu przez nią prawu.
Tak rozumiana materia ma negatywny charakter, jest jedynie ujemnym idealizmem. Spinozjański
materializm biegnie innym torem – być może najtrafniejszym określeniem byłoby stwierdzenie,
że zasadza się on raczej na koncepcji ciała niż materii. Spinoza poświęca sporo miejsca zarówno
relacji pomiędzy myśleniem a rozciągłością jak i stosunkowi obu atrybutów do substancji, jednak
to więzi i relacje, jakie tworzą między sobą poszczególne ciała, stanowią właściwy przedmiot jego
dociekań i stawkę projektu filozoficznego przedstawionego w Etyce. I tak: umysł lub dusza jest
jedynie ideą konkretnego ciała, którego istota zawiera się w jego definicji. Dla Spinozy zarówno
poznanie jak i zbawienie zależą od tego, czym jest ciało, do czego jest zdolne i co je pobudza.
Poszerzenie poznania i zdobycie nowych narzędzi poznawczych wymaga zawsze poszerzania
możliwości ciała, czy wręcz jego hybrydyzacji, tworzenia nowych między-cielesnych układów,
zwiększania liczby wzruszeń, jakie ciało może wywołać lub jakim może podlegać. Rzecz w tym,
że to ucieleśnienie myślenia nie odbywa się w ramach przeciwstawienia materii i myśli, ciała
i idei. Przeciwstawienie to właściwie w ogóle nie występuje w filozofii Spinozy, który ujmuje myśl
i ciało jako dwa aspekty jednego i tego samego bytu, stanowiącego modyfikację jednej substancji,
wspólnej wszystkim rzeczom poszczególnym. Poznanie, myślenie czy działanie dokonuje się
w ramach i poprzez ucieleśnioną wspólnotę poszczególnych rzeczy, składającą się na naturę
rozumianą jako całość, nieskończone ciało, pozbawione zewnętrznych ograniczeń i niepoddane
żadnej wewnętrznej funkcji.
Nic więc dziwnego, że tekst Spinozy podlega przekształceniom i przesunięciom, „pracując”
właśnie poprzez wchodzenie w materialne relacje z innymi ciałami, układami pojęciowymi,
stosunkami – tworząc nowe hybrydyczne ciała. Jak inaczej nazwać fascynujące symulakrum
Etyki autorstwa Fracois Lamy’ego, który wykorzystując metodę geometryczną sporządził jej
trawestację, dowodząc za pomocą aksjomatów, definicji i twierdzeń słuszności katolickiej
ortodoksji5? Czym innym, jeśli nie hybrydą jest Anti-Spinoza, rzekoma refutacja Etyki autorstwa
Christophera Wittichiusa komentująca – cytat po cytacie – cały jej tekst, obchodząc w ten sposób
zakaz publikacji i przyczyniając się walnie do upowszechnienia jej treści6? Czym wreszcie jest
5 Por. F. Lamy, Le nouvel atheisme renversé, ou Refutation du sistême de Spinosa, tirée pour la plûpart, de la conoissance de la
nature de l’homme, Jean de Nully, Paris 1696.
6 Por. C. Wittichius, Anti-Spinoza sive examen Ethices Benedicti de Spinoza, et Commentarius de Deo et ejus attributis, Joannes
Wolters, Amsterdam 1690.
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słynny zeszyt sporządzony przez młodego Marksa, w którym znajdują się skomponowane na nowo
wyimki Traktatu teologiczno-politycznego7? W każdej kolejnej epoce filozofia Spinozy wytwarza
nową serię pobudzeń, które w konsekwencji zmieniają jej usytuowanie. Nie chodzi nam tu więc o
żmudną (i cenną) pracę rekonstrukcji, lecz o kolejne rekompozycje, o pojęciową produktywność
wytwarzającą układy umożliwiające myślenie w odmienny sposób. Trzeba jednak zaznaczyć, że
filozofia Spinozy nie jest pod tym względem wyjątkowa. Na dobrą sprawę każdy tekst działa w ten
sposób. Zaproponowana przez Spinozę koncepcja ciała pozwala jedynie wyjaśnić dynamiczność
myślenia, nieuchwytną z punktu widzenia ustalonych, kanonicznych korpusów filozoficznych. Nie
ma też nic zaskakującego w tym, że z perspektywy zapatrzonej w prawdę skrywaną przez tekst,
klasycznej wykładni historii idei ów cielesny ruch myśli jawi się jako szalbierstwo lub w najlepszym
razie jako seria przekłamań.
Należy jednak pójść o krok dalej – tego typu plastyczność nie jest wyłącznie domeną
tekstów filozoficznych, lecz cechą każdego ciała. Wedle Spinozy ciało zawsze istnieje jedynie
w relacji do swych przyczyn oraz wywoływanych przez siebie skutków. W tym znaczeniu ciało
jest pojęciem relacyjnym czy wręcz kolektywnym; składa się z wewnętrznych i zewnętrznych
pobudzeń, jest zawsze pomiędzy przyczyną i skutkiem, istnieje o ile oddziałuje na inne ciała i o ile
podlega oddziaływaniom ze strony innych ciał. Jeśli nie mówimy tu na razie nic o ontologicznej
architekturze, na której rozpisane jest owo ciało (modyfikacje, atrybuty, substancja) to dlatego,
że interesuje nas przede wszystkim szczególna ekologia bycia, wikłająca je w szereg relacji z
jego otoczeniem, sprawiająca, że sam podział na to, co zewnętrzne i wewnętrzne, obce i swoiste
okazuje się być raczej pewnym poznawczym zniekształceniem niż elementem określającym
kondycję egzystencjalną.
Mit uległego ciała
Dla Spinozy każda rzecz poszczególna istnieje jako określona pozycja w powszechnym
porządku przyczyn i skutków oraz stanowi wyraz całości natury rozpatrywanej z określonego
punktu. Z tego względu rzeczy poszczególne (tzn. konkretne ciała oraz ich idee) nie mogą mieć
wyłącznie biernego statusu – ulegają one pobudzeniom jedynie, o ile równocześnie są źródłem
pobudzeń. Ten element filozofii Spinozy zasługuje na szczególne podkreślenie, ponieważ jest
on w równej mierze elementem jego metafizyki, co filozofii politycznej. W metafizycznym
ujęciu bierne i czynne pobudzenia, działanie i podleganie działaniu są rzeczywistymi zjawiskami
7 Por. K. Marks, Le Traité Théologico-Politique et la Correspondance de Spinoza: Trois cahiers d’étude de l’année 1841, „Cahiers
Spinoza” 1, 1977, s. 29-157.
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wyznaczającymi zakres istnienia każdej poszczególnej rzeczy. Jednak Spinoza stanowczo
sprzeciwiał się substancjalizacji podziału na natura naturata i natura naturans – bierną, ujmowaną
w kategoriach przyrodniczych materię oraz stwórczą siłę przenikającą niczym boskie tchnienie
całość stworzenia. Dla Spinozy różnica między nimi ma abstrakcyjny charakter i zależy wyłącznie
od tego, czy dana rzecz rozpatrywana jest jako wyraz nieskończonego i powszechnego związku
rzeczy, czy też jako określony moment, posiadający wyznaczone i skończone istnienie, wynikające
z określonych przyczyn8. W wymiarze politycznym takie ujęcie oznacza, że nawet najbardziej
zgnębione ciało posiada pewne egzystencjalne minimum, decydujące o tym, że mówimy o nim
jako o odrębnej rzeczy poszczególnej9. Owo minimum – fakt istnienia (który u Spinozy nigdy nie
jest „nagi”, lecz zawsze posiada swe konkretne, choćby najbardziej nikłe umocowanie) – niesie ze
sobą liczne konsekwencje. Odrzucenie koncepcji uległej i biernej materii sprawia, że panowanie nad
tym, co rzekomo bierne staje się dużo bardziej problematyczne, przestaje mieć charakter kontroli
nad zasobami. Panowanie zawsze zderza się z pewną siłą, która nie ma wyłącznie reaktywnego
charakteru, lecz stanowi wyraz samego faktu istnienia usytuowanego w określonej konstelacji
warunków. Lęk towarzyszący takiej relacji władzy jest motorem napędowym każdej tyranii, powie
Spinoza w Traktacie Politycznym. Faktyczna nieobecność słabych i biernych ciał, którymi można
dowolnie dysponować i zarządzać nie oznacza jednak, że nie istnieje całe imaginarium władzy
dotyczące absolutnej dominacji. Fantazja na temat niepodzielnego panowania nad wszystkim, co
zepchnięte w obręb niezdolnej do działania w swoim imieniu biernej masy, jest nie tylko nieodłączną
cechą nowoczesnego myślenia o relacji człowieka i przyrody, ale stanowi wyobrażeniowy korelat
każdej formy dominacji.

8 Jest to ten element filozofii Spinozy, który szczególnie zainteresuje Leibniza – w absolutnej aktualności monady pobrzmiewa
ten sam afirmatywny koncept pozycji projektującej swój punkt odniesienia na cały układ rzeczy.
9 To ujednoznacznienie bytu przebiega równocześnie z ujednoznacznieniem myślenia i ciała, które w równym stopniu stanowią
wyraz jednej i tej samej rzeczy rozpatrywanej z punktu widzenia różnych atrybutów. Takie podejście stoi w ostrej opozycji do
kartezjańskiego dualizmu, który w klasycznej już interpretacji Susan Bordo stanowi nie tylko zarzewie nowoczesnego podejścia
do materii, ale również konstytutywny element nowoczesnego binaryzmu płciowego ekspediującego kobiece ciało w porządek
uległej natury zaś męski rozum w obszar wzniosłej i czynnej racjonalności (por. S. Bordo, The Flight to Objectivity: Essays on
Cartesianism and Culture, SUNY Press, New York 1987). Genevieve Lloyd proponuje inne ujęcie relacji między kartezjańskim
dualizmem a różnicą płciową. Dla Lloyd kartezjański rozum wznosi się ponad różnicę płciową – wpisaną w ciało – stanowiąc
uniwersalny wyraz ludzkiego bytu wykraczający ponad rasy, płeć czy różnice kulturowe. Z tego punktu widzenia Spinozjański
paralelizm, ujmujący umysł jako ideę ciała, wydaje się na pierwszy rzut oka odtwarzać binaryzm płciowy również w odniesieniu
do umysłu. Jednak płeć nie może być u Spinozy traktowana w esencjalistyczny sposób, ciało jest bowiem pojęciem relacyjnym,
określanym przez konstelację swych części, zaś idea ciała (umysł/dusza) jest określana przez tę samą konstelację ujmowaną
z punktu widzenia atrybutu myślenia (por. G. Lloyd, “Dominance and Difference: A Spinozist Alternative to the Distinction
Between ‘Sex’ And ‘Gender’”, w: Feminist Interpretations of Benedict Spinoza, red. M. Gatens, The Pennsylvania State University
Press, University Park, Pennsylvania 2009, s. 34-35).
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Strach przed ową wyobrażoną bierną wielością ciał, która nagle „wbrew swej naturze”
zaczyna działać, splata ze sobą perspektywę poznawczą i polityczną. Wyobrażenie – przekonuje
Spinoza – jest to po prostu dana rzecz postrzegana przez pryzmat wzruszeń, jakie w nas wywołuje
w oderwaniu od ich faktycznych przyczyn. Stąd ciało, o którym fantazjujemy jako o biernym
i uległym, musi jawić się jako obce i niezrozumiałe w momencie, w którym zaczyna działać, dając
wyraz swojego własnego, czynnego bycia. Ów niepokój czy wręcz lęk wynikający z nieadekwatnych
wyobrażeń łatwo może przerodzić się w strach, a nawet nienawiść. Bierne ciała właśnie dlatego
muszą być podporządkowane, że każdy przejaw aktywności z ich strony podważa stosunki władzy
i dominacji, gwarantowane przez jasny podział na to, co bierne i to, co sprawcze.
Naturalizacja polityki czy upolitycznienie natury?
Zdaniem Hasany Sharp, autorki pracy poświęconej renaturalizacyjnej koncepcji polityki
u Spinozy, uznanie biernego ciała za swoistą fantazję władzy skłania do wyjścia poza tradycyjne
podziały leżące u podstaw humanizmu – rozumianego jako ekskluzywna forma uniwersalizmu.
Rzecz w tym, że powszechny charakter humanistycznej wspólnoty jest ufundowany na
szczególnym przypadku wykluczającego podziału na byt ludzki i nie-ludzki. W perspektywie
politycznej wyznaczanej przez tak pojmowany humanizm kluczową formą emancypacji jest
walka o uznanie, z kolei naturalizm spinozjańskiej polityki kieruje praktykę emancypacyjną ku
przekształceniu samych warunków organizujących polityczność danej wspólnoty Formułując
koncepcję polityki „renaturalizacji” Sharp stara się wskazać na ograniczenia związane z uznaniem
człowieczeństwa za właściwy punkt odniesienia praktyki emancypacyjnej:
Polityka renaturalizacji przemieszcza dążenie ku temu szczególnemu rodzajowi szacunku, należnego
czyjemuś człowieczeństwu, tak podstawowemu dla współczesnego liberalnego humanizmu. Pragnienie
bycia poważanym więzi nas, póki opiera się na uznawaniu siebie za bezwzględnie szczególny rodzaj bytu,
wyniesiony ponad naturę na mocy przynależnej mu racjonalności, świadomości, nieuwarunkowanej
woli czy czegokolwiek innego. Hipoteza polityki renaturalizacji opiera się na założeniu, że zerwanie z
naśladownictwem nienawiści wobec innych wymaga porzucenia ekonomii uznania, w ramach której
orzekamy, kto jest człowiekiem10.

Według Sharp polityka renaturalizacji sytuuje Spinozę w bezpośrednim sąsiedztwie
Elizabeth Grosz, z którą dzieli on przede wszystkim niehumanistyczną teorię działania
10 H. Sharp, Spinoza and the Politics of Renaturalisation, The University of Chicago Press, Chicago 2009, s. 172.
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i pragnienia. Zarówno w przypadku Spinozy jak i Grosz stawką filozofii politycznej jest pozyskanie
pojęcia natury dla praktyki ukierunkowanej raczej na ustanawianie nowych form życia i wiedzy
aniżeli na panowanie i podbój. Zamiast forsować koncepcję opartą na denaturalizacji różnicy,
wyznaczającej ramy ekskluzywnych, humanistycznych wspólnot społecznych, Grosz proponuje
całkowitą redefinicję kategorii organizujących ten podział. Z jednej strony, polemizuje ona
z polityką uznania, która zakłada strategię rozpoznawania autentycznych tożsamości,
niezależnych od różnicujących praktyk i materialnych uwarunkowań, z drugiej zaś usiłuje
skonstruować teorię polityki, która nie opierałaby się na wymogu wzajemnego negocjowania
pozycji oraz form ich społecznego wyznaczania, a raczej na procesie stawania się, obejmującego
nieustanne przekształcanie warunków istnienia. Tak rozumianemu odzyskaniu natury drogę toruje,
zdaniem Grosz, raczej przyjęcie darwinowskiego jej modelu, aniżeli jej uznaniowa socjalizacja, bez
walki oddająca całe ontologiczne bogactwo pojęcia mocy natury rozumianej jako życie:
To pojęcie życia zdynamizowanego, nieokiełznanego, nieprzewidywalnego, życia przeżywanego zawsze
ponad miarę potrzeb, odmiennie od przeszłych i uprzednich jego form, wymykające się wszelkim
próbom okiełznania i systematyzacji, a jednocześnie dogłębnie abstrakcyjne i filozoficzne, wypracowane
w oderwanym kontekście analizy ontologicznej, stanowi mimo to zasadniczy czynnik możliwości
przekształcenia sposobu ujmowania nie tylko świata naturalnego, lecz również, nawet w większym
stopniu, relacji społecznych, kulturowych, politycznych i podmiotowych11.

Niewątpliwie projekt Spinozy rozpisany jest w nieco innych ramach pojęciowych, jednak
jego ontologiczne i polityczne stawki są bardzo podobne. Figura przekształcenia (materialnych
warunków istnienia) rozumiana w opozycji do uznania (predefiniowanych tożsamości) wpisana
jest nie tylko w reguły organizujące praktykę polityczną, lecz w samo pojęcie natury, w którym
uprawnienie i moc zlewają się w jedno. Warto przytoczyć tu klasyczny fragment z Traktatu
politycznego, stanowiący jeden z węzłowych momentów w historii europejskiego materializmu:
Przez prawo natury zatem rozumiem same normy, czyli reguły natury, według których wszystko się
odbywa, tj. właśnie moc natury. A dlatego prawo naturalne całej natury, a więc i każdego osobnika,
rozciąga się tak daleko, jak sięga jego moc. Wszystko więc, czego dokonuje człowiek według norm swojej
natury, tego dokonuje z najwyższym prawem natury i tyle ma prawa do natury, na ile pozwala jego moc12.

11 E. Grosz, Time Travels. Feminism, Nature, Power, Duke University Press, Durham, London 2005, s. 42.
12 Spinoza 2003, TP. II, par. 4. Wyjaśnienia wymaga tutaj oczywiście pojęcie normy – dość zaznaczyć, że norma jest
u Spinozy pochodną aktualnej dyspozycji ciała, a co za tym idzie nie jest pojęciem preskryptywnym. To aktualna praktyka określa
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Zrównanie prawa i mocy oznaczałoby oczywiście apoteozę despotyzmu, gdyby punktem
odniesienia były tutaj esencjalistycznie pojmowane tożsamości podejmujące ze sobą swobodną
grę sił. Jednak dla Spinozy praktyka polityczna podobnie jak każdy inny przejaw istnienia opiera się
na związkach afektywnych w ramach cielesnych konstelacji, reprodukujących właściwy sobie układ
sił lub przekształcających go w określony sposób. Poszczególne ciała różnią się między sobą mniej
lub bardziej, są też pod wieloma względami ze sobą zgodne. Pytanie spinozjańskiej polityki brzmi
zatem nie jak wytyczyć granicę, aby obejmowała ona te ciała, które zgadzają się ze sobą, wykluczała
zaś ciała niezgodne, lecz w jaki sposób przekształcić warunki istnienia tak, aby do głosu doszło to,
co zgodne w możliwie największej liczbie ciał i w możliwie najbardziej produktywny sposób. Jak
budować wspólnotę tak, aby mogła wzmagać afekty czynne i pomnażać zdolność do działania
i doznawania? Jak upolitycznić powszechny związek rzeczy, składający się na naturę jako całość13?
Polityczna sztuka definicji
Ontologia polityczna Spinozy bez trudu mogłaby przekształcić się w apoteozę siły lub osunąć
w mistyczne kontemplowanie natury bytu i powszechnego związku łączącego całość istnienia.
Nie pozwala na to jednak utożsamienie sposobu bycia i praktyki poznawczej. Przedmiotem idei
jest ciało – pisze Spinoza w drugiej księdze Etyki, poświęconej pojęciu duszy czy też umysłu. Co
ważniejsze, przez duszę należy rozumieć właśnie ideę, która za przedmiot ma określone ciało
ludzkie, ściśle zaś rzecz biorąc – określony modus atrybutu rozciągłości14. Jednak w tym jeszcze
nie ma nic szczególnie zaskakującego; oryginalność Spinozy dochodzi do głosu dopiero, gdy
stwierdza on, że „to, co okazaliśmy do tej pory (...) odnosi się do ludzi nie bardziej niż do innych
jednostek, jako, że wszystkie one są uduchowione, choć w różnym stopniu15”. Człowieczeństwo
nie jest więc kwestią duszy czy szczególnego typu istoty, lecz kwestią stopnia. Co więcej, stopień
ten zależy od złożoności i wewnętrznej kompozycji ciała – „żeby określić, czym różni się dusza
ludzka od [dusz] pozostałych i czym jest od nich wyższa, musimy koniecznie poznać naturę jej
porządek normatywny, nie zaś na odwrót. Ta antynomiczna perspektywa jest jednym z kluczowych elementów składających
się na długą listę zarzutów padających pod adresem Spinozy ze strony sił prawa i porządku.
13 Spinoza próbuje odpowiedzieć na to pytanie w dość dwuznaczny i problematyczny sposób. Słynne fragmenty dotyczące
odmowy kobietom pełni praw obywatelskich lub broniące ludzkiej władzy nad nieludzkimi zwierzętami, są tylko jednym
z wielu przykładów. Jak jednak pokazuje Genevieve Lloyd, dla Spinozy to właśnie (paradoksalne w świetle obiegowych opinii
na temat jego monizmu) znaczenie jakie przypisuje produktywności różnicy jest tym, co pozwala odczytać te fragmenty
w bardziej zniuansowany sposób (por. G. Lloyd, Dominance and Difference: a Spinozist alternative to the distinction between
„Sex” and „Gender”, s. 32.).
14 Por. EII, Tw. XIII.
15 Ibidem.
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przedmiotu, czyli ciała ludzkiego16”. Specyfika bytu ludzkiego tkwi w dyspozycji ciała do działania
i podlegania pobudzeniom. Dopiero wyciągając konsekwencje z deklaracji o ontycznej tożsamości
idei i ciała daje się zauważyć jak ostry rozbrat Spinoza bierze z całą nowożytną filozofią. Nie
pojmując mocy, jaką rozporządzamy, zawsze będziemy działać pod wpływem targających nami
namiętności i biernych afektów. Jeśli jednak zapragniemy zrozumieć tę moc, z konieczności
zaczniemy działać w oparciu o to, do czego sami z siebie jesteśmy zdolni, nawet jeśli z początku
będzie to dla nas oznaczało zdolność nader ograniczoną. Jednak musimy pamiętać, że owa
moc, z której mamy zdać sobie sprawę, jest przede wszystkim pewną zdolnością ciała, którego
wewnętrzna kompozycja sprawia, że zdolne jest ono do doznawania pobudzeń i oddziaływania
w określony sposób. Poznanie ma więc wymiar tyleż spekulatywny, co afektywny. Wiąże się to
również z jeszcze jedną ważną konsekwencją – absolutna niewiedza, dokładnie tak jak absolutnie
bierne ciało jest dla Spinozy czymś niemożliwym. Jeśli bowiem, jak zauważa Alexandre Matheron,
porządek poznania odwzorowuje ściśle porządek bycia, to każda jednostka może poznać siebie
samą w sposób jasny i wyraźny. Jest to możliwe ponieważ porządek bycia także odwzorowuje
ściśle porządek poznawczy, a tym samym sama jednostka, poszczególne ciało nie jest niczym
innym jak „ontologicznym przekładem właściwej sobie definicji17”.
Poznawcze minimum, jakim dysponuje każde ciało może być rzeczywiście ograniczone,
jednak jest ono z pewnością wolne od błędu, ponieważ jest jedynie odpowiednikiem tego,
czego doznaje ciało, jak reaguje na pobudzenia. Własny dotyk, ciepło słońca (które niezmiennie
przypomina raczej piłkę niż żarzącą się gwiazdę), strach, smutek albo radość – wszelkiego rodzaju
pobudzenia i uniesienia oddziałują na nas w sposób wyznaczany nie tylko przez ich siłę, lecz
również receptywną zdolność naszych ciał. Dla Spinozy to wystarczy.
Spinozjańska onto-epistemologia odnosi się w równej mierze do ciał pojedynczych, co
układów ciał czy też cielesnych zbiorowości. Ściśle rzecz biorąc pojedyncze ciało jest w najlepszym
wypadku abstrakcją. Gdy Spinoza mówi o ciele nigdy nie ma na myśli niepodzielnej jednostki.
Zawsze chodzi o pewien układ przynajmniej dwóch ciał znajdujących się w określonej relacji.
Pojedyncze ciało byłoby najsmutniejszą rzeczą z możliwych, ponieważ nic nie mogłoby w nim ulec
zmianie, niezdolne do niczego mogłoby być jedynie biernym wykonawcą zewnętrznych przyczyn,
ciałem absolutnie martwym czy wręcz ucieleśnioną śmiercią. To dlatego dla Spinozy śmierć jest
tożsama z rozpadem cielesnego układu. Możliwa jest wręcz śmierć za życia, gdy układ części
stanowiących dane ciało zmienia się tak bardzo, że nie jest już ono w stanie się rozpoznać – jak
16 E II, Tw. 13, przyp.
17 A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, PUF, Paris 1968, s. 10.
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miało to miejsce w przypadku pewnego hiszpańskiego poety opisanego w Etyce – zachorowawszy
stracił wszelką pamięć o swoim wcześniejszym życiu, tak że właściwie nie można było nazwać go
tym samym człowiekiem18.
Tak więc nie tylko przedmiotem poznania jest właściwy danemu ciału sposób bycia
i działania, lecz również samo bycie wyraża się w kategoriach poznawczych. Rzeczywisty akt
poznawczy polega na włączeniu przedmiotu poznania w cielesny układ, w ramach którego różnica
pomiędzy podmiotem i przedmiotem poznania staje się jedynie relatywnym elementem w obrębie
szerszej struktury czy też wspólnoty19. Z punktu widzenia atrybutu myślenia, dopiero znalezienie
sposobu na ukucie wspólnej definicji obejmującej przedmiot i podmiot poznania stanowiłoby
dla Spinozy moment wypracowania rzeczywistej wiedzy na temat danego przedmiotu. W tym
znaczeniu poznanie byłoby raczej postępującym „uspołecznieniem” istnienia niż – po kartezjańsku
rozumianym – instrumentalnym panowaniem nad światem zewnętrznym, nad biernym i martwym
zasobem poręcznych mechanizmów.
Co ważniejsze, w takim ujęciu każda rzecz, o ile może istnieć, może również zostać poznana,
pod warunkiem, iż zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób istnieje i jakie są jej bezpośrednie
przyczyny. To z tego względu Spinoza przywiązywał tak dużą wagę do definicji genetycznej,
odzwierciedlającej szczególny rodzaj stosunku poznawczego, w którym – na chwilę – skutek
i przyczyna spotykają się ze sobą, dając wyraz czystej produktywności istnienia.
Przyjmując definicję genetyczną za wzorzec poznania, Spinoza próbuje zdać sprawę ze
sposobu, w jaki rozumie on faktyczną wspólnotę poszczególnych rzeczy, zawierających się w sobie
i odsyłających do siebie na wszystkie sposoby, tworząc siatkę odniesień ujmującą w ostatecznej
instancji całą naturę. Z tej perspektywy, myśląc o rzeczy poszczególnej będziemy ujmować ją
jako skutek, którego bliższe poznanie wymaga poznania przyczyn warunkujących jego aktualne
istnienie: „Znajomość skutku zależy od znajomości przyczyny i obejmuje ją w sobie20”.
Warto przyjrzeć się argumentacji Spinozy z bliska. W Traktacie o uzdrowieniu rozumu zwraca
on uwagę, że próbując poznać daną rzecz co do jej istoty, nie wystarczy podać jej własności.
Definiując koło jako „figurę, w której linie poprowadzone od środka obwodu są równe”, nie robimy

18 „Otóż zdarza się czasem, że człowiek ulega takim zmianom, iż niełatwo powiedziałbym, że jest to ten sam; tak np. słyszałem
o pewnym poecie hiszpańskim, który zachorował i choć wyzdrowiał, utracił jednak do tego stopnia pamięć o swym minionym
życiu, iż nie wierzył, że bajki i tragedie, które był napisał, były jego pióra” (E4, Tw 39, przyp.).
19 Aby oddać szczególny charakter takiego poznania Spinoza wprowadza pojęcie pojęć wspólnych, które mają za swój
przedmiot te aspekty więzi i relacji między ciałami, które decydują o tym, że są one ze sobą zgodne i że tworzą większą, bardziej
różnorodną i zdolną do większej liczby pobudzeń całość.
20 EI, Aks. 3.
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nic ponad wskazanie pewnej charakterystycznej cechy koła21. Poprawna definicja koła nie opisuje
po prostu sposobu jego istnienia, lecz objaśnia jego stawanie się, proces dochodzenia do skutku,
jakim jest jego istnienie. Toteż, jak wyjaśnia Spinoza, jeśli chcemy uchwycić to, czym (lub: to, jaka)
jest istota koła, musimy zwrócić się ku stawaniu się koła, określając je jako figurę powstającej za
sprawą ruchu półprostej, której jeden koniec pozostaje nieruchomy22.
Czym w takim razie byłaby istota rzeczy, zawarta w genetycznej definicji danej rzeczy?
Definicja genetyczna pozwala uchwycić zawartą w danej rzeczy jedność pomiędzy naturą
tworzącą (natura naturans – czynną i wytwarzającą swe kolejne modyfikacje) oraz naturą
stworzoną (natura naturata – podlegającą owym przekształceniom). Definicja genetyczna jest
więc punktem, w którym spotykają się ze sobą najbardziej radykalne aspekty filozofii Spinozy.
Poczynając od orientacji na cielesność, trans-indywidualizm, pojęcie tego, co wspólne aż po
krytykę kartezjańskiego dualizmu i afirmację przekształcenia jako właściwego sposobu bycia
fundującego każdą modalność istnienia. Dwa ostatnie z wymienionych elementów są tutaj
szczególnie ważne, ponieważ niejako przenikają one cały system Spinozy.
Spinoza odrzuca nie tylko kartezjański dualizm przeciwstawiający bierne ciało czynnej
idei, lecz kwestionuje również samą dualność podziału na myśl i materię uznając raczej
nieskończoną ilość atrybutów, z których myślenie i rozciągłość stanowią jedynie dwa, znane nam
sposoby ujmowania rzeczy23. Tendencja do czytania Spinozjańskiego monizmu w kategoriach
spirytualistycznego mistycyzmu afirmującego jedność z całością istnienia wynika w dużej mierze
z tego, że pomiędzy naturą stworzoną (natura naturata) a naturą tworzącą (natura naturans) zieje
olbrzymia ontyczna luka, którą wypełnia nieskończona sieć przyczyn i skutków. Stąd właśnie
wynika wrażenie, że Spinoza aby przeskoczyć ten – de facto kartezjański – podział musi uciec
się do „trzeciego rodzaju poznania”, przeskakującego tę lukę w jednym nieskończonym akcie
21 Por. TUR par. 95.
22 Istnieje szereg warunków szczegółowych, jakie winna spełniać taka definicja. Powinna ona na przykład mieć charakter
pozytywny, ponieważ – o ile faktycznie ma uchwytywać istotę – powinna umożliwiać wyprowadzenie z niej wszystkich własności
rzeczy (por. TUR. par. 96). Tutaj jednak zależy nam przede wszystkim na wydobyciu materialnego elementu spinozjańskiej
definicji jako uchwytującej „bycie stawania się”, a nie „stawanie się bytu”. Intencję tę dobrze oddaje Rosi Braidotti w odniesieniu
do szczególnej kondycji bytowej, jaką jest stawanie-się-niewykrywalnym – „to proces, dla którego nie ma bezpośredniej
reprezentacji. Wszystko, do czego można dążyć to zapis doświadczenia, który nie może zostać umiejscowiony w stosunku do
przeszłości albo przyszłości, jaką znamy. W procesie stawania się ja, które pragnęło (podlegać temu procesowi), już nie istnieje,
a to, które mogłoby go przyjąć, jeszcze nie istnieje (…). Erupcja trwałej przyszłości w teraźniejszości aktualizuje wirtualne
możliwości zawarte w teraźniejszości. Wyznacza jakościową transformację, nie-miejsce, w którym „już nie” i „jeszcze nie”
przechodzą w siebie nawzajem” (R.Braidotti, „Etyka stawania się niewykrywalnym”, s. 319).
23 Warto zaznaczyć, że Elizabeth Grosz przedstawia dużo bardziej stonowany obraz Spinozy niż ten, który naszkicowany został
tutaj. Dla Grosz, głównym problemem u Spinozy jest przede wszystkim problem psychofizyczności jako właściwego sposobu
ujmowania rzeczy, podczas gdy cielesność w wydaniu Grosz zdaje się całkowicie porzucać ten atrybutywny podział (E. Grosz,
Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Indiana University Press, Bloomington 1994, s. 13).

160

poznawczym. Definicja genetyczna w wariancie zaproponowanym przez Spinozę pozwala jednak
dostrzec, jak abstrakcyjny jest podział na to, co czynne i uległe, twórcze i tworzone.
Docieramy tutaj do zasadniczego napięcia w systemie Spinozy. Z jednej strony, każda rzecz,
o ile istnieje pełnią swego bytu, jest absolutnie aktualna. Z drugiej jednak strony, o ile rozważana
jest ona z osobna, to znaczy jako wyabstrahowane ciało lub jego idea, nie jest ona w stanie
zdać sprawy z własnego istnienia – brak jej bowiem nieskończoności określeń warunkujących
jej byt, skoro łańcuch przyczyn jest nieskończony (czy też ściślej – dążący do nieskończoności).
Jak zauważył Alexandre Matheron, natura istnieje wyłącznie jako całość warunkujących się
przyczyn, ucieleśniona w aktualnie istniejących rzeczach poszczególnych, stanowiących ze swej
strony ekspresję nieskończonych związków kauzalnych: „poszczególne jednostki istnieć mogą
wyłącznie we wspólnocie jako części jednego nieskończonego wszechświata, w którym wszystko
coraz silniej na siebie wzajem oddziałuje. (…) [W]spółdziałanie to ma jednak stronę negatywną.
Skończony modus B istnieje bowiem warunkowo, a już nie bezwarunkowo, aktualizuje się wtedy
i tylko wtedy, gdy aktualizuje się inny [będący jego przyczyną –M. J.] modus skończony A24”. Rzecz
w tym, że owa aktualizacja jest czymś zawsze już dokonującym się, aktualność rzeczy poszczególnej
jest warunkowa jedynie o tyle, o ile stanowi ona modus bezwarunkowej aktualności całej natury.
Ze względu na zróżnicowanie wydań Spinozy przy cytowaniu jego dzieł zastosowano następujący
zapis:
TUR – Traktat o Uzdrowieniu Rozumu, numer paragrafu (np. TUR, par. 23);
E – Etyka, Księga, numer twierdzenia, definicji lub aksjomatu (np. EI, Tw. 13);
Dodatkowo zastosowano następujące skróty:
przyp. – przypis
dow. – dowód
dod. – dodatek

24 A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, s. 19.
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Marzena Adamiak

Materia w procesie. Metafizyka splątania Karen Barad wobec aporii
dyskursu o wykluczeniach

Matter in Process: Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement and Aporia of the Discourse on Exclusions
Abstract: Ideas embedded in the Enlightenment concepts of subjectivity, understood as a coherent and
rational identity, have established a universal perspective for a long time. This outlook was then questioned by
poststructuralism. However, the deconstructed subject does not constitute sufficient basis for social activity or
political identification. Therefore, the very challenge for theory today is to develop a conceptualization of subjectivity
that would not become a stable, oppressive, and reductive category. Thinking with Michel Foucault, Judith Butler,
and Karen Barad, I am looking for an answer to the question of how we can include without excluding at the same
time. This question brings into view the aporia of the discourse on exclusions, which manifests that the struggle
against violence invariably causes violence of another kind. Karen Barad proposes a new metaphysical point of view,
according to which the world is a whole rather than composed of separate objects. From the perspective of the
category of “entanglement” we can again rethink fundamental dichotomies, like: nature – culture, object – subject,
body – mind, and, perhaps, change our thinking about mechanisms of exclusion.
Keywords: metaphysics, matter, discourse, subject, dichotomies, entanglement, exclusion.

(…) w każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu jest równocześnie
selekcjonowane, organizowane i poddane redystrybucji przez pewną liczbę
procedur, których rolą jest zaklinać moce i niebezpieczeństwa, zawładnąć
przypadkowością zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności*.1
Michel Foucault

Problem z metafizyką
Pragnienie filozofów, by wspiąć się na najwyższy szczyt Wszechświata i ogarnąć
Rzeczywistość rozumiejącym spojrzeniem, wyznaczało przez długi czas uniwersalną perspektywę
* M. Foucault, Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 7.
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epistemologiczną, polityczną czy etyczną. Jednak po moralnej zapaści, jaką dla Europy była
II wojna światowa, idee, zawarte w tradycyjnej, opartej na hierarchii metafizyce, zostały
zakwestionowane jako źródło przemocy. Przemoc ta wiązałaby się ze zorientowaniem na
abstrakcję, z poszukiwaniem poziomu czystej świadomości, na którym nic nie jest w stanie zakłócić
przebiegu myśli. Do przebywającego w procesie metodycznego wątpienia ego cogito nie dociera
głos drugiego człowieka, a będące jego kolejną – ulepszoną – wersją Ja transcendentalne okazuje
się jedynie warunkiem możliwości skupienia doświadczeń w jednym punkcie świadomości. Tak
więc obalenie metafizyki – fundującej, jak pisze Emmanuel Lévinas, egoizm myśli zachodniej –
stało się leitmotivem powojennej filozofii. Przepełniony winą uniwersalny podmiot dekonstruował
się konsekwentnie, aż zniknął pomiędzy pleniącymi się sensami języka. W ostatecznym geście
uśmiercenia produkującego wielkie narracje humanistycznego paradygmatu Michel Foucault sam
siebie nazwał dyskursem.
Obecnie wydaje się jednak, że reakcją na trwający kilka dekad kryzys, w jakim po krytyce
poststrukturalistycznej znalazła się filozofia podmiotu, jest powracanie do pozytywnych określeń
tożsamości. Tendencje te widać wyraźnie w obszarze teorii feministycznych, gdzie przeważyła
konstatacja, że zdekonstruowany podmiot nie stanowi wystarczającej podstawy dla politycznej
identyfikacji, że skuteczność praktyki społecznej, ale także zwyczajnych strategii egzystencjalnych
pojedynczych podmiotów, zależy od tożsamościowego samookreślenia. Dlatego też wyzwaniem
dla współczesnych teorii poszukujących formuły podmiotu staje się wypracowanie takiej koncepcji,
która będąc podstawą działania, nie stanowiłaby jednocześnie usztywnionej, opresyjnej bądź
redukcyjnej kategorii. Kluczowy problem, pojawiający się przed owymi koncepcjami, polega na
tym, że wspomniany kryzys nie dotyka jedynie kategorii podmiotu – czy innych silnych kategorii
budujących tradycję zachodniej myśli filozoficznej – ale samego dyskursu filozoficznego. Nawyk
różnicowania na najbardziej podstawowym poziomie formułowania teorii powoduje, że jedynie
zamienia się wygranych i przegranych miejscami, pozostając ciągle we władzy wykluczających
mechanizmów hierarchizacji.
W swoim tekście stawiam hipotezę, że powodem opisanego wyżej impasu jest odrzucanie
myślenia metafizycznego – czy też metafizyczności myślenia – wraz z odrzuceniem dominującej
formy metafizyki. Wbrew ciągle silnym antyesencjalistycznym tendencjom uważam, że
filozofia potrzebuje metafizyki. Musi to być jednak metafizyka, która autentycznie radzi sobie
z dorobkiem poststrukturalizmu, przerabia wyciągniętą z niego lekcję. W artykule przywołuję
dwie wpływowe koncepcje filozoficzne, na gruncie których dokonywało się odrzucenie metafizyki
po jej zrewidowaniu pod kątem aspektu przemocy: teorię dyskursu wykluczeń Michela Foucaulta
oraz teorię płci kulturowej Judith Butler. Obie te koncepcje starają się przezwyciężyć klasyczny
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reprezentacjonizm, stanowiący clue zachodniej metafizyki, obie jednak pozostają w tę metafizykę
uwikłane, odsłaniając pewną hermeneutyczną niemożność filozofowania poza ramami
klasycznego systemu odniesień.
Zarzut o pozostawanie w obrębie metafizyki, którą usiłuje się obalić dotknął wielu
współczesnych myślicieli i myślicielek. Aporetyczność i samozwrotność cechują próby stworzenia
nowego, nieopresyjnego języka, w którym można by wypowiedzieć dzisiaj tożsamość. Foucault,
usiłujący przeniknąć mechanizmy władzy wytwarzające podmiotowość, pisał o konieczności
transgresji, zakładając jednocześnie, że pełna transgresja jest niemożliwa. Derrida, szukający
podstawy wszelkiego ruchu różnicowania, która jednocześnie nie byłaby podstawą w kategoriach
klasycznej metafizyki, również ostatecznie pozostał w jej obrębie tworząc kategorię Różni
(différance). Irigaray, bogata w ich doświadczenia, nie ma złudzeń, że uda jej się sięgnąć poza
horyzont, dotrzeć do prawdy o języku i metafizyce, ale również nie widzi innego sposobu, niż
ciągłe przetwarzanie istniejącego systemu i podejmowanie strategii partyzanckich.
Koncepcje Foucaulta i Butler nie są więc jedynymi przykładami krytycznych odniesień
do klasycznej metafizyki, jednak są to koncepcje, które omawiam tutaj szerzej, ze względu na
główną postać tego tekstu: Karen Barad, autorkę teorii sprawczego realizmu, performatywnego
posthumanizmu i wreszcie – metafizyki splątania (entanglement), jako że Barad sama wywodzi
swoje myślenie z rozwinięcia oraz konstruktywnej krytyki Foucaulta i Butler. Odtwarzając tę
ścieżkę wiodącą w kierunku nowej metafizyki, staram się podążać za ideą przeformułowania
i przywrócenia kategorii materii myśleniu filozoficznemu, po jej upadku w tak zwanej „erze
Dyskursu”.
Aporie wykluczenia: Michel Foucault
W wydanych w 1966 roku Słowach i rzeczach – podsumowując swoje rozważania na temat
mechanizmów formowania się nauk humanistycznych, z kategorią ludzkiego podmiotu na czele,
Foucault stwierdza:
Jedno jest pewne: człowiek nie jest najstarszym ani najtrwalszym problemem, przed jakim stanęła
ludzka wiedza. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki okres i niewielki obszar geograficzny – kulturę
europejską od XVI wieku – można być pewnym, że człowiek jest świeżym wynalazkiem1.1

1 M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 347.
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Kiedy w tej samej książce zapowiedział upadek owego efemerycznego epistemologicznego
dogmatu, był przekonany, że miejsce króla zajmie Dyskurs. Rzeczywiście, przez kolejnych
kilkadziesiąt lat w naukach humanistycznych dominował poststrukturalistyczny punkt widzenia,
z którego podmiot nie może liczyć na nic więcej jak na umowną koherencję. Umowną, ponieważ
nie ma pewności „skąd bierze się koherencja – bo przecież widać od razu, że ani nie określają
jej konieczne związki aprioryczne, ani nie narzucają bezpośrednie dane zmysłowe?2”.2Stanowiąc
zlepek dominujących dyskursów, osadzających się na zmiennych kulturowo strukturach, podmiot
stracił swoją nowożytną identyfikację: pozycję fundamentu wiedzy. Po odkryciu iluzoryczności
indywidualnego, podmiotowego charakteru własnych wypowiedzi, człowiek współczesności
odnajduje siebie jako „głos” mówiącego języka, jako dyskurs – zawsze uwarunkowany historycznie.
Natomiast niemożliwość jednego, uniwersalnego języka czyni niemożliwym absolutny podmiot.
Tak rozumiana hermeneutyka wyzwala język z niewolniczej roli narzędzia komunikacji, przypisując
mu możliwość zakwestionowania podstaw, na których opiera się humanistyka, zakwestionowania
suwerenności człowieka jako podmiotu i przedmiotu, ponieważ to sam język jest w stanie grać
obydwie role3.3Nieskrępowany odniesieniem do sensu kreowanego przez ludzki podmiot wytwarza
własny sens. Wyłaniający się z języka dyskurs nie jest tylko zbiorem znaków, chociaż ze znaków się
składa. Dyskurs jest praktyką formującą przedmioty.
Polegające na porządkowaniu, organizowaniu i dyscyplinowaniu mechanizmy dyskursywne
mają charakter na tyle wyrafinowany, że niejasna staje się również pozycja podmiotu władzy. Czy to
człowiek włada językiem dla osiągnięcia swoich celów, czy też bezwiednie powiela treści narzucane
mu przez różnorakie dyskursy, przypisując im swoje autorstwo? Kto jednak miałby odpowiedzieć
na to pytanie w sytuacji, gdy sama autorefleksja jest działaniem, podejmowanym według
pewnej procedury dyscyplinowania umysłu? Uczymy się introspekcji, medytacji, troski o ciało,
zapamiętywania lektur, ustawicznego filtrowania wyobrażeń, analizowania skomplikowanych
relacji z innymi. Produktem tych procesów jest ja – podmiot samorealizacji, instancja kontrolująca
zawartość świadomości, tożsamość ujarzmiona4.4
Ludzie bowiem sądzą, że panują nad swoimi słowami, nie wiedząc, że to oni sami stosują
się do ich wymagań, skoro powierzają własne myśli wyrazom, nad którymi nie mają władzy,
i wcielają je w formy, których wymiaru historycznego nie ogarniają5.5
2 Ibidem, s. 9.
3 W Archeologii wiedzy napisanej w roku 1969 Foucault proponuje taką teorię dyskursu, która ma być pozbawiona odniesienia
zarówno przedmiotowego, jak i podmiotowego (Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, PIW, Warszawa 1977).
4 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Aletheia, Warszawa 1998, s. 25. „Podstawowa teza
tej książki brzmi: sujet (podmiot) bierze się z assujettissement (ujarzmienia, podległości) – przyp. Tłumacza”.
5 M. Foucault, „Literatura, mowa, historia”, tłum. S. Cichowicz, w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, red.
W. Karpiński, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 304.

166

Podstawowy wzorzec, jaki Foucault odnajduje w sposobach działania dyskursów, to
nieustannie replikujący się mechanizm wykluczania. W wystąpieniu wygłoszonym w Collège de
France w grudniu 1970 roku, wydanym później pod tytułem: Porządek dyskursu, podsumowuje
historię jako ciągły rozwój wykluczających praktyk władzy, działających w języku poprzez różne
rodzaje dyskursów. W wykładzie tym, Foucault mówi o trzech wielkich systemach wykluczenia
osadzonych w języku, są to: zakazane słowo, podział szaleństwa i wola prawdy. Ostatni jest
swoistym fundamentem dla dwóch pozostałych. Wola prawdy organizuje współczesny dyskurs
pod kątem jego racjonalności, podczas gdy racjonalność to skomplikowany i nie do końca jasny
zespół wytycznych, takich jak: logiczność, kauzalność, linearność, realność czy świadomość.
W nowożytnym i współczesnym dyskursie filozoficznym doszło do kilku cezur, opierających się
na woli, tak rozumianej, prawdy. Pierwsza z nich rozszczepia podmiot ludzki na rozumny i zmysłowy.
Kartezjańskie ego cogito staje się podstawą wiedzy pewnej, jasnej i wyraźnej po zakwestionowaniu
przez nowożytnego filozofa wszelkich czynników zmysłowych jako wiedzotwórczych. Dyskurs
ten będzie się potem umacniał w koncepcjach takich filozofów jak Husserl czy Sartre, stanie się
podstawą filozofii nauki. O człowieczeństwie decydować ma zatem racjonalna świadomość. To
ona do dzisiaj wyznacza z czym chcemy i z czym nie chcemy się utożsamiać, tym samym – jak
pokazuje Foucault – staje się podstawą całego korowodu wykluczeń.
Treści słabsze w grze o dominację, tradycyjnie ulegające wykluczeniom nie giną w kulturze,
jak zauważył Foucault, ale egzystują w szarej strefie, na marginesach, w slumsach struktury
podmiotowej, wywierając jednak nieustający mroczny wpływ na cały system. Cień cogito czy
śpiący tygrys, to metafory pozwalające wyobrazić sobie ów twór złożony z tego, czemu ludzkość
odmówiła akceptacji. Pożądanie, cielesność, nieracjonalne produkty umysłu z pogranicza snu
i jawy, niechciane emocje i popędy. To, czego nie rozumiemy, co nie prowadzi do obiektywności,
ubi leones, innym słowem – wszelkie zło, tak bardzo niepokojące Tożsamość.
Niemal w każdej ze swoich książek Foucault przedstawiał inną odsłonę pracy mechanizmu
wykluczania. Rozum wykluczający szaleństwo, umysł deprecjonujący cielesność, duch pokonujący
materię – to filary zachodniej metafizyki, a także metody władzy przekształcającej „stworzenia
ludzkie w podmioty6”.6Jednak będący ich autorem dyskurs Michel Foucault, nie przestał odczuwać
„ludzkiego niepokoju”, potrzeby autonomii i autokreacji. Dlatego, mimo ponowoczesnych
konkluzji, jego pisarstwo nie jest jedynie la question du style. Świadczy o tym zwrot ku genealogii
„podmiotu pragnienia” w ostatniej książce – Historii seksualności, gdzie będzie starał się
przedstawić propozycje pozytywne, uważając, w zgodzie z Nietzschem, że pustynia jest etapem
przejściowym.

6 M. Foucault, Podmiot i władza, tłum. J. Zychowicz, „Lewą nogą” 10, 1998, s. 174.
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Problem z Foucauldiańską koncepcją ujarzmionej podmiotowości polega na jej
ambiwalentnych konstatacjach. Działająca coraz subtelniej władza dyscyplinuje podmiot, ale go
również kreuje, ustanawia, daje mu istnienie – jedyne, jakie zna. Jeśli tematyzacja – jako ruch
legitymizujący jedne pojęcia kosztem innych – jest przemocą, to jest nią także samo istnienie,
wyłaniające się przecież na mocy różnicowania. Związany z tym problemem wątek tragizmu
obecny jest przewlekle u spodu drobiazgowych, erudycyjnych analiz Foucaulta. Uświadomiony
podmiot zdaje sobie bowiem sprawę, iż każde przekroczenie umieszcza go w nowych ramach,
nakłada nowe kategorie. Transgresja zastanych podmiototwórczych systemów władzy-wiedzy
nie jest nigdy ostateczna. Jednak lepsze to niż nic, ponieważ – jak pisze Foucault – władza osiąga
swój zatajający cel, gdy podmioty uznają siebie za dane predyskursywne. Mówiąc inaczej, gdy
ruch problematyzacji zatrzymuje się na metafizycznym rozstrzygnięciu.
Historyczność materii: Judith Butler
Argumentacja Butler zmierza tropem Foucaulta, który podkreślając aspekty władzy,
posługującej się dyskursywną przemocą, badał usytuowanie pojęć w systemie. Szczególnie
interesowany go przestrzenie tematów wykluczonych. W teoriach feministycznych poszukiwanie
istoty płci, a w szczególności tożsamości właściwej kobiecie, również przebiega głównie
w obrębie kilku obszarów, których cechą charakterystyczną jest pozostawanie na marginesach
filozoficznej refleksji. Strategię tę uzasadnia historia opresji kobiet, historia wykluczenia.
Jeśli będący u władzy rozum wyznaczył normy podmiotowości, to głównymi adresatami tych
norm były obszary „irracjonalne”, jak cielesność, szaleństwo czy podświadomość. Zniszczenie
utrwalonego, fallogocentrycznego mechanizmu dyskursywnego i znalezienie „kobiecych” struktur
językowych stało się idée fixe myśli feministycznej na różnych poziomach: od lingwistycznych
analiz, przez dekonstrukcję filozoficznych pojęć i kategorii, po écriture féminine. Przy czym, dla
wielu teoretyczek feminizmu, ale też artystek czy pisarek – odzyskać język to odzyskać ciało,
doświadczenie i całą kobiecą specyfikę. Uzyskanie głosu, mówienie, ekspresja stały się synonimem
tożsamości, zachowania podmiotu, który wpływa na rzeczywistość wokół siebie i ją kształtuje.
Dowartościowanie kobiecego doświadczenia cielesnego, wydobycie go z mroków mizoginii,
okazało się tutaj szczególnie ważne. „Wiele kobiet – pisze Adrienne Rich – rozumiało potrzebę
rozpoczynania od kobiecego ciała – naszego własnego – (…) jako odnajdywania gruntu, na którym
można autorytatywnie wypowiadać się jako kobiety7”.7
Tworzenie opisów „kobiety” w oparciu o jej cielesność, specyfikę tej cielesności: biologiczną,
7 A. Rich, Zapiski w sprawie polityki umiejscowienia, tłum. W. Chańska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1 (3), 2003, s. 33.
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fizjologiczną czy fenomenologiczną, stało się jednym z głównych rozwiązań teoretycznych
feminizmu. Jednak w tym miejscu odsłania się wspomniana aporia charakteryzująca mechanizm
wykluczania. Definiowanie kobiecości poprzez cielesność stanowi, z jednej strony, możliwość
dowartościowania „drugiej płci”, ale z drugiej – kontynuację myślenia w kategoriach klasycznej
dychotomii, w której mężczyzna reprezentuje logos, a kobieta – eros. Sprowadzając istotę
kobiecości do ciała, przyjmuje się tradycyjny stereotypowy model płci i ogranicza podmiotowy
udział kobiet w sferze, z której były dotąd wykluczone – racjonalności.
Judith Butler, w tekście Ciała, które znaczą z 1993 roku stawia kilka istotnych pytań,
związanych z ideą przezwyciężenia władzy dyskursu na rzecz uznania żywego doświadczenia ciała.
Pyta, czy rzeczywiście pojęcia takie jak ciało i język muszą być fundamentalnie antagonistyczne?
Czy płciowa specyfika kobiecego ciała jest niezbędną podstawą działania feminizmu jako praktyki?
I przede wszystkim: jak to się stało, że pojęcie materii zyskało immunitet na analizę historyczną?
Okazuje się bowiem, że pojęcia ciała i materii ulegają często utożsamieniu, mimo konkretności
pierwszego i abstrakcyjności drugiego terminu. Butler pisze:
W ostatnich latach nawoływano w niektórych teoriach feministycznych do wydobycia ciała z
czegoś, co często określa się mianem językowego poststrukturalistycznego idealizmu. Filozof
Gianni Vattimo z kolei twierdzi, że poststrukturalizm, rozumiany jako gra odnosząca się do tekstu,
czyni z zaniku materii współczesną kategorię. I właśnie ta zagubiona materia, jak uważa Vattimo,
musi zostać przeformułowana, aby poststrukturalizm mógł dać początek projektowi o większej
etycznej i politycznej doniosłości8.8

Odnalezienie i przeformułowanie zagubionej materii miałoby przywrócić solidność podmiotu
utraconą w procesie postmodernistycznej dekonstrukcji. Szczególnie ważne jest tutaj owo
przeformułowanie, mające zabezpieczyć przed prostym powrotem do klasycznej hierarchicznej
metafizyki. Przeformułowanie to musiałoby poradzić sobie z konstytutywnością wykluczenia,
podejmując kwestię odpowiedzialności za opresję. Według Butler, wymaga to historycznej analizy
kategorii materii.
Możemy, chcąc uzasadnić nasze twierdzenia dotyczące różnicy płciowej, dążyć do powrotu do
materii (jako wyprzedzającej dyskurs), tylko po to, by w końcu odkryć, że na materii osadziło się
wiele dyskursów o płci i seksualności, które przewidują i ograniczają użycie pojęcia materii9.9

8 J. Butler, Ciała, które znaczą, tłum. M. Rogowska-Stangret, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 4 (32), 2011, s. 14.
9 Ibidem, s. 15.
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Uwaga Butler wydaje się słuszna, szczególnie z takiej perspektywy rozumienia kategorii
gender, gdzie traktuje się ją jako kulturowy konstrukt oparty na niedyskursywnej podstawie, którą
zazwyczaj jest materialne ciało. W takim ujęciu płeć kulturowa charakteryzuje się elastycznością
i płynnością, a płeć biologiczna utrzymuje swój ponadhistoryczny i obiektywny,ergo deterministyczny
status. Na tej właśnie dychotomii opiera się jałowa na gruncie teorii feministycznych – jak
można już dzisiaj podsumować – dyskusja pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem.
Tradycyjne metafizyczne przekonanie o substancjalnym charakterze materii każe traktować
ją jako coś „nieredukowalnego” i ahistorycznego, tymczasem, jak stara się wykazać Butler,
kategoria materii jest już konstruowana na bazie uprzednich założeń genderowych. Jak zauważa:
„praktyki dyskursywne, które uczyniły materię nieredukowalną, ontologizują i zarazem utrwalają
genderową matrycę w swoje miejsce10”.10Przyznanie materii statusu ahistorycznego fundamentu
cielesności wyłącza kwestię uwikłania kategorii materii w problematykę płci z krytycznych badań.
Tymczasem, poddając „materię” historycznej analizie, łatwo daje się wydobyć również jej płciowe
uwarunkowanie, co Butler pokazuje na przykładzie myśli ojców filozofii europejskiej: Platona
i Arystotelesa. Zdefiniowana przez Greków materia, jako funkcjonująca znaczeniowo w dystynkcji
hyle – morphe, stanowiąca odniesienie dla kolejnych multiplikujących się przeciwieństw, takich
jak: potencja – akt, bezwładność – celowość, prowadzi do ustanowienia korelacji między materią
a kobiecością: materia/matryca/matka.
Tym jednak, co wydaje mi się najbardziej interesujące w tekście Butler, nie jest sam postulat
i próba historycznej analizy pojęcia materii oraz jego usytuowania w kontekstach znaczeniowych
związanych z tematem płci, ale zwrócenie uwagi na proces materializacji, jako umiejscowioną
i uczasowioną aktywność, toczącą się pomiędzy elementami wymienionych dychotomii.
W tekstach Arystotelesa materia pełni rolę niezaktualizowanej potencjalności, czekającej
w spoczynku na poruszenie duszy – formy. Butler zwraca tu uwagę na pewną niejasność,
wynikającą z tłumaczeń i interpretacji greckiego słowa schema, oznaczającego „formę, kształt,
figurę, wygląd, strój, gest, formę sylogizmu i formę gramatyczną11”.11Niejasność ta wiąże się
z pytaniem o występowanie wyodrębnionych elementów dystynkcji. Czy istnieje sama, nietknięta
duchem, materia? Czy mamy do czynienia od razu z bytem formalno-materialnym? „Jeżeli
materia nigdy nie pojawia się bez swojego schema, to znaczy, że pojawia się tylko z określoną
formą gramatyczną i że zasada jej rozpoznawalności, jej charakterystyczny gest czy zwykły strój
są nierozerwalne z tym, co konstytuuje materię materii12”.12
10 Ibidem, s. 15n.
11 Ibidem, s. 19.
12 Ibidem.
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Jeśli ująć schema historycznie, adekwatny do dystynkcji założycielskiej będzie podział
na naturę i kulturę, gdzie kultura stanowi element formalny, upychający naturę w typologiach
i systematykach. Podobnie Foucault rozumie duszę: jako wysublimowany mechanizm władzy,
ujarzmiający materialne ciało13.13Na dystynkcji tej ufundowana jest również przywołana wyżej –
nota bene niezgodna z intencjami Judith Butler, wyrażonymi już w Uwikłanych w płeć – interpretacja
kategorii gender14.14Nieporozumienia związane z tym pojęciem pogłębiają się jeszcze w wyniku
problemów translacyjnych. Rosi Braidotti słusznie zwraca uwagę, że słowo gender, wraz ze swoimi
właściwymi konotacjami, obce jest tradycjom nieanglosaskim15.15 Widać to wyraźnie na przykładzie
języka polskiego, gdzie konfuzja związana z użyciem tego terminu na gruncie teoretycznym idzie
w parze z jego silnym ideologicznym oddziaływaniem w przestrzeni publicznej. Polskie tłumaczenie
rozróżnienia sex/gender jako płeć biologiczna/płeć kulturowa umacnia starą dychotomię natura/
kultura, której korzenie tkwią w odseparowaniu słów od rzeczy, ciała od duszy, materii od formy.
Kluczowe pytanie zatem brzmi nie tylko: jak wyzwolić ciało z dyskursu, ale też: jak wypowiedzieć
je niemetafizycznie? Jak wydobyć ciało spomiędzy słów i rzeczy, tak by przestało służyć, czy to
władzy dyskursu, czy metafizyki?
Materializacja jako pojęciowy proces historyczny polega na formowaniu ciał – ich
postrzeganiu i dostosowywaniu – zgodnie z powyższym dualistycznym wzorcem. Dla Foucaulta
proces ten tożsamy jest z upodmiotawianiem, a działanie władzy widoczne jest w konstytucji
samej materialności podmiotu. Czyżby więc to materia, a nie dusza, była więzieniem ciała?
Paradoks polega na tym, że materia okazuje się jednocześnie domeną władzy i rezerwuarem
wykluczenia. Podwójny charakter materii utrzymywany jest na mocy klasycznego metafizycznego
rozwarstwienia na negatywną, zmaterializowaną materialność, stanowiącą skutek działania
władzy: materialność instytucji oraz pozytywną – choć nieuchwytną – materialność, pozostającą
poza władzą formy: materialność pragnienia. „Być może jednak ta instytucja i to pragnienie nie są
niczym innym, jak tylko dwiema przeciwstawnymi reakcjami na tę samą obawę: obawę o to, czym
jest dyskurs w swej materialnej rzeczywistości rzeczy wypowiedzianej i zapisanej16”.16
Według Butler samo to pytanie sugerowałoby możliwość poznania pozadyskursywnej
materialnej rzeczywistości, tymczasem uznanie ahistorycznego statusu materii i jej
nieredukowalności ontologicznej jest gestem konstytutywnym dla historycznie pojętego procesu
materializacji. Jak pisze: „’materialność’ pojawia się tylko wtedy, gdy jej status jako warunkowo
13 M. Foucault, Nadzorować i karać, s. 30-31.
14 J. Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 50-53.
15 Vide, R. Braidotti, J. Butler, Interview: Feminism by any other name, „differences: A Journal of Feminist Cultural Studies” 1994,
nr 6. (2-3), 1994, s. 36-38.
16 M. Foucault, Porządek dyskursu, s. 6-7.
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konstytuowanej poprzez dyskurs jest wymazany, ukryty, zakopany. Materialność to zatajony
skutek władzy17”.17Zatem poszukiwanie materii poza historią, poza dyskursem jest potwierdzaniem
tradycyjnej hierarchicznej metafizyki, legitymizowaniem władzy i wikłaniem się w aporie związane
z mechanizmem wykluczenia.
(Re)konfiguracja pojęć: Karen Barad
Zdaniem Karen Barad, przyczyna teoretycznego impasu w dziedzinie ontologicznych kategorii
tkwi gdzie indziej, a postulowane przez Butler uhistorycznienie materii okazuje się kontynuacją
trendu, który można nazwać „kultem języka”. Pisze:
Językowi przyznano zbyt wiele władzy. Zwrot językowy, zwrot semiotyczny, zwrot interpretacyjny,
zwrot kulturowy: wydaje się, że ostatnio wraz z dowolnym z tych zwrotów każda z ’rzeczy’ – nawet
materialność – zostaje przekształcona w kwestię języka albo inną formę kulturowej reprezentacji18.18

Aporie związane ze współczesną krytyką dualistycznych podstaw myślenia stanowiłyby
zatem konsekwencję poststrukturalizmu, którego skupienie na języku Barad identyfikuje jako
„brutalne odwrócenie poglądów naturalistycznych19”.19Mimo odrzucenia klasycznej metafizyki
reprezentacji, strategie i rozwiązania przyjmowane przez poststrukturalizm mieszczą się w jej
ramach, jedynie przeświadczenie o bezpośrednim dostępie do rzeczy zostało zastąpione równie
naiwnym przeświadczeniem o bezpośrednim dostępie do reprezentacji kulturowych. Jak pisze
Barad: „Reprezentacjonistyczne zaufanie do zdolności słów do odbijania istniejących uprzednio
fenomenów to metafizyczny substrat, dający oparcie zarówno społecznemu konstruktywizmowi,
jak i tradycyjnym poglądom realistycznym20”.20Z takiej perspektywy, poststrukturalizm jest
kontynuacją metafizyki substancji, jedynie substancjalizującą inny rodzaj bytu: język.
Trzeba jednak zauważyć, że społeczny konstruktywizm został poddany krytycznej ocenie
w obrębie filozofii feministycznej, w tym przez samą Judith Butler. Pytania, które Butler stawia
w pracy Ciała, które znaczą dotyczą możliwości wyjścia poza rozwiązania poststrukturalizmu,
a przywrócenie myślenia o „materii” jest jednym z jej filozoficznych zamierzeń, podobnie jak
17 J. Butler, Ciała, które znaczą, s. 22.
18 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie”, tłum. J. Bednarek,
w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 323.
19 Ibidem, s. 324.
20 Ibidem.
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odrzucenie roli w niekonkluzywnym sporze pomiędzy zwolennikami prymatu ahistorycznej
natury lub konstruowanej kultury. Jednak według Barad, Butler popełnia dwa błędy, które
zatrzymują jej koncepcję w starym paradygmacie: pozostawia materię pasywną, a dyskurs typowo
ludzkim zjawiskiem, przy czym mimo zainteresowania „materią” Butler faworyzuje jej „aspekt
dyskursywny”.
„W jaki sposób język stał się bardziej godny zaufania niż materia?” pyta Barad21. Odpowiedź
znajduje się właśnie w owym przekonaniu o dualizmie: aktywnej, dyskursywnej kultury
i niezmiennej, biernej natury, jedynie udostępniającej się ludzkiemu poznaniu. W ontologicznym
odklejeniu od świata, człowiek czuje się bliższy własnym myślom i słowom, ponieważ język
wprawdzie jest opresyjny, ale jest też przyczółkiem treści, które wyklucza. Mają one szansę prędzej
czy później zabrać głos. Natura jest niemym determinizmem, obojętnym na ludzkie pragnienia,
a pojęcie materii wplecione jest w tak rozumianą naturę. Dystynkcja „kultura – natura” powiela
i utrwala inne dystynkcje, takie jak: „duch – materia”, „umysł – ciało” itd.
Konsekwencją krytycznej analizy podstaw dotychczasowych rozstrzygnięć ontologicznych
jest dla Karen Barad zajęcie stanowiska posthumanistycznego, które stawia w jednej linii
z powyższymi dystynkcję: „ludzkie – nie-ludzkie”. Określenie „ludzkie” nie definiuje bowiem
istotowej własności niezależnego bytu, jakim jest człowiek, ale charakteryzuje dyskursywnie
pewien fenomen bycia człowiekiem. Przy czym, samo rozróżnienie, pomiędzy ludzkim a nieludzkim, wytwarzane jest w obrębie tego samego języka, który następnie się nim posługuje.
„Ludzkie ciała”, „ludzkie podmioty”, „ludzki język” nie istnieją jako takie uprzednio wobec
praktyk dyskursywnych, które je powołały do życia. „’Ludzie’ nie są ani czystą przyczyną, ani
czystym skutkiem, ale stanowią część świata w jego otwartym stawaniu się22”.22Radykalizując
Foucaultowską konstatację o przebudzeniu ze snu antropologicznego, Barad kwestionuje dogmat
Człowieka nie tylko na poziomie teorii społecznych, ale na poziomie ontologicznym.
Jednak nowe podejście, które proponuje Barad nie ogranicza się do wyrażania sprzeciwu
wobec władzy Człowieka i Dyskursu, nie zatrzymuje się na diagnozowaniu niemożności, ale
przynosi propozycje konkretnych rozwiązań. Posiadając podwójne – fizyczne i filozoficzne –
kompetencje, Barad przemyśliwuje filozoficzne wątki obecne w teorii fizycznej Nielsa Bohra
i formułuje metafizykę, której kategorią założycielską nie jest byt czy nawet bycie, ale pewien
fundamentalny rodzaj relacji: splątanie (entanglement)23.23Gest ten prowadzi do głębokiej (re)
21

21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 348.
23 K. Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University
Press, Durham, Londyn 2007.
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konfiguracji wszystkich pojęć zaangażowanych w myślenie filozoficzne czy nawet myślenie
tout court. Zmienia się rozumienie kategorii takich jak: substancja, materia, byt, rzecz, dyskurs
i praktyki dyskursywne, a także samego pojęcia metafizyki. W wyniku (re)konfiguracji rozumienia
tych pojęć, zmianie ulegają również ich wzajemne układy, co ma wyzwolić myślenie z dyskusji
na temat wielu patowych sytuacji teoretycznych: esencjalizm czy antyesencjalizm, determinizm
czy konstruktywizm, natura czy kultura? Tożsamość otwarta, mobilna i rozproszona czy stabilna,
oparta na silnych identyfikacjach?
Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy z perspektywy metafizyki splątania opresyjną moc traci
również pojęcie stanowiące problematyczne sedno klasycznej metafizyki: pojęcie wykluczenia?
Stara metafizyka opiera się na produkujących wykluczenia mechanizmach reprezentacji:
ontologicznych rozróżnieniach między bytami nawzajem, między bytami a ich byciem, między
poszczególnymi składowymi samego bytu, pomiędzy reprezentacjami a bytami oczekującymi na
reprezentację. Seria zapośredniczeń cechująca taki układ powoduje, że zawsze będzie pojawiał
się problem ścisłości reprezentacji oraz problem konstruktywistycznej samozwrotności: węża
połykającego własny ogon. Każda reprezentacja będzie odwoływała się do kolejnej fundującej
ja reprezentacji w wiecznej niepewności statusu podmiotu. Barad nawiązuje tu do lustrzanej
optyki postmodernizmu, gdzie język odbija sam siebie w nieskończoność. Pisze: „perspektywa
społecznego konstruktywizmu pozostaje uwikłana w geometryczną optykę odbicia, w której, jak
w nieskończonej grze obrazów między dwoma lustrami, epistemologia krąży w tę i z powrotem,
sprawiając, że nie da się zobaczyć nic innego24”.24
Remedium na utknięcie filozofii podmiotu pomiędzy autorytarnym ego cogito a oszalałym
z niepewności nie-podmiotem postmodernizmu jest, według Karen Barad, przeformułowanie
samych podstaw myślenia, to znaczy przyjęcie odmiennej metafizyki. Zamiast uwikłania w seryjne
lustrzane odbicia – dyfrakcja, pojęcie zapożyczone z fizyki, oznaczające ugięcie fali w zetknięciu
z przeszkodą25.25Kluczem do metafory jest w tym przypadku ujęcie obrazu dyfrakcyjnego jako
ujawniającego nieokreśloną naturę granic, ukazującego cienie w jasnych obszarach i jasne plamki
w obszarach ciemnych26.26Dotychczasową perspektywę reprezentacjonistyczną zastąpić ma
performatywne odczytanie pojęć metafizycznych.
24 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność”, s. 325.
25 Pojęcie to i jego metaforyczną interpretację Barad przenosi z koncepcji Donny Haraway, którą cytuje: „Dyfrakcja nie
wytwarza przemieszczonego ‘Tego Samego’, jak odbicie i refrakcja. Dyfrakcja tworzy mapę interferencji, a nie odtwarzania,
odbijania czy reprodukcji. Obraz dyfrakcyjny nie ukazuje, gdzie pojawiają się różnice, ale gdzie pojawiają się efekty różnic”, K.
Barad, „Posthumanistyczna performatywność”, s. 326.
26 Por. ibidem, s. 325.
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Zwrócenie się ku performatywnej alternatywie dla reprezentacjonizmu przenosi nacisk
z kwestii odpowiedniości między opisem i rzeczywistością (czy opis odzwierciedla naturę czy kulturę)
na kwestię praktyk/czynów/działania27”.27Motyw praktyki jako podejmowanej w sposób ciągły
otwartej aktywności teoretycznej, zamiast odtwarzania kartezjańskiego modelu podmiotowoprzedmiotowego, w którym ostateczną instancją jest ego cogito: rozumny ludzki podmiot, jest
kluczowy dla zrozumienia proponowanej przez Barad wersji performatywności. Przykładem jest
zastąpienie terminu „dyskurs” wyrażeniem „praktyki dyskursywne”. Różnica między praktyką
dyskursywną a dyskursem polega na przesunięciu punktu ciężkości z prawdziwości czy adekwatności
opisu na samo działanie dyskursywne w jego lokalnym, kontekstowym ujęciu. Słowa nie reprezentują
istniejących uprzednio rzeczy, nie zastępują rzeczy, nie przekształcają rzeczy w słowa, nie decydują,
co jest rzeczywiste. Również przekonanie, że język oferuje bezpośrednie odniesienie do swojego
sensu wywodzi się z myśli Kartezjusza, który pokazał, że o ile nie ufamy swojej wiedzy na temat
otaczającego świata materialnego, to ufamy z jakiegoś powodu naszym własnym myślom, mamy
do nich „poufny dostęp28”.28Tymczasem, właściwie rozumiana performatywność, jak pisze Barad,
stanowi „podważenie bezkrytycznych nawyków umysłu, przyznających językowi i innym formom
reprezentacji więcej władzy w określaniu naszych ontologii, niż na to zasługują29..29

Na czym ma polegać właściwe rozumienie performatywności okazuje się również
w krytycznym odniesieniu do koncepcji performatywności Judith Butler, która, zdaniem Barad,
przyznała zbyt dużą władzę słowom. Performatywność w rozumieniu Karen Barad jest opcją
łączenia, uwzględniania czynników materialnych i dyskursywnych jednocześnie. Nie dlatego, że
potrzebny jest taki zabieg metodologiczny, ale dlatego, że są one już ontologicznie połączone,
a rozpatrywanie ich oddzielnie jest fikcją reprezentacjonizmu. Praktyki dyskursywne są już
materialne, a materia jest dyskursywna, jak pisze Barad. „Żadne z nich nie jest artykułowane/
artykułowalne pod nieobecność drugiego”, „żadne z nich nie ma uprzywilejowanego statusu,
pozwalającego definiować to drugie30”.30Podczas gdy u Butler czynnik dyskursywny odgrywa
zdecydowanie wiodąca rolę. Wprawdzie postulowała uznanie materii jako procesu, niemniej
„ostatecznie ponownie wprowadza materię jako bierny produkt praktyk dyskursywnych, nie zaś
aktywny podmiot działania uczestniczący w procesie materializacji31”.31Tymczasem, materia nie
jest trwałą substancją, ale intra-aktywnym stawaniem się, zastygłą sprawczością, stabilizująca
się i destabilizująca. Etapem wieńczącym filozoficzny proces myślenia materii na linii FoucaultButler-Barad jest materia jako „aktywna uczestniczka stawania się świata, jego ciągłej intraaktywności32”.32
27 Ibidem.
28 Por. ibidem, s. 330.
29 Ibidem, s. 325.
30 Ibidem, s. 350.
31 Ibidem, s. 348.
32 Ibidem, s. 326.
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Zrozumienie charakteru intra-aktywności okazuje się kluczowe w kontekście postawionego
wyżej pytania: czy nowa metafizyczna perspektywa, którą proponuje Karen Barad, pozwala
wymknąć się aporiom wykluczenia? Intra-aktywność tym różni się od interaktywności, że wydarza
się pomiędzy składnikami, które de facto nie są uprzednio rozdzielone. Barad przekonuje, że
istnienie relacji nie wymaga relatum: źródłowo wydzielonego bytu, który poprzedza relację, inicjuje
ją, wchodzi w nią, lub nie. Intra-akcja przebiega zatem „wewnątrz” procesu – choć samo pojęcie
wnętrza nie jest tutaj adekwatne – a nie pomiędzy czymś „zewnętrznym” i „wewnętrznym”. Słowa
i rzeczy nie funkcjonują uprzednio wobec relacji, zaczynają mieć znaczenie/materializować się
dopiero w toku poszczególnych intra-akcji. To dzięki intra-akcji składniki relacji zyskują materialną
identyfikację, zostają oznaczone. „Znaczenie nie jest ideacją, ale materialną (re)konfiguracją
świata33”.33Intra-akcja jest – jak pisze Barad – aktem stanowienia.
Praktyki materialno-dyskursywne są szczególnymi iteracyjnymi aktami stanowienia – sprawczymi
intra-akcjami – poprzez które materia jest różnicująco sprzęgana i artykułowana (w procesie
wyłaniania się granic i znaczeń), rekonfigurując materialno-dyskursywne pole możliwości
w iteracyjnej dynamice intra-aktywności, która konstytuuje sprawczość. Intra-akcje to przyczynowo
ograniczające, niedeterministyczne akty stanowienia, poprzez które materia-w-procesie-stawaniasię ulega sedymentacji i fałdowaniu w dalszych materializacjach34.34

W jaki zatem sposób dochodzi do materializacji/zyskania znaczenia w obszarze materialnodyskursywnego pola możliwości? Intra-akcje to akty stanowienia – produkujące różnice,
konstytuujące granice, wyłaniające oznaczoność z tygla nieoznaczoności, ponieważ „poza
poszczególnymi intra-akcjami, ’słowa’ i ’rzeczy’ są nieoznaczone35”.35To jest właśnie przepływ
sprawczości, warunek wszelkiej dynamiki i aktywności materialno-dyskursywnych fenomenów.
„Sprawczość to nie atrybut, ale ciągłe rekonfigurowanie się świata36”.36 To również właściwe ujęcie
performatywności: jako ciągłego działania intra-aktywności, w jej różnicującej intelligibilności37.37
Ten iteracyjnie różnicujący gest intra-akcji Barad nazywa sprawczym cięciem (agential
cut). To cięcie sprawcze produkuje dychotomie, na których opiera się klasyczna metafizyka, jak:
natura-kultura, ciało-umysł, eros-logos, kobieta-mężczyzna, a przy tym umożliwia obiektywność.
Barad podkreśla, że obiektywność nie jest fundowana przez żadnego rodzaju Zewnętrze, ale
właśnie poprzez ciągłe pozycjonowanie w obrębie intra-akcji. Niewątpliwie trzeba jednak zadać
pytanie, czym różni się cięcie sprawcze od kartezjańskiego cięcia pomiędzy przedmiotem
33 Ibidem, s. 354.
34 Ibidem, s. 350.
35 Ibidem, s. 347.
36 Ibidem, s. 343.
37 Por. Ibidem, s. 347.
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a podmiotem? Nota bene, Barad pisze, że jest jego dokładnym przeciwieństwem38.38Czy faktycznie
w takiej perspektywie unikamy ontologicznej hierarchizacji, czy rozwiązany zostaje dręczący
współczesność problem przemocy wynikającej z wykluczenia? Inaczej, czy pierwotny charakter
relacyjności coś istotnie zmienia?
Barad wskazuje na kilka różnic między cięciem sprawczym a klasyczną dystynkcją
ontologiczną, które są konsekwencją splątania – źródłowej relacyjności. Po pierwsze, cięcie
sprawcze nie ma charakteru deterministycznego, ale nie jest również swobodną konstrukcją
ludzkiego podmiotu. Dychotomie wyłaniające się w procesie intra-akcji ani nie są produkowane
przez język, ani nie tkwią jako dane w materii. Jedyną funkcją ograniczeń związanych
z oznaczaniem/materializowaniem jest umożliwienie artykulacji/zaistnienia. Przed przemocą
związaną z dogmatyzmem chronić ma iteracyjność i dynamika procesu intra-akcji, ciągłych
stabilizacji i destabilizacji układu powiązań.
Można jednak zadać pytanie, czy opresja przynależy jedynie do świata, gdzie
dogmatyczny realizm spiera się z idealizmem? Czy wynika z napięcia pomiędzy determinizmem
a konstruktywizmem? Wydaje się, że zależy to również od rozumienia samego terminu
„wykluczenie” (exclusion). Dla Barad wykluczenie jest sposobem, w jaki intra-akcyjność funkcjonuje.
Intra-akcja wytwarza wykluczające granice, ale jest też praktyką stale otwartą na multiplikujące się
kombinacje i (re)konfiguracje. Różnicę tę stara się Barad wykazać posługując się również pojęciem
„urządzenia” (apparatus), które na poziomie ontologicznym rozumie jako narzędzie intra-akcji. Dla
Bohra urządzenia stanowią „poszczególne fizyczne złożenia, nadające znaczenie poszczególnym
pojęciom kosztem innych39”.39Ów „koszt” jest właśnie skutkiem ubocznym tradycyjnej metafizyki.
Przetwarzając koncepcję Bohra, Barad pisze:
(...) urządzenia nie są statycznymi układami w obrębie świata, ucieleśniającymi pewne pojęcia
kosztem innych; to raczej określone praktyki materialne, poprzez które intra-aktywnie ustanawiana
zostaje lokalna oznaczoność semantyczna i ontologiczna. Urządzenia stanowią więc wykluczające
praktyki materializacji znaczenia (mattering), konstytuujące zrozumiałość i materialność40”.40

Lokalność zatem stanowi drugą cechę charakteryzującą cięcie sprawcze, mającą odróżnić je
od kartezjańskiej cezury, zmierzającej do ponadczasowej uniwersalności. Intra-akcje przebiegają
lokalnie, „zawsze zakładają konkretne wykluczenia – a wykluczenia nie dopuszczają możliwości
determinizmu, stwarzając warunki dla otwartej przyszłości41”.41
38 Por. ibidem, s. 340.
39 Ibidem, s. 346
40 Ibidem, s. 347.
41 Ibidem, s. 354.
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W ten sposób – zakładając iteracyjną dynamikę oraz lokalność – Barad spodziewa się
zachować zrozumiałość i obiektywność, a jednocześnie uniknąć impasu pomiędzy Wnętrzem
a Zewnętrzem. Jednak pojawia się pytanie, czy dynamiczność i lokalność chronią przed opresją, co
sprowadza w końcu do pytania o samo rozumienie opresji i o przemoc związaną z różnicowaniem
na poziomie ontologicznym – wydaje się, że nie można dzisiaj podjąć kwestii metafizycznych
bez refleksji etycznej. Karen Barad rozważa kwestię odpowiedzialności w kontekście lokalnych
materialnych oznaczeń.
Określone możliwości działania istnieją w każdym momencie; owe zmienne możliwości zakładają
odpowiedzialność za interwencję w stawanie się świata, kwestionowanie i przerabianie tego, co ma
znaczenie/jest materialne i tego, co wykluczone ze znaczenia/materializacji42.42

Franziska Aigner i Katja Čičigoj we wspólnym artykule na temat politycznych i społecznych
możliwości wykorzystania koncepcji Barad w myśleniu o tożsamości, a szczególnie tożsamości
kobiecej, zastanawiają się, w jaki sposób myśleć o odpowiedzialności, w sytuacji, gdy sprawczość
nie jest czymś, co przynależy do ludzkich podmiotów. Autorki stwierdzają, że cięcie sprawcze jest
przemocą na pewnym poziomie, co może narazić ewentualny projekt polityczny, który chciałby
oprzeć się na koncepcji Karen Barad43.43Pytają, na jakiej podstawie mielibyśmy wybierać pomiędzy
różnymi rodzajami przemocy?
Wydaje się zatem, że wykluczenie, rozumiane jako różnicowanie, oznaczanie, wytyczanie
granic, pozostaje głównym graczem także w metafizyce Karen Barad. Pytanie jednak, czy i na
ile lokalny i dynamiczny wymiar procesu materializacji – jako wyłaniania się z nieoznaczoności –
radzi sobie z przemocowym aspektem ontologizacji, albo przynajmniej stwarza taką możliwość
ewentualnej koncepcji społecznej.
Splątanie nauki i filozofii
(…) to tu od zarania czasu język krzyżuje się
z przestrzenią*44
Michel Foucault

Jak oznajmił dyskurs Michel Foucault: na początku były słowa i rzeczy. Potem ich wzajemne
reprezentacje i rekonfiguracje z perspektywy ustanawiania władzy i produkowania wiedzy.
42 Ibidem, 355.
43 Por. F. Aigner, K. Čičigoj, On difference that makes a difference and how some things come to matter and others don’t. Political
agency and subjectivity in Karen Barad’s feminist new materialism, „Artnodes” 14, 2014, s. 46.
* M. Foucault, Słowa i rzeczy, s. 7.
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Przyszedł czas, że słowo wyzwoliło się z przytłoczenia materią, potem materia zmęczyła się
dyskursem, i tak oto toczy się historia. Problemem tej sytuacji jest ciągła rehabilitacja czynników
wykluczonych, ich obrona przed czynnikami dominującymi. Tym samym, podejmowanie gry
metafizycznej opartej wiecznie na tych samych mechanizmach wkluczania i wykluczania, gdzie
dywersyfikujący dyskurs wyznacza jedyne możliwe pole odniesienia. Trudno się dzisiaj nie zgodzić
z tym, że o ile poststrukturalizm uwolnił myślenie od ciężaru dogmatów tradycyjnej metafizyki
i epistemologii, o tyle pozostawił je w pętli nieustających, krytycznych samoodniesień.
Zatem jak wkluczać, żeby nie wykluczać jednocześnie? Pytanie to zdominowało filozoficznospołeczną refleksję ostatnich dziesięcioleci i – najczęściej – pozostawało bez odpowiedzi. Wydobyło
za to na wierzch nieredukowalną aporię samego dyskursu o wykluczeniach. Aporię, która pokazuje,
że walka z przemocą nieodmiennie rodzi przemoc innego rodzaju, że mechanizmy kierujące
ludzką faktycznością dążą do utrzymania pewnej homeostazy, opierającej się na wytwarzaniu,
przetwarzaniu oraz relokowaniu centrum i marginesów. Wynikający z tego impas teoretyczny
doszedł również do głosu na pewnym etapie działania ruchów emancypacyjnych, wymuszając na
nich ciągłe przemyśliwanie własnych założeń.
Nowa metafizyka, którą formułuje Karen Barad, jako teoretyczny fundament kładzie spoiwo:
byty od razu są w różnorakich relacjach, są ontologicznie połączone. Reprezentacjonizm zakłada
oddzielony byt, jednostkę „istniejącą uprzednio wobec prawa i oczekująca na reprezentację44,
tymczasem performatywność to splątanie. Zasadą (re)konfiguracji jest tutaj przedstawianie pojęć,
uwikłanych dotąd w tradycyjne dychotomie, z perspektywy ich absolutnej relacyjności. To, co
czyni aktywną i dynamiczną samą materię to fakt, że nie określa ona jedynie owych połączonych
bytów – to znowu byłoby myślenie dualistyczne – ale cały dynamiczny stan/proces łączenia.
Fizyka kwantowa określa splątanie jako stan skorelowania dwóch lub więcej cząstek lub układów
kwantowych. Stan całego takiego układu jest lepiej określony niż jego części, a samo połączenie
nie zanika w wyniku zwiększenia odległości.
Wyjątkowo dużo kontrowersji rodzi posługiwanie się przez humanistów terminami
fizyki – zwłaszcza kwantowej. Rzeczywiście, o ile nie posiada się podwójnych kompetencji,
zrozumienie analogii pomiędzy pojęciami odbywać się może jedynie na bardzo intuicyjnym,
metaforycznym poziomie. Jednak, mimo doktoratu z teorii cząstek elementarnych, translacja
pojęć naukowych na metafizyczne jest jednym z głównych zarzutów, z jakimi spotyka się Karen
Barad. W odpowiedzi podkreśla zdecydowanie, że przenikanie się nauki i filozofii jest konieczną
perspektywą w performatywnym paradygmacie. Wprawdzie specyfiką geometrycznego
45

44 K. Barad, Posthumanistyczna performatywność, s. 325.

179

przyrostu wiedzy w naszych czasach wydaje się być utrata możliwości monitorowania osiągnięć
innych dyscyplin, których metodologia wymaga lat studiów koncentrujących się na wąskim
obszarze, jednak trudno by było, żeby filozofia nie odniosła się do naukowych zdobyczy wiedzy
w obrębie nauk przyrodniczych i nie zrewidowała własnych. Barad zwraca w tym kontekście uwagę
na rodowód pojęcia „metafizyka”, jako pewnego pryzmatu pozwalającego ująć treści poznania
siatką uniwersalnych kategorii, a nie jako wiedzy ezoterycznej, odwróconej plecami do nauk
przyrodniczych. Bez zmian na poziomie metafizycznym nie da się wyjść z impasu teoretycznego,
jaki panuje pomiędzy realizmem a konstruktywizmem. Filozofowie stracili kilkadziesiąt lat
na odżegnywanie się od metafizyki, podczas gdy „nowej fizyce” powinna towarzyszyć „nowa
metafizyka”.
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Magdalena Górska

Feministyczna polityka oddychania

Feminist Politics of Breathing
Abstract: This paper articulates the necessity of understanding politics not only in terms of governance, social
movements, identity politics or biopolitics but also in terms of quotidian corpomaterial and affective dynamics.
The paper focuses on breathing enacted in relation to coal mining and anxieties and panic attacks. Situated within
agential realist framework it argues why is breathing an intersectional and feminist political matter.
Keywords: breathing, feminist quotidian politics, intersectionality, corpomateriality, corpo-affectivity.

Oddychanie i polityka rzadko rozpatrywane są wspólnie. Czy możemy zatem spojrzeć na
oddychanie jako na siłę powiązaną ze sprawiedliwością społeczną? Jakiego rodzaju atmosfery, w
których każde życie ma prawo do oddechu, będziemy mogły sobie wyobrazić, jeśli przemyślimy
to, czym jest oddychanie?
Moją ambicją jest przedstawić w tym artykule koncepcję polityki, którą można ująć nie
tylko w klasycznych kategoriach rządzenia, ruchów społecznych, polityki tożsamości czy też
biopolityki, ale także w kontekście cielesnych praktyk życia codziennego takich jak oddychanie.
Przyglądając się oddechowi jako funkcji wspólnej wszystkim żyjącym i oddychającym istotom
(w tym wypadku) ludzkim, lecz zarazem zróżnicowanej w swych przejawach, proponuję
koncepcję polityki, w której korpomaterialne działania mają znaczenie. Chodzi tu o politykę, na
gruncie której ucieleśnienie czy też podmiotowość nie są rozumiane w sposób zuniwersalizowany,
homogeniczny i esencjalistyczny, ale zostają one uchwycone i są przeżywane intersekcjonalnie,
w ich konkretnym usytuowaniu i rozproszeniu w sieci dynamicznych relacji władzy oddziałujących
na poziomie tak jednostkowym, jak i strukturalnym. Esej ten rozpatruje możliwości takiej polityki
w odniesieniu do codziennych praktyk oddychania.
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Oddychanie jako relacyjne ucieleśnienie
Oddychanie jest procesem wspólnym różnym, ludzkim i nieludzkim, formom życia.
Jest siłą, która daje im życie i wplata ich egzystencję w cykl metabolizacji atmosferycznych
i materialnych procesów życiowych. Oddychanie nie przysługuje tylko ludzkim ucieleśnionym
podmiotom, ale także innym zwierzętom, lądowym i wodnym, roślinom, ziemi, żywiołom.
Pozostając siłą wspólną wszystkim oddychającym istotom, oddychanie nie jest bynajmniej
zjawiskiem homogenicznym. Na przykład, ludzkie oddychanie przebiega odmiennie w zależności
od charakterystyki samego organu, jakim są płuca, inaczej wygląda oddychanie w płucach
dotkniętych odmą, inaczej materializuje się oddech w płucach z nowotworem lub pylicą, na oddech
wpływa także wielkość oraz wydolność płuc. Oddychanie może charakteryzować się różnym
rytmem i tempem, odmienne od siebie ciała – w zależności od ich wieku, budowy i rozmiaru –
oddychają bowiem na innych częstotliwościach i głębokościach. Sposoby oddychania mogą być
kształtowane przez różnego rodzaju urządzenia i akcesoria je wspomagające, takie jak inhalatory.
Na oddychanie wpływa też otoczenie – w wypadku metropolii takich jak Pekin – powietrze jest tak
silnie zanieczyszczone, że obecność stacji tlenowych stała się koniecznością. Sposoby oddychania
mogą być nawet kwestią stylu życia i dostępu do przywileju, jak ma to miejsce w wypadku barów
tlenowych, które stanowią element współczesnego kompleksu rozrywkowego i branży zdrowia
i urody.
Oddychanie jest także zróżnicowane pod względem tego, jak można je rozumieć. Z punktu
widzenia Zachodu, oddech rozumiany jest jako wdech i wydech. Jednak na przykład w praktyce
pranayamy, oddech składa się z czterech etapów: wdechu, zatrzymania oddechu po wdechu,
wydechu oraz zatrzymania oddechu po wydechu1. Inne są sposoby rozumienia oddychania z
perspektywy, na przykład, jogi, metod kontroli bólu, myśli filozoficznej, mistycznej czy religijnej,
na gruncie której oddech jest zwykle utożsamiany z duszą, bogami czy życiem niematerialnym.
Jednak także sposoby rozumienia materialności oddychania różnią się między sobą w zależności
od tego, czy mamy do czynienia z opisami dostarczonymi przez fizjologię, anatomię, biochemię czy
fizykę. Te poszczególne dziedziny wiedzy dostarczają klasyfikacji, za sprawą których oddychanie
staje się zrozumiałe, ale zarazem zawsze się im wymyka. Jak już wspomniałam, oddychanie jest
czym innym w zależności od tego, czy mówimy o aktywności ludzkiej czy też nie-ludzkiej, a także
w zależności od tego, za którym z oddychających aktorów chcemy podążać (czy będzie to tlen,
przepona, czy też na przykład drzewa).
1 L. Škof, Breath of Proximity: Intersubjectivity, Ethics and Peace, Springer, Dordrecht 2015.
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Dzięki swej powszechności i wielorakości oddychanie może inspirować bogate analizy
obejmujące naturalne, kulturowe, materialne i społeczne krajobrazy – różne pod względem
miejsca, czasu, relacji geopolitycznych, ekosystemu, poziomu uprzemysłowienia i urbanizacji,
bez zapoznania ich specyfiki i szczególnego usytuowania. By zdać sprawę tak z powszechności
oddychania, jak i różnorodności sposobów, na jakie oddychanie się wydarza, musimy rozumieć
je w sposób nieredukcyjny, który nie podporządkowuje tego zjawiska jednej tylko, ujednoliconej
narracji, sposobowi praktykowania oddechu albo też formie polityki czy projektowi etycznemu.
W celu wypracowania takiego podejścia pomocna okazuje się filozofia realizmu
sprawczego, zaproponowana przez feministyczną fizyczkę i teoretyczkę Karen Barad2. Jej
teoria jest szczególnie przydatna, by zdać sprawę z dynamiki równoczesnej powszechności
i zróżnicowania, która właściwa jest oddychaniu. Podejście Barad daje możliwość mówienia
równocześnie o wymiarze materialnym i dyskursywnym, naturalnym i kulturowym, ludzkim
i nieludzkim oddychania jako zjawiska etyczno-ontoepistemologicznego. Pojęcie „fenomenu”,
którym będę się posługiwała, przynależy do języka realizmu sprawczego, nie może być zatem
rozumiane jako ontologicznie wcześniejsze od przedmiotu, który posiadałby określone
granice i własności, ale staje się poprzez etyczno-ontoepistemologiczny ruch intra-aktywnego
i różnicującego ustanawiania.
Pojęcia takie jak „intra-akcja” czy „etyko-ontoepistemologia” to neologizmy zaproponowane
przez Barad w jej pracach z fizyki kwantowej. Przy ich pomocy Barad stara się przepracować na
nowo pojęcie przyczynowości oraz relację łączącą wiedzę, etykę i rzeczywistość. Pojęcie intraakcji podważa interakcyjny charakter przyczynowości, który zakłada istnienie bytów uprzednich
wobec relacji, w jego miejsce Barad proponuje przemyślenie dynamiki relacyjności jako procesu
stanowienia, który jest jednocześnie ontologiczny, epistemologiczny i etyczny, albo też, jak
pisze sama Barad, etyczno-ontoepistemologiczny3. Na gruncie tego podejścia, fenomeny nie
poprzedzają relacji ani w porządku etycznym, ani też w porządku poznania i istnienia, lecz wydarzają
się w procesie intra-aktywnego wiązania się (relating). Za sprawą intra-akcji, fenomeny wydarzają
się w taki sposób, że żaden z ich „elementów składowych”, które materializują się intra-aktywnie,
nie jest wcześniejszy wobec tych procesów i nie posiada żadnej przypisanej mu uprzednio istoty.
Elementy te, Barad określa je mianem relata4, są koniecznie związane z fenomenem i nabierają
2 Por. K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia ma znaczenie”, tłum. J. Bednarek, w: Teorie
wywrotowe, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 323-360; K. Barad, Meeting the Universe Halfway:
Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham 2007.
3 Eadem, Meeting the Universe Halfway..., s. 185..
4 Ibidem, s. 139-140, 333-334.
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granic i znaczenia tylko w obrębie intra-akcji, w których uczestniczą. Intra-aktywność jest zatem
ruchem przyczynowości, która odpowiada za etyczno-ontoepistemologiczne stanowienie
fenomenu, będąc zarazem mechanizmem różnicowania5, w którym fenomeny nabierają granic
i własności w toku „różnicujących się dróg stawania się materii (mattering)6”.
Intra-aktywne (rozumiane jako ruch współkonstytuowania, którego jednostki nie
poprzedzają) i zróżnicowane (tj. unikające homogenizacji i spłaszczenia) ujęcie przyczynowości
pozwala zatem uchwycić oddychanie w jego usytuowanych i różnorodnych realizacjach,
jednocześnie powszechnych i jednostkowych. Stosuję to podejście, by mówić o konkretnych
przypadkach oddychania (na przykład, co dzieje się z oddechem w ataku paniki albo z oddechem
górnika ciepiącego na pylicę7) w kategoriach powszechnej, a zarazem rozproszonej dynamiki,
która wydarza się poprzez sprawczą wielość uczestniczących w niej relatorum (na przykład rola
przepony w procesie oddychania), które to z kolei składają się na fenomen. Relata konstytuują
się w procesie intra-aktywnego i różnicującego etyczno-ontoepistemologicznego stawania-się.
Na przykład, narządy takie jak płuca, zwykle rozumiane jako coś homogenicznego, są zawsze
czymś innym w zależności od tego, jak jednostki żyją w obrębie społecznych relacji władzy – życie
z zaburzeniami lękowymi zmienia to, jak oddycham, tak jak życie z pylicą płuc zmienia same płuca
jako organ.
Podejście intra˗aktywne, zróżnicowane i fenomenalne pozwala zatem mówić
o oddychaniu jako o relacyjnej materializacji, w której intra-aktywnie konstytuują się i wyodrębniają
różne typy substancji, płyny, narządy, praktyki kulturowe, afektywne, i te związane ze środowiskiem
naturalnym, jak również społeczne relacje władzy. Takie relacyjne rozumienie oddychania otwiera
drogę ku interdyscyplinarnym sposobom produkcji wiedzy oraz ku polityce, która wyłania się
z posthumanistycznego przepracowania pojęć ucieleśnienia, ludzkiej podmiotowości i władzy.
Czemu oddychanie ma znaczenie?
Pojęcie „człowieka” (które de facto oznaczało białego, odcieleśnionego, cis mężczyznę) było
krytykowane na gruncie feminizmu korporalnego, teorii postkolonialnej, marksizmu i teorii queer
od dekad8. Pomimo tej krytyki i wskazanych przez teorie feministyczne alternatywnych podejść,
5 Wątek ten rozwijam gdzie indziej, por. M. Górska, Breathing Matters: Feminist Intersectional Politics of Vulnerability, rozprawa
doktorska, Linköping University, Linköping 2016.
6 K. Barad, Meeting the Universe Halfway…, s. 206.
7 Por. M. Górska, Breathing Matters…, s. 147-176, 251-287.
8 Por. np. Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing, red. S. Bordo, A. Jaggar, Rutgers University
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współczesny zachodni humanizm głównego nurtu, w opozycji do którego sytuuję rozważania
zawarte w niniejszym artykule, wspiera się na kartezjańskiej logice, męskiej supremacji,
odcieleśnieniu i racjonalizacji uprzywilejowanych form podmiotowości odmiennych od Innego,
który w przeciwieństwie do nich, posiada ciało, rasę i przynależność klasową (by wymienić tu tylko
niektóre z przejawów dynamiki władzy). Takie podejście jest wyraźnie widoczne na przykład w
przekonaniu o ludzkiej (białej, zachodniej, klasowej) wyjątkowości, obecnym w prawicowej polityce
i retoryce antyimigracyjnej, które zdominowały i przeobraziły krajobraz polityczny Europy w
czasach Brexitu. Przeciw dominacji takiej wersji humanizmu wraz z koszmarnymi konsekwencjami,
jakie ona ze sobą niesie wierzę, że oddychanie, uzupełniając krytyczne narzędzia wypracowane
przez feministyczne badania i aktywizm, odkrywa przed nami konieczność znalezienia sposobów,
na jakie dziś musimy przemyśleć relacyjność, humanizm, ludzkie ucieleśnione podmiotowości i
władzę oraz wskazuje drogę, jak to zrobić.
W swej różnorodności i płynnym krążeniu w świecie, oddech podważa dwuwartościową
logikę, na której zasadza się współczesne rozumienie ludzkiej podmiotowości. Problematyzuje
także rozróżnienie na „wnętrze” i „zewnętrze”, różne obecne w świecie sposoby metabolizacji
tlenu ujawniają bowiem niestabilność korpomaterialnych granic. Oddech odsłania złożoność
pojęć siebie, innego oraz środowiska, podważając indywidualistyczne koncepcje człowieka,
ukazuje raczej jego transkorporealną9 naturę, podkopującą cielesne i podmiotowe granice ja.
Oddychanie, sytuując człowieka w intra-aktywnie stającej się, atmosferycznej, materialnej
i społecznej dynamice życia, stawia pod znakiem zapytania przekonanie o ludzkiej wyjątkowości.
Oddech pozostaje zatem siłą kontestującą zastane granice i otwiera możliwość, by na nowo
wyobrazić sobie, co znaczy być posthumanistycznym, ucieleśnionym podmiotem – co starały się
pokazać wcześniej rozliczne teorie feministyczne10 – takim, który nie jest po prostu w świecie, ale,
Press, New Brunswick, Londyn 1989; D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, Nowy
Jork 1991; J. Butler, Bodies That Matter: On The Discursive Limits of ‚Sex’, Routledge, Nowy Jork 1993; R. Braidotti, Podmioty
nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna we współczesnym feminizmie, tłum. A. Derra, Wydawnictwa Profesjonalne i
Akademickie, Warszawa 2009; E. Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Indiana University Press, Bloomington
1994; Embodied Practices: Feminist Perspectives on the Body, red. K. Davis, Sage, Londyn 1997; Writing on the Body: Female
Embodiment and Feminist Theory, red. K. Conboy, N. Medina, S. Stanbury, Columbia University Press, Nowy Jork 1997; L.
Birke, Feminism and the Biological Body, Rutgers University Press, New Brunswick 2000; M. Shildrick, Embodying the Monster:
Encounters with the Vulnerable Self, Sage Publications, Londyn, Thousand Oaks 2002; M. Shildrick, Dangerous Discourses of
Disability, Subjectivity and Sexuality, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Nowy Jork 2009; K. Katrak, The Politics of the Female
Body: Postcolonial Women Writers, Rutgers University Press, New Brunswick 2006.
9 S. Alaimo, „Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature”, w: Material Feminisms, red. S. Alaimo, S. Hekman,
Indiana University Press, Bloomington 2008, s. 237-264.
10 Por. D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women, op. cit.; D. Haraway, „Otherworldly Conversations: Terran Topics; Local
Terms”, w: eadem, The Haraway Reader, Routledge, Nowy Jork 2004, s. 125-150; D. Haraway, When Species Meet: Staying with
the Trouble, „Environment and Planning D: Society and Space” 28 (1), 2010, s. 53-55; R. Braidotti, Podmioty nomadyczne, op.
cit.; R. Braidotti, Po człowieku, tłum. A. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014; M. Bryld, N.
Lykke, Cosmodolphins: A Feminist Cultural Studies of Technology, Animals and the Sacred, Zed Books, Londyn, Nowy Jork 2000;
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jak wyraziła to Karen Barad, jest ze świata11.
W innym miejscu12, w kontekście problemu wydobycia węgla, rozwijam szerzej kwestię
tego, w jaki sposób oddychanie pomaga dostrzec związek między – na przykład – polityką
zorientowaną na sprawiedliwość społeczną a polityką ochrony środowiska. Oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem jest bowiem wyrazem pewnej specyficznej (geopolitycznie
określonej), intersekcjonalnej formy bycia i stawiania oporu. Na przykład, badanie różnych
sposobów, na jakie żyjące istoty oddychają i jakości wdychanego przez nie powietrza, pozwala
wydobyć na powierzchnię dynamikę geopolitycznych, ekonomicznych i (neo)kolonialnych relacji
władzy. Może nadto nasunąć pytania o polityczne, społeczne i ekonomiczne aspekty dystrybucji
i podtrzymywania przywileju bądź też jego braku, oraz pytania o to, jak władza materializuje nie
tylko to, co oddychające/ pozbawione oddechu, nie/skażone powietrze, ale także polityczne,
społeczne i etyczne kwestie dotyczące tego, czyje życie jest godne oddechu (breathable), a czyje
ostatnie tchnienie jest godne opłakiwania.
Analiza respiratoryjna może ujawnić relacje, które tłumaczą współczesne kierunki rozwoju
neoliberalizmu i jego konsekwencje zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Umożliwia ona
zbadanie skomplikowanych socjoekonomicznych procesów, za sprawą których niektóre rejony
geopolityczne w wielu zakątkach Europy, dzięki technologiom redukującym zanieczyszczenia,
mogą cieszyć się czystszym i świeższym powietrzem, w czasie gdy inne kraje duszą się od
smogu. Rozległe sieci relacyjności, które oddychanie pozwala rozrysować, mogą posłużyć do
przeprowadzenia oddechowych interwencji na drodze ku interdyscyplinarnej polityce społecznej
i środowiskowej sprawiedliwości.
Co więcej, badania dotyczące gradientu społecznego w zanieczyszczeniu środowiska
i marginalizacji społecznej13, jasno pokazują, że oddech i powietrze odgrywają rolę w kształtowaniu
się społecznych geografii, w których intersekcjonalne usytuowanie jednostek jest powiązane
z jakością powietrza, którym te oddychają. Według geografa zdrowia, Jamie Pearce’a i innych,
M. Hird, The Origins of Sociable Life: Evolution After Science Studies, Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2009; S. Alaimo, Bodily
Natures: Science, Environment and the Material Self, Indiana University Press, Bloomington 2010; C. Åsberg, The Timely Ethics
of Posthumanist Gender Studies, „Feministische Studien: Zeitschrift Für Interdisziplinäre Frauen Und Geschlechtforschung” 1,
2013, s. 7-12.
11 K. Barad, Meeting the Universe Halfway..., s. 160, 206, 377.
12 M. Górska, Breathing Matters... , s. 131-143.
13 Por. np. B. Wheeler, Health-Related Environmental Indices and Environmental Equity in England and Wales, „Environment
and Planning A” 36 (5), 2004, s. 803-22; A. Germani, P. Morone, G. Testa, Environmental Justice and Air Pollution: A Case Study
on Italian Provinces, „Ecological Economics” 106, 2014, s. 69-82; C. Padilla i in., Air Quality and Social Deprivation in Four French
Metropolitan Areas – A Localized Spatio-Temporal Environmental Inequality Analysis, „Environmental Research” 134, 2014,
s. 315-324.
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Nierównomierny rozkład emisji zanieczyszczeń powietrza między grupami uprzywilejowanymi
i nieuprzywilejowanymi przekłada się bezpośrednio na gradient społecznoekonomiczny w złym
stanie zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
takich jak astma czy nowotwory płuc (...). Grupy nieuprzywilejowane nie tylko są bardziej wystawione
na zanieczyszczenia powietrza, ale są także bardziej narażone na konsekwencje zdrowotne z nim
związane. Te nierówności pogłębiają się wobec faktu, że względnie bardziej nieuprzywilejowane
wspólnoty borykają się także z gorszą jakością opieki medycznej, jakością mieszkania oraz
ograniczonym dostępem do usług takich jak sklepy spożywcze oraz z niesprzyjającymi warunkami
psychospołecznymi. (...) Co więcej, różnice socjoekonomiczne wynikające z wykonywanego
zawodu, dostępu do opieki społecznej czy medycznej, czynią grupy nieprzywilejowane
bardziej podatnymi na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza i sprawiają, że członkinie
i członkowie tych grup przejawiają większe predyspozycje do chorób takich jak cukrzyca czy astma.
W konsekwencji, to kombinacja czynników związanych ze sprawiedliwością środowiskową
dostarcza zestawu powiązanych mechanizmów, za sprawą których możemy prześledzić niektóre
ze ścieżek prowadzących do nierówności w zakresie zdrowia14.

Pearce i inni wskazują zatem, że oddychanie jako problem polityczny jest zarazem
naturalne, kulturowe i społeczne. Jest ono także intersekcjonalnym problemem politycznym. Takie
naturalno-kulturowo-intersekcjonalne rozumienie oddychania pozwala na sformułowanie pytań
w odniesieniu do respiracyjnej polityki: jak polityka środowiskowa, która podejmuje problem
zanieczyszczenia powietrza ma się do intersekcjonalnej polityki sprawiedliwości społecznej?
W jaki sposób mogą one zdać sprawę z faktu, że możliwość zaczerpnięcia oddechu czy oddychania
świeżym powietrzem są ściśle związane z intersekcjonalnym usytuowaniem w obrębie lokalnych
i globalnych relacji władzy? Jakie konsekwencje i jakie możliwe sojusze rodzą się wobec tego, że
na przykład, włączniki światła zamontowane na ścianach każdego pomieszczenia same w sobie
stanowią już wyraz praktyk związanych z przywilejem albo jego brakiem z powodu tej oczywistej
z pozoru możliwości, że mogą zostać włączone (w czasie gdy w wielu rejonach geopolitycznych,
możliwość włączenia światła jest dostępna tylko uprzywilejowanym)? Albo wobec tego, że
niektórzy użytkownicy energii oddychają czystym powietrzem, inni zaś żyją w rejonach
skażonych na skutek wydobycia węgla albo wdychają pył węglowy, by zarobić na życie?
To, w jaki sposób możemy oddychać oraz w jaki sposób życie staje się godne oddechu, ma
znaczenie. Jednym z najważniejszych osiągnięć feminizmu, w szczególności feminizmu czarnego
i marksistowskiego15, było otworzenie dyskusji na temat intersekcjonalnie określonej specyfiki
tego, czyje życie ma znaczenie i w jaki sposób. Właśnie intersekcjonalne ujęcie ucieleśnienia
i podmiotowości, materialności i dyskursu, natury i kultury jest centralne dla przedstawienia
14 J. Pearce, S. Kingham, P. Zawar-Reza, Every breath you take? Environmental justice and air pollution in Christchurch, New
Zealand, „Environment and Planning A” 38, 2006, s. 934.
15 Combahee River Collective,„A Black Feminist Statement”, w: This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color,
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oddychania jako przekształcającej siły, która nie homogenizuje ani też nie uniwersalizuje polityki,
ale jest zdolna uchwycić zarazem konkretne usytuowanie, jak i rozproszone społeczne relacje
władzy. Oddychanie jest zjawiskiem intersekcjonalnym, związanym ze sprawiedliwością społeczną
i środowiskową i jest ustanawiane w toku intra-akcji i różnicowania.
Możemy także rozwinąć projekt polityki oddychania z innych perspektyw, gdzie oddech ujęty
będzie nie tyle z perspektywy środowiskowej, lecz – na przykład – od strony sprawczej dynamiki
afektu. Osoby, które żyją z zaburzeniami lękowymi albo mają ataki paniki, często doświadczają
zmian w sposobie oddychania. Zmiany te rozumiane są zwykle jako fizjologiczne. Intra-aktywna
analiza fizjologicznych procesów pozwala z kolei na ujęcie ich jako korpo-afektywnych16 –
związanych z dynamiką współ-ustanawiania się ciała i afektu. Feministyczne studia nad afektem –
prace badaczek i badaczy takich jak Ann Cvetkovich, Eve Kosofsky Sedgwick, Sara Ahmed, Sianne
Ngai, Heather Love, Laurent Berlant czy Jack Halberstam17, grup, jak choćby Public Feelings czy
Feel Thank Chicago oraz projekty artystyczne, na przykład The Alphabet of Feeling Bad18 czy An
Unhappy Archive19 – pokazały rolę afektu jako odpowiedzi na dynamikę społecznych relacji władzy.
Ukazały one wagę afektywnej dynamiki depresji, wstydu, traumy czy porażki, problematyzując
jednocześnie normatywne ideały szczęścia i afektywnego zaangażowania. Te afektywne procesy
są analizowane w obrębie działania społecznych relacji władzy, o których Ann Cvetkovich, pisząc
o depresji, twierdzi, że:
Formy biowładzy manifestują się nie tylko w tym, że dają życie i przynoszą śmierć w odniesieniu do całych
populacji, ale także bardziej podstępnie, sprawiając, że ludzie czują się mali, bezwartościowi, beznadziejni20.

Na gruncie badań feministycznych dynamika afektów zostaje rozpoznana jako pełnoprawna
odpowiedź na społeczne relacje władzy. Jest ona także pochodną intersekcjonalnych struktur
opresji takich jak rasizm, klasizm, kolonializm, heteronormatywność, gendernormatywność,
seksizm i ableizm.
red. Ch. Moraga, G. Anzaldúa, Persephone Press, Watertown, s. 210-218, Persephone Press, Watertown 1981; b. hooks, Ain’t I a
Woman: Black Women and Feminism, South End Press, Boston 1981.
16 M. Górska, Breathing Matters, s. 188-295.
17 A. Cvetkovich, An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures, Duke University Press, Durham 2003;
A. Cvetkovich, Depression: A Public Feeling, Duke University Press Books, Durham 2012; E. Kosofsky Sedgwick, Touching
Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, Duke University Press, Durham 2003; S. Ngai, Ugly Feelings, Harvard University Press,
Cambridge 2007; H. Love, Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History, Harvard University Press, Cambridge 2009;
L. Berlant, Cruel Optimism, Duke University Press, Durham 2011; J. Halberstam, The Queer Art of Failure, Duke University Press,
Durham 2011.
18 K. Michalski, The Alphabet of Feeling Bad, Niemcy 2012, film eksperymentalny.
19 K. Michalski i S. Bauman, An Unhappy Archive, Niemcy 2014, project wystawy.
20 A. Cvetkovich, Depression: A Public Feeling, s. 13.
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Ponadto jednak, jak widać to w wypadku oddychania w zaburzeniach lękowych czy atakach
paniki, korpomaterialna i korpo-afektywna dynamika jest czymś więcej niż tylko wyrazem
społecznych uwarunkowań czy też odpowiedzią na nie. Lękowe czy paniczne oddychanie samo
w sobie stanowi ucieleśnienie relacji władzy, które działają na poziomie jednostkowym
i strukturalnym, ale jednocześnie rzuca im wyzwanie21. Lęki i ataki paniki przekształcają sposób
życia, wymuszając pauzę lub konieczność zmiany. Tym sposobem są one materializacjami
i produktami dominujących norm społecznych i relacji władzy, ale zarazem stanowią ich
transformacje i alternatywy.
Lęki i ataki paniki to siły wprowadzające zmiany, często jednak są także bolesne
i nieznośne. Nie stanowią one alternatywy w ideacyjnym sensie, nie są upragnionym stanem
rzeczy. Za sprawą bólu, który przynoszą, rozbijają normy. Te rozbicia są przerażające, choć
jednocześnie otwierają możliwość pomyślenia innej rzeczywistości. Polityczny potencjał lękowego
czy panicznego oddechu leży zatem nie w optymizmie czy radości wobec faktu, że istnieją
alternatywy (wobec zastanego porządku), ale raczej w tym, że ucieleśnia on ścieżki przekierowania.
Zmiana, w tym kontekście, pojawia się pod postacią radykalnego zakłócenia, unieruchomienia
albo odrzucenia normatywnego wymogu, by być intersekcjonalnie ucieleśnionym podmiotem
neoliberalnej ekonomii politycznej, społecznej i kulturowej. Paniczny i lękowy oddech ukazują,
że można być ludzkim ucieleśnionym podmiotem na inny sposób. Choć duszący, taki oddech jest
jednocześnie wyrazem potrzeby zajmowania miejsca, nabrania oddechu i życia życiem, które jest
godne (dobrego) oddychania.
Uznaję zatem oddychanie za siłę, która nie tylko materializuje, rozpoznaje i wyraża społeczne
relacje władzy, ale także niesie społeczną i ekologiczną zmianę. W tym podejściu, transkorporealny
oddech będąc uwikłany w kwestie życia i śmierci, jest nie tylko symbolem, ale i ucieleśnieniem
walki o życie, w którym możemy oddychać. Walka ta, jak starałam się pokazać, toczy się
w praktykach życia codziennego i ma charakter zarówno intersekcjonalny, jak i posthumanistyczny,
na jej gruncie pojęcia człowieka nie ograniczają nieprzenikalne granice, ale jest on rozumiany
w kategoriach respiracyjnego współstawania się.
Wobec zaproponowanego podejścia, słowa Sary Ahmed, wypowiedziane w odniesieniu do
badań queer i postkolonialnych, mogą stać się mottem dla feministycznej polityki życia godnego
oddychania:
Walka o życie, w którym można oddychać jest walką queerów o przestrzeń, która daje oddech. Posiadać
miejsce, w którym można odetchnąć, albo móc swobodnie oddychać (...) do tego aspirujemy. Wraz

21 M. Górska, Breathing Matters, s. 275-287.
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z oddechem pojawia się wyobraźnia. Z oddechem przychodzą możliwości. Jeśli w polityce queer chodzi
o wolność, może to oznaczać, zwyczajnie, wolność do oddychania22.

Oddychanie jest zatem siłą życiodajną i śmiercionośną nie tylko w fizjologicznym sensie, ale
także afektywnym i społecznym. Jak wskazuje Ahmed, oddychanie będąc siłą zajmowania miejsc
i sprawiania, że daje się w nich oddychać, jest aspiracją do społecznej zmiany, która opiera się
intersekcjonalnej dynamice uprzywilejowania i deprywacji. Oddech jest nadto żądaniem wolności
dla wszystkich, ale z uwzględnieniem różnych potrzeb i stopni odpowiedzialności wynikających
ze społecznych relacji władzy.
Feministyczna polityka oddychania
Argumentowałam tu za nieredukcyjnym rozumieniem oddychania oraz szczególnym rodzajem
polityki respiracyjnej. Przedstawiłam rozumienie polityki, w którym ucieleśnienie, afekt i władza
wzajemnie się konstytuują. Taka polityka nie dzieje się wyłącznie na ulicach czy pod postacią
zorganizowanego rządzenia, ale także w korpomaterialnych i korpo-afektywanych praktykach
dnia codziennego. Ten rodzaj polityki nie polega na radosnym albo tylko zadowalającym
przedstawianiu alternatyw, lecz działa poprzez swą niejednoznaczność.
Jack Halberstam pisał, że „alternatywy kryją się w mętnych wodach nieintuicyjnego, często
nie do zniesienia mrocznego i negatywnego królestwa krytyki i odmowy23”. Choć wyobrażenie
sobie innego rodzaju życia za pomocą, na przykład, lękowego czy panicznego oddychania
oznacza konieczność uwzględnienia ambiwalencji intra-aktywnego splecenia unieruchomienia i
potencjalności, bólu i wzmocnienia, to wierzę, że właśnie w tej ambiwalencji spoczywa zdolność do
wprowadzania zakłóceń, do transformacji i negocjowania hegemonicznych norm wytwarzających
ciała i podmiotowości oraz do przezwyciężenia współczesnej odsłony humanizmu z jego
przeświadczeniem o ludzkiej wyjątkowości.
W kontekście sprawiedliwości społecznej i środowiskowej polityczny potencjał drzemiący
w oddychaniu nie leży zatem w ujęciu życia w miejscu, gdzie powietrze jest skażone albo
życia z atakami paniki jako form oporu. Jego polityczna doniosłość spoczywa w dynamice
złożonych i niejednoznacznych ujęć, które pozwala wyrazić, rozbijając istniejące stany rzeczy
i żądając zmiany. Polityczne interwencje oddechu, jakie mają miejsce w, przykładowo, atakach
paniki czy w przypadku pylicy płuc nie polegają na akceptacji tych warunków życia, ale na
rozpoznaniu politycznej mocy, która kryje się w sposobach, na jakie te demaskują i wyzywają
indywidualne i systemowe intersekcjonalne operacje władzy oraz wzywają do zmiennych
22 S. Ahmed, The Promise of Happiness, Duke University Press Durham, Londyn 2010, s. 120.
23 J. Halberstam, The Queer Art of Failure, s. 2.
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i czasowo określonych sojuszy i cięć zawieranych na mocy podobieństw i różnic24. Taka polityka
wzywa do społecznych, kulturowych, geopolitycznych i paradygmatycznych zmian, jak również
do transformacji codziennego życia. Wzywa do takich podejść, w których polityka i zmiana nie
idealizują zjawisk oporu, ale mobilizują zawartą w nich potencjalność oraz to, co w nich nieznośne,
bolesne i niepożądane.
Równocześnie, powracając do moich wcześniejszych wywodów, taka polityka nie może
być uogólniona czy ujednolicona, lecz jest zawsze umiejscowiona w swych konkretnych
intersekcjonalnych wcieleniach. Te zaś są rozrzucone w rożnych miejscach struktury, w której
przebiegają operacje intersekcjonalnych relacji władzy.
Chciałam zatem przedstawić argumenty na rzecz takiej polityki, która ma znaczenie na
poziomie codzienności, jednostek i struktur. Polityki, która jest zawsze tymczasowa, ciągle od
nowa negocjowana, w której pozycje przywileju albo jego braku zmieniają się pod wpływem
wysiłków – czasem koalicyjnych, a czasem separatystycznych, geopolitycznie usytuowanych
i rozmieszczonych – podejmowanych w imieniu sprawiedliwości społecznej i środowiskowej.
Odnosi się ona do intra-aktywnego ustanawiania i różnicowania natury i kultury, człowieka i nieczłowieka i jest – z podejścia – intersekcjonalna i posthumanistyczna. Na gruncie takiej polityki,
każdy poszczególny oddech, który biorę, stanowi intra-aktywną materializację relacji władzy. Jest
tak nie tylko, gdy mowa o zanieczyszczeniu powietrza i skażeniach środowiska, ale także wtedy,
gdy chcemy pojąć oddychanie w kontekście rasistowskich, płciowych, klasowych, ableistycznych,
seksistowskich, cis- i heteronormatywnych norm społecznych nakładanych na ludzki podmiot,
a także w kontekście walk o niehegemoniczne sposoby życia i istnienia, w których będziemy
mogły oddychać. 								

Z języka angielskiego przełożyła Olga Cielemęcka

24 Ngọc Loan Trần, „ Calling IN: A Less Disposable Way of Holding Each Other Accountable”, http://www.blackgirldangerous.
org/2013/12/calling-less-disposable-way-holding-accountable/, (data dostępu: 04.01.2015).
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Dorota Golańska

O praktykach i procesie. Nowomaterialistyczne spojrzenie na sploty
sztuki, nauki i wiedzy

On Practices and Processes: Artistic Research and the Production of Knowledge in a New Materialist Perspective
Abstract: The objectives of the article are twofold. On the one hand, it offers a discussion on a new materialist
account of art; on the other one, it exposes connections and relationalities between the methods of inventive
creation typical for artistic research and the processes of knowledge production in general. This reflection aims to
grasp the complex entanglements of the diverse ways of thinking embedded in such areas as philosophy, art, and
science. It also reveals connectivities between different dimensions of experience and highlights their materialsemiotic nature. A critical consideration of the mechanism of representation (operating within the realms of both
art and science) serves as a theme linking these transdisciplinary deliberations. The new materialist account of art
(understood as agential) as well as consideration of the practices and processes of its production and operation
goes beyond representationalism, so typical for the dominant Western ways of thinking. This, subsequently, allows
for a radical disavowal of negativist logic (resting on the system of binary oppositions) and transcends disciplinary
limits, offering instead a new framework of thinking in terms of relationalities, connections, and entanglements.
Gathering together themes and concepts typical for the domains of the philosophy of science on the one hand and
the theory of art and aesthetics on the other, the article aims at offering a novel comprehensive reflection on the
processes of knowledge production as well as on practices connected therewith. This argumentation rests on the
assumption that a creative new materialist account of artistic research lets us discern and acknowledge the specific
material-semiotic entanglements, providing the core for the onto-epistemological thinking.
Keywords: new materialism, art, (post)representation, artistic research, process.

„Widzi czujący mój wzrok, czuje widząca ma dłoń1”. Te słowa Johanna Wolfganga von
Goethego wydają się oddawać złożoność zmysłowego doświadczenia, często traktowanego jako
1 J.W. von Goethe, „Elegia V”, w: idem, Elegie rzymskie, tłum. L. Staff, PIW, Warszawa 1980, s. 18.
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punkt wyjścia dla procesu pozyskiwania wiedzy. Wedle tej perspektywy zmysły nie funkcjonują
w izolacji od siebie, a ich rozdzielenie i hierarchizacja, tak typowe dla kultury zachodniej, byłyby
jedynie pragmatycznym wytworem tejże kultury i jej dążenia do ścisłej (nie tylko) naukowej
kategoryzacji, klasyfikacji i systematyzacji2. Ta tendencja utorowała drogę okulocentrycznej
logice, stanowiącej punkt wyjścia dla dominującej koncepcji wiedzy opartej na priorytetowym
traktowaniu ludzkiego zmysłu wzroku jako klucza do obiektywnego poznania. Krytycy takiego
ujęcia postrzegają z kolei doświadczenie (stanowiące pierwotny impuls dla generowania wiedzy)
jako wydarzenie o charakterze syntetycznym i synestetycznym, całościowym w sensie zmysłowointelektualnym, wypływające z organiczno-umysłowej złożoności3. Jak zamierzam wykazać, taki
sposób myślenia, bazujący na pojęciu myśli jako heterogenicznej materialno-semiotycznej4 kreacji,
znajduje swoje ucieleśnienie w badaniach artystycznych łączących obszary nauki i sztuki. Jeżeli
przyjmiemy, że istotą sposobu myślenia charakterystycznego dla sztuki jest generowanie doznań
i odczuć (w myśl poglądów Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego5), to zasadne będzie rozważenie
procesualnego oddziaływania sztuki w kontekście doświadczeń intelektualno-zmysłowych.
Z kolei szersza analiza charakteru badań artystycznych pozwala nam na uchwycenie nie tylko
dynamicznej istoty działania sztuki, ale także stymuluje refleksję dotyczącą praktyk i procesów
towarzyszących wytwarzaniu wiedzy w ogóle. Nieprzypadkowo zatem badania artystyczne
przeżywają aktualnie dynamiczny rozwój i, co za tym idzie, stanowią przedmiot zainteresowania
współczesnych naukowych dociekań.
Głównym celem mojej argumentacji jest wykazanie ścisłych związków pomiędzy
sposobami myślenia i generowania wiedzy charakterystycznymi dla badań artystycznych a nowym
materializmem. Refleksja ta ma charakter teoretyczny i dąży do wykazania złożoności materialno2 Por. np. M. Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles 1994; M. Jay, „Scopic Regimes of Modernity”, w: Vision and Visuality, red. H. Foster, Bay Press, Seattle
1998; Modernity and the Hegemony of Vision, red. D. M. Levin, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1993.
Z kolei o tendencji zachodniego modelu nauki do ścisłej kategoryzacji i klasyfikacji krytycznie pisze I. van der Tuin, Generational
Feminism: New Materialist Introduction to a Generative Approach, Lexington Books, Lanham 2014.
3 Najszerszego przeglądu krytyków dominacji zmysłu wzroku dokonuje Martin Jay por. M. Jay, Downcast Eyes..., op.cit.,
włączając do tej grupy takich myślicieli jak Henri Bergson, Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Jacques
Lacan, Louis Althusser, Guy Debord, Roland Barthes, Jacques Derrida, Luce Irigaray, Emmanuel Levinas czy Jean-François
Lyotard.
4 Pojęciem „materialno-semiotyczne” (ang. material-semiotic) posłużyła się po raz pierwszy Donna Haraway (por. D. Haraway,
Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, tłum. A. Czarnacka, http://
www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf).
5 Koncepcję tę G. Deleuze i F. Guattari szeroko rozwijają na kartach książki Co to jest filozofia? (Słowo/obraz terytoria, Gdańsk
2000). W tym ujęciu filozofia zajmuje się tworzeniem pojęć, nauka wytwarza funkcje, natomiast sztuka to produkcja afektów.
Takie trzy formy, wedle autorów, może przyjąć myśl, jako że ta ostatnia jest ze swej natury heterogeniczna i może podążać
w różnych kierunkach i przybierać różne postaci jednocześnie.
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semiotycznych splotów różnych form kreacji. Rozważania zawarte w niniejszym artykule zmierzają
z jednej strony do wykazania związków między sposobami myślenia charakterystycznymi dla
badań artystycznych a procesami wytwarzania wiedzy w bardziej ogólnym rozumieniu, z drugiej
zaś dążą do zarysowania nowomaterialistycznej koncepcji sztuki. W tym kontekście refleksja ta ma
na celu uchwycenie złożoności powiązań między metodami kreacji typowymi dla obszarów sztuki
i nauki, uwypuklenie splotów między różnorakimi wymiarami doświadczenia oraz wskazanie na
ich materialno-semiotyczną relacyjność. Elementem łączącym te rozważania jest pogłębiony
krytyczny namysł nad mechanizmem reprezentacji i jego funkcjonowaniem w tych obszarach.
W mojej analizie skupiam się na zagadnieniach praktyk i procesów stanowiących istotny
element zainteresowania zarówno badań artystycznych, jak i nowego materializmu. Moją
intencją jest bowiem zasygnalizowanie konceputalnego zwrotu polegającego na przejściu od
etyki reprezentacji (charakterystycznej dla ekspansywnej okulo- i antropocentrycznej logiki
zachodniej) do nowomaterialistycznej i demokratycznej etyki relacji, postulującej odejście od
antropocentrycznych sposobów myślenia opartych na systemie hierarchicznie zorganizowanych
opozycji binarnych.Ważnym w tym kontekście zagadnieniem będzie dla mnie post-reprezentacyjna
teoria sztuki. Jej założenia omówię w oparciu o wybrane wątki filozofii Gillesa Deleuze’a oraz
w nawiązaniu do rozwiniętych przez Barbarę Bolt koncepcji sprawczości sztuki. Oczywiście
istnieje zasadnicza trudność w myśleniu o sztuce (czy też, ściśle biorąc, kulturze wizualnej)
w oderwaniu od zagadnienia reprezentacji. Zresztą nie to jest tu moim zamiarem. Dążę raczej do
wskazania, w jaki sposób reprezentacyjny wymiar sztuki współistnieje i splata się z jej wymiarem
materialnym, często pomijanym w dyskusjach toczonych w obszarze tradycyjnie pojmowanych
dyscyplin teorii i historii sztuki. Post-reprezentacyjne podejście do sztuki ma swoje znaczenie
zarówno w kontekście praktyk artystycznej kreacji, jej procesualnego trwania, jak i w odniesieniu
do jakiejkolwiek interakcji ze sztuką. Sztuka jest w swej istocie materialno-semiotyczna i zdolna
do wchodzenia w różnorodne relacje, a jako taka musi być pojmowana w kategoriach sprawczych
– jako aktywny element procesu kreacji, na każdym jej etapie.
Rozważania swe rozpocznę od krótkiej refleksji nad zagadnieniem materii i jej miejscem
w filozofii nowego materializmu, wskazując na nowatorskość jej postrzegania w ramach tej
teoretycznej tendencji. Usytuuję zarazem nowy materializm w szerszym kontekście związanym
z rozwojem filozofii w drugiej połowie XX wieku. Następnie, podkreślając niedualistyczną orientację
tego prądu, uwagę poświęcę pojęciu praktyk, zwłaszcza zaś ich znaczeniu dla procesu reprezentacji
i wytwarzania wiedzy. Moim celem będzie odniesienie nowomaterialistycznych założeń do dwóch
skrajnie różnych paradygmatów myślenia o reprezentacji w kontekście procesów poznawczych.
Opierając się na obserwacjach Karen Barad zwrócę w tym miejscu szczególną uwagę na status,
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jaki te perspektywy przyznają zagadnieniu materii/przedmiotu wiedzy oraz jak problematyzują
sam proces poznawczy. W dalszej części przejdę do namysłu nad istotą badań artystycznych,
wskazując na ich postantropocentryczną orientację oraz materialno-semiotyczną procesualność.
Te rozważania będą punktem wyjścia dla zarysowania nowomaterialistycznej koncepcji sztuki.
Warto jeszcze raz podkreślić, że moim celem jest tutaj wskazanie na te aspekty procesu
artystycznego (czy też artystyczno-badawczego), które pozwalają nam w nowy sposób myśleć
o procedurach generowania wiedzy w ogóle. Ma to swoje istotne implikacje natury politycznej i
etycznej.
O materii
Terminy „nowy materializm” i „neo-materializm” (stosowane najczęściej wymiennie) po
raz pierwszy weszły do słownika pojęć związanych z dyscypliną studiów kulturowych w drugiej
połowie lat 90. XX wieku. Było to skutkiem teoretycznych dociekań wypracowanych niezależnie
przez Manuela DeLandę6 oraz Rosi Braidotti7. Jak pisze Braidotti, ta filozoficzna tendencja może
być postrzegana jako „bardziej radykalna forma materializmu” zmierzająca do powtórnego
całościowego przemyślenia cielesnego/materialnego aspektu ludzkiej podmiotowości
w warunkach dominacji poststrukturalizmu8. Postulując powrót do materii pojmowanej jako
sprawcza, nowy materializm niejako wykracza poza dominujący w drugiej połowie XX wieku
w studiach kulturowych (i nie tylko) paradygmat „zwrotu lingwistycznego”, nie porzucając
jednakowoż jego niektórych wątków (o czym szerzej poniżej).
Tego rodzaju rozważania nie pojawiły się oczywiście w filozoficznej próżni.
Charakterystyczne dla nowego materializmu zainteresowanie wzajemnym przenikaniem się
czy wręcz współwarunkowaniem materii i znaczenia obecne było bowiem pod koniec XX
wieku także w pracach innych naukowczyń i naukowców, w tym także tych nieposługujących
się terminem „nowy materializm” w odniesieniu do własnych teorii i wypracowywanych podejść
metodologicznych. Wśród nich wymienić niewątpliwie należy antropologa wiedzy Bruna Latoura9,
6 Por. M. DeLanda, The Geology of Morals: A Neo-Materialist Interpretation, 1996, http://www.t0.or.at/delanda/geology.htm
(data dostępu 07.02.2014) oraz M. DeLanda, A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity, Continuum,
Londyn, Nowy Jork 2006.
7 Por. R. Braidotti, „Teratologies”, w: Deleuze and Feminist Theory, red. I. Buchanan, C. Colebrook, Edinburgh University Press,
Edinburgh 2000; R. Braidotti, Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming, Polity Press, Cambridge 2002; R.
Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge 2006.
8 R. Braidotti, „Teratologies”, s. 158.
9 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, tłum. M. Gdula, Oficyna naukowa,
Warszawa 2011.
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który pisze o mnożących się intensywnie we współczesnym świecie „hybrydach”, usytuowanych
w obszarach styczności natury, kultury i dyskursu, przy czym sam podział na te sfery jest – jak
zauważa ów badacz – czysto umowny. Latour zwraca także uwagę na sieci interakcji pomiędzy
ludzkimi i nie-ludzkimi podmiotami/przedmiotami, które stanowią kontekst dla generowania
wiedzy i produkcji faktów naukowych10, uwzględniając zarazem w swych dociekaniach społeczne
aspekty tych procesów. Z kolei Donna Haraway proponuje koncepcję „naturokultury”11, a termin ten
ma za zadanie uchwycić nieuniknione związki tego, co naturalne i tego, co przynależy (przynajmniej
teoretycznie) do sfery kultury. Wprowadzone przez Haraway pojęcie odnosi się zatem do procesu
przenikania się tego, co materialne i tego, co dyskursywne. Jednocześnie filozofka ta namawia
do niedualistycznego i niehierarchicznego potraktowania tych oddziaływań i współzależności.
Filozoficzny nurt nowego materializmu kładzie zatem nacisk na to, co Haraway określiła niegdyś
mianem „materialno-semiotycznej”12 istoty doświadczenia/rzeczywistości/wiedzy i postuluje
stworzenie kompleksowych, interdyscyplinarnych studiów nad materią rozumianą w kategoriach
procesualnych i transformatywnych relacji. Tak więc, w myśl poglądów nowego materializmu,
najistotniejszą cechą materii staje się jej zdolność do stałej i dynamicznej „metamorfozy”13 czy też
„morfogenezy”14.
To zainteresowanie kwestiami materialności rozpatrywane musi być także w kontekście
powrotu zagadnień ciała i cielesności do kręgu pojęć stanowiących przedmiot szczególnego
zainteresowania filozofii. Zwrot ku cielesności, postulowany przez badaczki feministyczne,
szczególnie jasno rysujący się na mapie filozofii feministycznej w latach 90. XX wieku, był bowiem
wyrazem tendencji bliskich tym charakterystycznym dla nowego materializmu15. Zresztą podobne
wątki zaczęły pojawiać się wówczas także w ramach innych dyscyplin naukowych – wykształcenie
się studiów zmysłowych, antropologii zmysłów, geografii zmysłów czy socjologii zmysłów16
10 B. Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Harvard University Press, Cambridge,
MA 1987.
11 D. Haraway, „Manifest gatunków stowarzyszonych”, tłum. J. Bendarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A.
Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 241.
12 D. Haraway, Wiedze usytuowane, s. 19.
13 R. Braidotti, Metamorphoses, op.cit.
14 M. DeLanda, The Geology of Morals, op.cit.; DeLanda, A New Philosophy of Society, op.cit.
15 Por. np. E. Grosz, Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1994.
16 Por. np. C. Classen, The Deepest Sense: A Cultural History of Touch, University of Illinois Press, Chicago 2012; C. Classen, Worlds
of Sense. Exploring the Senses in History and Across Cultures, Routledge, Londyn 1993; D. Howes, „Olfaction and Transition”,
w: Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses, red. D. Howes, University of Toronto Press,
Toronto 1991; D. Howes, Sensual Relation: Engaging the Senses in Culture and Social Theory, University of Michigan Press,
Michigan 2003; D. Howes, Charting the Sensorial Revolution, w: „Senses & Society” 1 (1), 2006, s. 113-128; N. Seremetakis,
„The Memory of the Senses. Part I. Marks of the Transitory”, w: The Senses Still. Memory and Perception as Material Culture in
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oraz wzmożone zainteresowanie pojęciami afektu i emocji w obszarze studiów kulturowych17
świadczyć mogą o pewnym kryzysie dominujących nurtów filozofii wiedzy, zasadzających się na
charakterystycznych dualizmach (umysł/ciało, podmiot/przedmiot, oryginał/kopia, kultura/natura,
człowiek/nie-człowiek, rozum/emocje itp.). W tym kontekście także nowy materializm może
być postrzegany jako współczesna kreatywna reakcja na dominację filozofii wiedzy przesadnie
opartych na postrzeganiu wzrokowym, co jest związane z krystalizacją mechanizmu reprezentacji
(w jego różnych odsłonach) jako podstawowego paradygmatu pozyskiwania wiedzy18. Jak wskazują
niektórzy badacze19, kultura zachodnia przyznała narządowi wzroku specjalny status, zwłaszcza
w odniesieniu do procedur pozyskiwania wiedzy. Ta ostatnia jest bowiem zwykle postrzegana jako
wytwór racjonalnej pracy ludzkiego intelektu a także, co niezwykle istotne, rezultat wyobcowanej
i pozbawionej emocjonalnego nacechowania obserwacji dokonywanej przez wyzbyty kontekstu
i zdystansowany podmiot. Zjawisko to, będące sednem dominującego modelu generowania
wiedzy, Donna Haraway określiła niegdyś mianem “boskiego triku”20. Taka organizacja procesu
poznawczego wypływa z bardziej ogólnych filozoficznych i religijnych fundamentalnych założeń
kultury zachodniej, postulującej wspomniany wcześniej dualistyczny model myślenia i przyznającej
specjalny status ludzkiemu umysłowi (względnie duszy), wynosząc go ponad cielesny (grzeszny!)
wymiar ludzkiej egzystencji21. Te przekonania w sposób oczywisty przełożyły się na istotne
Modernity, red. N. Seremetakis, University of Colorado Press, Boulder 1994; P. Stoller, The Taste of Ethnographic Things. The
Sense in Anthropology, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1989.
17 Por. np. A. Cvetkovich, An Archive of Feeling: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures, Duke University Press, Durham
2003; S. Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Routledge, Nowy Jork 2004; L. Berlant, „The Subject of True Feeling: Pain,
Privacy, and Politics”, w: Cultural Pluralism, Identity Politics, and the Law, red. A. Sarat, T.R. Kearns, Michigan University Press,
Michigan 1999; S. Ngai, Ugly Feelings, Harvard University Press, Cambridge, MA 2007; The Affective Turn: Theorizing the Social,
red. P.T. Clough, J. Halley, Duke University Press, Durham 2007; M. Featherstone, Body, Image and Affect in Consumer Culture,
„Body & Society” 16, 2010, s. 193-221; F. Giardini, Public Affects. Clues Towards a Political Practice of Singularity, „European
Journal of Women’s Studies” 6, 1999, s. 149-159; E. Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity,
Duke University Press, Durham 2003; B. Massumi, Parables of the Virtual, Duke University Press, Durham 2002. Z kolei krytykę
„zwrotu afektywnego” przedstawia Ruth Leys w obszernym artykule The Turn to Affect: A Critique, „Critical Inquiry” 37 (3), 2011,
s. 434-472. Przeglądu teorii afektu w kontekście nauk społecznych dokonuje Margaret Wetherell w pracy Affect and Emotion. A
New Social Science Understanding, Sage, Londyn 2012.
18 O trzech paradygmatach dotyczących funkcjonowania mechanizmu reprezentacji (mimetycznym, intencjonalnym
i konstruktywistycznym) pisze Stuart Hall w pracy The Work of Representation w: Representation: Cultural Representations and
Signifying Practices, Sage, Londyn 1997. O krytyce tych paradygmatów w kontekście teorii feministycznej piszą Marek Wojtaszek
i Dorota Golańska w tekście „Seeing Differently: Towards Affirmative Reading of Visual Culture”, w: Teaching Visual Culture in An
Interdisciplinary Classroom: Feminist (Re)interpretations of the Field, red. E. H. Oleksy, D. Golańska, Uithof Drukerijen, Utrecht
2009.
19 Por. np. M. Jay, Downcast Eyes; M. Jay, Scopic Regimes of Modernity, op.cit.; Modernity and the Hegemony of Vision, red. D.M.
Levin, op.cit.
20 D. Haraway, Wiedze usytuowane..., s. 27.
21 Warto przy tym zauważyć, że współczesna kognitywistyka dość wyraźnie inspiruje się zagadnieniami ucieleśnienia (także
w fenomenologicznym ujęciu), prezentując koncepcje poznania jako nieoderwanego od cielesności (por. np. H. Kardela,
„Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie”, w: Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2: Mózg i jego umysły, red.
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zubożenie procesu poznawczego, bowiem relegowały ciało i jego organy (cielesne zmysły) do
pełnienia w najlepszym razie funkcji pomocniczych (czy też instrumentalnych) bądź też niekiedy
nawet w pełni ignorując ich kompetencje poznawcze. Nowy materializm dąży zatem do istotnej
rewizji tych przekonań, wskazując na istotność praktyk towarzyszących procesom wytwarzania
wiedzy i zwracając uwagę na ich materialny wymiar.
O znaczeniu praktyk
Jak wcześniej wspomniałam, namysł nad istotą i charakterem usytuowanych na pograniczu
obszarów sztuki i nauki badań artystycznych ma tu prowadzić do szerszej i bardziej ogólnej refleksji
nad procedurami generowania wiedzy. Rozważając związane z tym procesem relacje między
praktykami wytwarzania i nadawania znaczeń a materią (czy też światem przedmiotów i rzeczy),
zasadniczo wyróżnić można dwie skrajnie inne i ścierające się ze sobą tendencje postrzegania
mechanizmu reprezentacji jako narzędzia pozyskiwania wiedzy. Te odmienne poglądy znajdują
swój wyraz bądź to w wyżej już wspomnianym i cieszącym się centralną pozycją we współczesnej
nauce okulocentrycznym modelu pozytywistycznego realizmu bądź też – alternatywnie –
w daleko mniej popularnych sposobach myślenia o reprezentacji funkcjonujących w ramach
paradygmatu społecznego konstruktywizmu. Obydwie te radykalnie różne od siebie perspektywy
charakteryzuje jednak hierarchiczna organizacja rozwijanych przez nie modeli poznania,
świadcząca o ich dualistycznym i antropocentrycznym nacechowaniu. Zresztą krytyczna refleksja
nad funkcjonowaniem tych modeli rozwijana jest od dłuższego czasu zarówno na gruncie filozofii
feministycznej, jak i w ramach naukoznawstwa, filozofii nauki, antropologii nauki czy kulturowych
studiów nad nauką i technologią. Także filozoficzny nowy materializm, zwłaszcza w ujęciu Karen
Barad22 (na którym moja argumentacja bazuje), poddaje gruntownej krytyce te dwa modele
poznawcze. Choć niekiedy zarzuty wobec nich pokrywają się z tymi formułowanymi w ramach
innych tendencji, to nowy materializm zwraca zarazem uwagę także na takie ich aspekty, które
nie były rozważane przez inne perspektywy krytyczne. By lepiej zrozumieć istotę omawianych
w kolejnej części tego artykułu badań artystycznych i nowomaterialistycznego rozumienia sztuki,
W. Dziarnowska, A. Klawiter, Zysk i S-ka, Poznań 2006; M. Pokropski, Ciało. Od fenomenologii do kognitywistyki, „Przegląd
Filozoficzno-Literacki” 4 (32), s. 119-137).
22 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie”, tłum. J. Bednarek
w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012; K. Barad, Meeting the
Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham, Londyn
2007. Warto tu jednocześnie zaznaczyć, że Karen Barad sama nie posługuje się terminem „nowy materializm” (czy „neomaterializm”), jednakowoż rozwijane przez nią poglądy i koncepcje stanowią współcześnie jeden z najistotniejszych punktów
odniesienia dla badaczek i badaczy sytuujących się w ramach tego filozoficznego nurtu.
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warto przyjrzeć się bliżej podstawowym zarzutom kierowanym przeciwko tym dwóm modelom
poznania.
Pierwszy z nich – pozytywistyczny realizm – przyznaje priorytet zasadom nieingerencji
i neutralności pod względem wartości, a więc temu, co kryje się pod pojęciem absolutnej
obiektywności. Ten schemat myślenia (noszący miano reprezentacjonizmu) postrzega wiedzę
w kategoriach reprezentacji (czy też przedstawienia) rzeczywistości za pośrednictwem idei lub
pojęć stanowiących odbicie przedmiotów rzeczywistych. Ujęcie to opiera się na założeniu, że
język jest w stanie w pełni uchwycić istotę przedmiotów i zjawisk, które same w sobie istnieją
pierwotnie (i niezależnie) wobec wiedzy na ich temat. Taka procedura opiera się na ściśle
określonej hierarchicznej dynamice procesu poznania – aktywny podmiot generuje wiedzę
o biernym przedmiocie, a sama wiedza jest racjonalnym wytworem umysłu twórcy i gwaranta
reprezentacji (tj. podmiotu wiedzy). Co istotne, jak wskazuje Barad, „reprezentacjonizm jest
praktyką brania w nawias kwestii istotności praktyk. Oznacza to, że reprezentacjonizm nie jest
w stanie wziąć pod uwagę tych praktyk, za pomocą których reprezentacje zostają wytworzone23”.
A zatem zarówno kontekst, jak i techniczne aspekty procesów generowania wiedzy zdefiniowane
zostają jako transparentne, co z kolei pozwala na ich postrzeganie jako elementów nieistotnych
dla końcowego produktu poznania, jakim jest wiedza. Paradoksem tego modelu jest fakt, że choć
zdolności sprawcze podmiotu wiedzy stanowią sedno procesu poznawczego, to sama obecność
tego podmiotu pozostaje niezauważona (czy też ukryta), tak by nie stanowiła zaprzeczenia
założeń naukowej obiektywności wpisanych w mechanizm „chwytania” rzeczywistości za
pomocą jej neutralnych przedstawień. Tym samym mechanizm reprezentacji operuje w ramach
pozytywistycznego realizmu na zasadzie przezroczystego instrumentu w rękach racjonalnego
podmiotu wiedzy (stanowiącego centrum poznania/reprezentacji). Praktyczne aspekty działania
tego procesu znajdują się jednak poza obszarem zainteresowania tak sformułowanego modelu
poznawczego.
Społeczny konstruktywizm proponuje pogląd radykalnie odmienny. Ta inspirowana pracami
Michela Foucaulta24 oraz Judith Butler25 perspektywa podkreśla fakt, że doświadczenie materii
ciał/przedmiotów stanowi wytwór produktywnych społecznych i kulturowych praktyk znaczących
(a więc reprezentacji). Zatem materia musi być postrzegana przez pryzmat kontekstu, w jakim
23 K. Barad, Meeting the Universe Halfway…, s. 53.
24 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa 2011; M. Foucault,
Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010; M. Foucault,
Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972 – 1977, red. C. Gordon, Pantheon Books, Nowy Jork 1980.
25 Por. J. Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008; J. Butler, Bodies That
Matter: On the Discursive Limits of ’Sex’, Routledge, Nowy Jork 1993.
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funkcjonuje, jakkolwiek zostaje ona zarazem zdefiniowana jako zjawisko kulturowe stanowiące
rezultat ludzkiej działalności, zwłaszcza zaś tej w obrębie języka (czy też, szerzej, wszelkich
praktyk nadających/generujących znaczenie). Materia jako taka znaczenia ani nie posiada, ani nie
wytwarza. Elementem istotnym wedle tego modelu są jednak znaczenia, jakie materia ze sobą
niesie (a raczej, jakie zostają jej nadane) w określonych kontekstach społeczno-kulturowych. Jak
pisze Barad, „postrzeganie materii jedynie w kategoriach wytworu, a nie aktywnego czynnika
w procesach materializowania oznacza ograbienie materii z pełni jej zdolności26”. Ten paradygmat
zatem, mimo swego zainteresowania społeczno-kulturowymi aspektami procedur wytwarzania
wiedzy (a tym samym oferujący radykalnie odmienną wizję funkcjonowania mechanizmu
reprezentacji), jest równie mocno nacechowany antropocentryzmem jak wcześniej omawiany
pozytywistyczny realizm. Podobnie bowiem jak on, tak i społeczny konstruktywizm oferuje obraz
materii jako biernego przedmiotu (w tym przypadku – obszaru dyskursywnej inskrypcji). Wyłonienie
się nowego materializmu jako tendencji filozoficznej jest zatem także bez wątpienia związane nie
tylko z rozwojem krytyki pozytywistycznego realizmu, ale także z narastającym niezadowoleniem
z tych istniejących podejść badawczych, które pod koniec XX wieku zaczęły cieszyć się stosunkowo
stabilną pozycją w ramach współczesnej humanistyki (w tym studiów kulturowych czy też – co
istotne w kontekście wątków podejmowanych przez ten artykuł – również najnowszych tendencji
w ramach historii sztuki i estetyki). Dotyczy to zatem także perspektyw i narzędzi analitycznych
związanych z paradygmatem społecznego konstruktywizmu, który niejako nie pozwala na
wykroczenie poza analizę ideologicznych struktur władzy i znaczenia (takie przyczyny identyfikuje
np. Brian Massumi27), rugując pojęcie materii (a więc i ciała) jako aktywnego czynnika w procesach
i praktykach generowania znaczenia.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że zarówno pozytywistyczny
realizm, jak i społeczny konstruktywizm nie potrafiły wypracować pojęcia materii, które
pozwalałoby na postrzeganie jej w kategoriach sprawczych. W takich okolicznościach Barad
optuje za zdecydowanym przewartościowaniem tych antropocentrycznych sposobów myślenia w
celu uznania procesów „materializacji wszystkich ciał - ’ludzkich’i ’nieludzkich’- uwzględniających
udział wszystkich sił materialnych (zarówno ’społecznych’, jak i ’naturalnych’)28”. Jej zdaniem
istnieje potrzeba stworzenia post-reprezentacyjnego modelu realizmu wspartego na takiej
ontologii, „która nie uznaje za oczywistość istnienia ’słów’i ’rzeczy’” i o epistemologię, która nie

26 K. Barad, Meeting the Universe Halfway..., s. 66.
27 B. Massumi, Parables of the Virtual, op. cit.
28 K. Barad, Meeting the Universe Halfway..., s. 66.
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opiera się na pojęciu prawdy zakładającym, że słowa odpowiadają rzeczom, które określają29.
Badaczka ta proponuje koncepcję „onto-epistemologii”, którego to terminu używa dla określenia
badania praktyk wiedzenia w działaniu (ang. study of practices of knowing in doing)30. Zresztą cała
argumentacja Barad wskazuje na fakt, że „eksperymentowanie i teoretyzowanie to dynamiczne
praktyki mające swój istotny udział w wytwarzaniu przedmiotów i podmiotów, a także materii
i znaczenia31”. Tym samym, skierowanie uwagi na praktyki, jakie towarzyszą procesom
pozyskiwania wiedzy (i reprezentacji w ogóle) pozwala nam na pełniejsze zrozumienie istoty ich
efektów. Przyjrzenie się tym związkom prowadzi także do uchwycenia tego, w jaki sposób podmiot
i przedmiot wiedzy same są także rezultatami „intra-aktywności32”. Jak wyjaśnia Barad, w fizyce
termin ten używany jest na określenie relacji pomiędzy organizmem a materią (ludzką lub nieludzką,
organiczną lub nieorganiczną, itp.) nieposiadających jasno zarysowanych granic. W takim ujęciu
zdolności sprawcze nie przynależą jedynie człowiekowi/podmiotowi, który sprawowałby kontrolę
nad przedmiotem badania. Intra-aktywność określa właśnie relacyjność tego związku, wzajemną
zależność i splątanie będące podstawą istnienia naturalno-kulturowych całości. A zatem, według
Barad, materialność i dyskursywność współistnieją w ramach intra-aktywnej relacji33, są ze sobą
splątane34. Ta perspektywa filozoficzna skupia się zatem na badaniu, w jaki sposób to, co materialne
i to, co społeczne/dyskursywne/kulturowe wzajemnie się konstytuuje oraz w jakim zakresie ta
złożoność przekłada się na tworzenie unikatowych wydarzeń, doświadczeń czy metamorficznych
bytów. Dla badaczek identyfikujących się z nurtem nowego materializmu materia jest zatem
uwikłana we wszystkie (nierzadko niedostrzegalne) procesy wytwarzania znaczenia35. W tym
duchu wywodzące się z dziedziny fizyki prace Barad proponują przyjęcie nowej perspektywy, jaką
jest „realizm sprawczy”. Jej zadaniem jest uchwycenie, w jaki sposób materia nabiera znaczenia
i jak staje się materią (ang. how matter comes to matter). Materia, według poglądów Barad, jest
29 Ibidem, s. 56.
30 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność...”, s. 337-354.
31 K. Barad, Meeting the Universe Halfway..., s. 56.
32 Ibidem, s. 56.
33 Ibidem, s. 152.
34 Ibidem, s. 185.
35 Zainteresowanie żywotnymi, nieustającymi przekształceniami materii obecne jest w pracach naukowców wywodzących się
z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Świadczyć to może o międzydziedzinowym, interdyscyplinarnym nacechowaniu
nowego materializmu. Por. np. Material Feminisms, red. S. Alaimo, S. Hekman, Indiana University Press, Bloomington 2008;
J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham 2010; R. Dolphijn, I. van der Tuin,
The Transversality of New Materialism, „Women: A Cultural Review” 21 (2), 2010, s. 153-171; R. Dolphijn, I. van der Tuin, New
Materialism: Cartographies and Interviews, Open Humanities Press, Londyn 2012; Carnal Knowledge. Towards a New Materialism
Through the Arts, red. B. Bolt, E. Barrett, I.B. Tauris, Londyn 2013.
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tak samo dynamiczna jak struktury znaczeniowe, poprzez które zwykliśmy odnosić się do niej;
nie obdarzamy zatem materii znaczeniem, ale materia i znaczenie współistnieją i wytwarzają się
wzajemnie.
Co warto wyraźnie podkreślić, pomimo szczególnego zainteresowania materią,
podejście nowomaterialistyczne w żadnym razie nie zakłada niezależności materii od warunków
i kontekstów społeczno-kulturowych. Nie oznacza to zatem, że poststrukturalistyczne założenia
epistemologiczne i metodologiczne powinny zostać całkowicie porzucone. Wręcz przeciwnie
– nowy materializm w dużym stopniu bazuje na osiągnięciach teorii dyskursu, jednak zarazem
postuluje bardziej empiryczne i radykalne skupienie się na procesach materialnych, które
współistnieją ze strukturami semiotycznymi/dyskursywnymi i czynią znaczenie możliwym.
Niemniej, istotny jest fakt, że nowy materializm cechuje się niechęcią wobec wszelkich sposobów
dualistycznego myślenia, tak charakterystycznych dla kultury zachodniej. Jak wskazują
Diana Coole i Samantha Frost, podejście to stawia na „kreatywną afirmację nowej ontologii,
tj. projekt zgodny z produktywnymi, rozumnymi zdolnościami, jakie przypisywane są sferze
materialnej. Dominujący etos nowomaterialistycznej ontologii jest raczej bardziej pozytywny
i konstruktywny, aniżeli krytyczny i negatywny, a swoje zadania nowy materializm definiuje
w kategoriach tworzenia nowych koncepcji i obrazów natury, które podkreślałyby immanentną
witalność materii36”. Kluczowe jest zatem to, że nowy materializm nie przyznaje materii statusu
uprzywilejowanego wobec znaczenia ani też nie faworyzuje kultury względem natury. W ramach
tej logiki podkreśla się raczej ujęcie monistyczne, jednakowoż towarzyszy mu szczególne
zainteresowanie materią jako elementem dotychczas pomijanym przez główne zachodnie systemy
filozoficzne. Ta niedualistyczna orientacja nowego materializmu przejawia się także w sprzeciwie
wobec polityki wprowadzania rozróżnień między mechanistycznymi i witalistycznymi oraz
organicznymi i nieorganicznymi sposobami rozumienia materii. Wszystkie one wchodzą ze sobą
w rozmaite, demokratycznie rozumiane relacje. Procesy te mają zatem charakter nieustannego,
metamorficznego i dynamicznego „stawania się”37.
Biorąc powyższe zagadnienia pod uwagę, warto przyjrzeć się dokładniej artystycznemu
procesowi twórczemu i badaniom artystycznym w ogóle, jako że ich analiza pozwala nam wyraźnie
dostrzec rolę materialno-dyskursywnych praktyk w procedurach wytwarzania wiedzy, rzucając na
36 D. Coole, S. Frost, „Introducing New Materialism”, w: New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole, S.
Frost, Duke University Press, Durham 2010, s. 8.
37 Koncepcja „stawania się” jest używana w filozofii Gillesa Deleuze’a jako istotna alternatywa dla pojęcia „bycia”. Za jej pomocą
Deleuze wskazuje na dynamiczny aspekt każdego bytu, który podlega ciągłym, często niedostrzegalnym (lub niepostrzegalnym)
transformacjom. Takie podejście jest także istotnym punktem wyjścia dla afirmatywnego rozumienia pojęcia „różnicy”.
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nie zarazem nowe (nowomaterialistyczne!) światło.
O procesie i sprawczości
Niektóre współczesne badania prowadzone zarówno w obrębie nauk medycznych, jak
i antropologicznych podkreślają wagę posiadania przez człowieka dłoni. Ten fakt ma niebagatelne
znaczenie zarówno w kontekście ewolucji ludzkiego intelektu, jak i języka i systemów
symbolicznych. Dłoń cechuje się niezwykłą wręcz zdolnością ruchu i giętkością. Posiada także
niepospolitą umiejętność wyćwiczenia określonych nawyków i czynności. Jak komentuje ten
fakt Juhani Pallasmaa, te niezależne funkcje dłoni wcale nie muszą być skutkiem rozwoju
możliwości ludzkiego mózgu, jak zwykliśmy uważać. To niezwykły rozwój mózgu może równie
dobrze być konsekwencją rozwoju dłoni38. Podobnie twierdzi Marjorie O’Rourke Boyle, której
słowa Pallasmaa przywołuje: „Arystoteles mylił się twierdząc, że ludzie mają dłonie ponieważ
są inteligentni. Anaksagoras był być może bliższy prawdy stwierdzając, że ludzie są inteligentni
dlatego, że posiadają dłonie39”. Takie powiązanie funkcji intelektu ze zdolnościami ciała jest
znamienne – to zarówno procesy materialne, jak i procedury generowania znaczeń warunkują
wytwarzanie wiedzy. Teoretyzowanie to przecież praktyka, nie zaś jej zaprzeczenie. Praktyki
z kolei nie pełnią jedynie funkcji pomocniczych; raczej stanowią one ucieleśnienie procesów
teoretyzowania, witalnie je kształtując i czyniąc je możliwymi. Myślenie pojawia się w praktycznej
styczności z innymi ciałami, jakkolwiek pojęcie ciała – jak wskazuje Gilles Deleuze – musi być tutaj
rozumiane szeroko: „[d]otyczy to dowolnego ciała: to zwierzę, ciało dźwiękowe, dusza lub idea,
ciało językowe, ciało społeczne i ciało kolektywne40”. A zatem, wedle tej logiki, po to by mogła
zrodzić się myśl, musi towarzyszyć jej czucie. Czucie/wrażenie/afekt w takim ujęciu warunkują
procesy myślowe. Jak pisze Deleuze, „Istnieje w świecie coś, co zmusza do myślenia. To coś jest
przedmiotem fundamentalnego spotkania, nie zaś rozpoznania41”. To właśnie „spotkanie” –
plastyczne, dynamiczne, twórcze – stanowi inspirację i bodziec dla głębokiego namysłu i krytycznej
refleksji. Myśl, w sensie ontologicznym, warunkowana jest zatem przez czucie.
Takie sposoby myślenia bliskie są obszarowi badań artystycznych, usytuowanych
w punkcie przecięcia nauki i sztuki. W ich przypadku mamy bowiem do czynienia z produkcją sztuki,
38 J. Pallasmaa, The Thinking Hand. Existential and Embodied Wisdom in Architecture, Wiley Publications, Chichester 2009, s. 33.
39 M. O’Rourke Boyle, Senses of Touch: Human Dignity and Deformity from Michelangelo to Calvin, Brill, Leiden, Boston, Cologne
1988, s. xiii.
40 G. Deleuze, Spinoza. Filozofia praktyczna, tłum. J. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 205.
41 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak i K. Matuszewski, KR, Warszawa 2007, s. 206.
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która jest zarazem produkcją wiedzy. Wiedza tak wytwarzana związana jest z zaangażowaniem
w proces artystyczny, w generatywną kreację, która nie ogranicza się do eksploracji (czy też
zastosowania) już istniejących teorii, idei i pojęć. Badania artystyczne stwarzają zatem przestrzeń
dla nieustannego kreatywnego eksperymentowania i spontanicznego, intuicyjnego tworzenia.
Dzieło sztuki, które powstaje w takim procesie, jest zarazem elementem pracy naukowej –
artystyczny namysł i wytwory wiedzy z niego powstałe stanowią całość i są ze sobą w pełni tożsame.
Niemożliwym jest tu zatem wytyczenie precyzyjnych granic między naukowym wywodem,
kreacją artystyczną i dociekaniami natury filozoficznej, bowiem wszystkie te procesy są ze sobą
ściśle powiązane, stanowiąc splątaną i dynamiczną jedność. Badania artystyczne przyjmują
zatem formy multimodalne i hybrydowe, stwarzając zarazem możliwości dla eksperymentalnych
działań.
Zasadniczo wyróżnić można – za Estelle Barrett i Barbarą Bolt – trzy podstawowe elementy
charakterystyczne dla badań artystycznych. Wszystkie te cechy, co ważne, koncentrują się na
zagadnieniach procesu i praktyk towarzyszących generowaniu artystyczno-naukowej wiedzy.
W tym sensie można dostrzec wiele punktów stycznych badań artystycznych z opisanymi
wcześniej podstawowymi tendencjami nowego materializmu. Badania te to proces bazujący
na podejściu usytuowanym42, ściśle związanym zarówno z kulturowym, jak i materialnym
kontekstem kreatywnego wysiłku. To działanie oparte tak o wypracowane wcześniej twierdzenia
naukowe, jak i stanowiące zbiór spontanicznych procesów i poczynań, nierzadko stosowanych
w sposób całkowicie intuicyjny, niemal przypadkowy. Dlatego też metodologie wykorzystywane
w takiej twórczości mają charakter eksperymentalny i niejako konstytuują się w samym procesie ich
użycia. Taki stan rzeczy przekłada się na pewien stopień niedookreślenia oraz nieprzewidywalności
w odniesieniu do rezultatów tych działań. Związane to jest także z trzecim elementem badań
artystycznych wyróżnionym przez Barrett i Bolt, a mianowicie interdyscyplinarnością procesu
produkcji oraz jego oparciem na relacyjności sfery materialnej i społeczno-kulturowej43. Takie
rozumienie relacyjności artystycznego działania, co ważne, ma swoje zastosowanie zarówno do
istoty samego aktu tworzenia, jak i do kreatywnej interakcji ze sztuką.
Jeśli chodzi o sam akt twórczy, to jest on tu przede wszystkim rozumiany w kategoriach
procesualnych, jako zbiór praktyk, wyłaniający się z jednoczesnego intensywnego i wielotorowego
zaangażowania artystki-badaczki, narzędzi i materiału. W ramach badań artystycznych, jak
wskazuje Estelle Barrett, uwaga skupia się na ucieleśnionym, empatycznym „spojrzeniu”. To
42 O takim podejściu pisze Donna Haraway w tekście Wiedze usytuowane, op.cit.
43 E. Barrett, B. Bolt, Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry, I.B. Tauris, Londyn 2007, s. 7.
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działanie jest zatem wynikiem ciągłego przeplatania się cyklów wytwarzania i refleksji i może
zdążać w zaskakującym kierunku, oferując nowe rezultaty i nieoczekiwane przeobrażenia.
Oznacza to przyjęcie do wiadomości, że sam przedmiot estetyczny pozostaje niedookreślony
a także uznanie generatywnego potencjału jego ambiwalencji. Na każdym etapie aktu twórczego
splatają się procesy dekodowania, przekładu, analizy oraz rekonfiguracji materiału. Materiał jest tu
postrzegany jako posiadający zdolności sprawcze – „to, co znajduje się w rękach pracującej osoby
ma tak samo znaczący wpływ na powstanie artefaktu jak to, co dzieje się w jej umyśle 44”, jak pisze
Iris van der Tuin. Dlatego też trudno postrzegać „przedmiot” badań artystycznych, ich materiał, jako
bierny. Należy raczej uznać jego status jako aktywnego współtwórcy tak generowanej wiedzy45.
Badania artystyczne to proces wykorzystujący złożone przyrządy i technologie oraz wymagający
umiejętności sprawnego posługiwania się tymi narzędziami. Trzeba w tym miejscu przypomnieć,
że każda praktycznie umiejętność manualna wymaga bezustannego praktykowania, niezliczonych
godzin ćwiczeń, obsesyjnego wręcz poświęcenia i oddania. Proces artystyczny szczególnie jasno
nam to uzmysławia. W akcie twórczym całe ciało i jego zmysły myślą – procedura ta bowiem
wymaga nie tylko znajomości rozmaitych technik, posiadania zdolności przetwarzania informacji
w materialny i symboliczny sposób, ale także umiejętności spontanicznego reagowania na nie
oraz plastycznego, intuicyjnego odpowiadania na materialno-dyskursywne spotkania. Proces
artystyczny to zatem produktywno-responsywne myślenie całym ciałem, wraz z jego złożonym
i wielowymiarowym zmysłowym instrumentarium i zarazem myślenie materiałem czy tworzywem,
a także myślenie narzędziami i ich interakcjami z materią. Jednocześnie, co istotne, to również
samo sprawcze przeobrażanie się materiału, tworzywa i narzędzi.
Uświadomienie sobie tej złożoności umożliwia nam refleksję nad procesem myślenia jako
skomplikowanym konglomeratem przenikających się praktyk. Plastyk czy plastyczka myśli całym
swoim manualnym aparatem – myślenie wówczas odbywa się za pomocą dłoni i instrumentów,
którymi się one posługują. Tancerka czy tancerz z kolei myśli za pomocą ruchu ciała i przestrzeni,
w której się ono porusza. Muzycy myślą korzystając z ucha oraz wyćwiczonej technicznej
wirtuozerii związanej ze spotkaniem z instrumentem muzycznym – muzyka rodzi się właśnie z tej
wielowymiarowej interakcji, także z kontekstem, w którym operuje – tak materialnym (składa się
nań chociażby akustyczny aspekt przestrzeni, format, kształt i jakość instrumentu, umiejętności
muzyka, itp.), jak i symbolicznym (znaczenie dźwięków i fraz muzycznych, nastrój, symbolika
44 I. van der Tuin, „The Mode of Invention of Creative Research: Onto-Epistemology”, w: Material Interventions. Applying
Creative Arts Research, red. E. Barrett, B. Bolt, I.B. Tauris, Londyn 2014, s. 262.
45 E. Barrett, „Introduction: Extending the Field: Invention, Application and Innovation in Creative Arts Enquiry”, w: Material
Interventions. Applying Creative Arts Research, red. E. Barrett, B. Bolt, Londyn 2014, s. 3.

209

tempa i fonii, okoliczności i kontekst zagrania/odtworzenia tych melodii itd.). W procesie twórczym
produkt i twórca/twórczyni stanowią dynamiczną jedność – dzieło jest procesem, jednocześnie
będąc efektem procesów tworzenia. Artystka/artysta i materiał wzajemnie się przeobrażają
i wzajemnie na siebie oddziałują. Ślady owego niehierarchicznego spotkania odciśnięte zostają na
wszystkich elementach tej całości; to proces tworzenia i zarazem bycia tworzonym. Artystyczny
produkt pozostaje niedookreślony, jest nieustannie aktualizującym się potencjałem. Zarazem,
nigdy nie jest to proces skończony – dzieło bowiem trwa, a jego trwanie jest również ciągłym
stawaniem się. A zatem istota tak generowanej sztuki jest z gruntu materialno-semiotyczna;
to skomplikowany konglomerat dynamicznie przebiegających metamorfoz materii (zarówno
ciała artysty, materiałów i instrumentów używanych do produkcji, jak i wyłaniającego się z tych
interakcji dzieła) i znaczenia, które rezonuje w złożony sposób z kontekstami, w ramach których
operuje. Tak postrzegane myślenie jest więc syntezą cielesnego doświadczenia związanego
z materialno-semiotycznym spotkaniem, intensywną wymianą sił i energii. To spotkanie zawiera
w sobie ślady poprzednich doświadczeń i umiejętności percepcyjnych, kształtowane jest przez
wspomnienia (pamięć ucieleśnioną), pragnienia i wyobraźnię. Dołącza ono do archiwów innych
doświadczeń, stanowiąc punkt wyjścia dla kolejnych przekształceń i metamorfoz. Jak pisze Henry
Plotkin, „Wiedza jest każdym stanem organizmu, na którym piętno odcisnęła relacja ze światem46”.
Podobnie zresztą ma się rzecz w momencie „spotkania” tak powstałego dzieła sztuki
z odbiorcami i odbiorczyniami. „Stawanie się” sztuki jest związane z procesem wytwarzania wiedzy
zarówno w artystycznym czy też artystyczno-badawczym procesie jej generowania, jak i z procesami
jej oddziaływania na odbiorców i odbiorczynie oraz związanej z nimi materialno-semiotycznej
transformacji zarówno tych ostatnich, jak i samego artefaktu. Ta materialno-semiotyczna
relacja uruchamia kolejny proces związany z trwaniem samego przedmiotu artystycznego oraz
z jego intensywnym oddziaływaniem. Żaden z elementów tej tymczasowej całości nie pozostaje
niezmieniony, chociażby „tylko” na poziomie molekularnym. Trwa tu nieustanna produkcja,
jakkolwiek różna może być jej intensywność. Dla Deleuze’a „to co napotkane (...) może zostać
uchwycone w postaci całej gamy afektywnych odcieni: zdumienia, miłości, nienawiści, bólu.
Niezależnie od afektywnego tonu, jego podstawową cechą charakterystyczną jest fakt, że może
być odczuwane. Jako takie jest inne od rozpoznania. (...) Przedmiot spotkania (...) daje początek
odczuwalności w odniesieniu do danego zmysłu47”. Nowomaterialistyczne podejście do interakcji
ze sztuką nie jest zatem w sposób pierwszoplanowy zainteresowane reprezentacją i znaczeniem,
46 Cytat za F.R. Wilson, The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and Human Culture, Pantheon Books, Nowy Jork
1998, s. 51.
47 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, s. 206.
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lecz zwraca szczególną uwagę na pojęcia afektu i afektywności, siły, energii, odczuwania
i ruchu. Takie rozłożenie akcentów ma miejsce również i dlatego, że podczas gdy przedmiot
rozpoznania (przedstawienia/reprezentacji) odsyła nas do dobrze znanych znaczeń i symboli,
przedmiot spotkania zachęca do otwarcia się na to, co nowe i nakłania do przemyślenia naszych
percepcyjnych nawyków48. A zatem rolą sztuki nie jest przekazywanie znaczeń i przedstawień, ale
wywoływanie i podtrzymywanie „odczuć”. Jak wyjaśnia Elizabeth Grosz, „odczuwanie nie wymaga
mediacji ani przekładu. Nie jest reprezentacją, znakiem, symbolem, ale siłą, energią, rytmem,
rezonansem49”. Sztuka jest zatem afektywnym konglomeratem bazującym na bezpośredniej
i często niedostrzegalnej materialnej interakcji. Taka perspektywa wymaga zatem właśnie jej
procesualnego rozumienia. W rezultacie sztukę przestaje się pojmować jako zbiór określonych
przedmiotów, a zaczyna być ona postrzegana jako stałe materialne „stawanie się”.
Tym samym nie sposób jednoznacznie określić momentu, w którym dzieło sztuki można
uznać za zakończone czy gotowe. Jego materialno-semiotyczne trwanie ma bowiem dynamiczny
charakter, chociażby ze względu na jego zdolności do wchodzenia w coraz to nowe relacje
i możliwości tworzenia nowych, złożonych, często przelotnych i kruchych całości. Konieczne jest
zatem uznanie tego wirtualnego potencjału, który może się zaktualizować, także w najmniej
oczekiwanym momencie i w najbardziej niespodziewanej postaci. W tym duchu, podkreślając
zagadnienia wagi i sprawczości materii w sztuce, Barbara Bolt proponuje zastosowanie terminu
work of art (działanie sztuki), który odróżnia od pojęcia artwork (dzieło sztuki)50 [celowo pozostaję
tutaj przy angielskich terminach, jako że pozwalają one na szerszą perspektywę interpretacyjną].
Bolt twierdzi, iż tradycyjny termin artwork jest rzeczownikiem i jako taki odsyła nas do koncepcji
pasywnego przedmiotu bądź też nośnika/medium dla idei artysty lub artystki, zaś termin work of
art odnosi się w dużej mierze do czasownika, a zatem do pracy/działania, które sztuka wykonuje
bądź potencjalnie może wykonać. Bolt zatem przywiązuje wagę do aktywnego charakteru sztuki
rozumianej jako działanie, co określa zresztą mianem „działania-bycia”51 w przeciwieństwie do
koncepcji instrumentalnej egzystencji tradycyjnie pojętych dzieł sztuki zakładającej, że sztuka
jest jedynie medium dla przekazywania już istniejących znaczeń i przedstawień. Tradycyjne
rozumienie sztuki jako kolekcji dzieł jest zatem dla Bolt niewystarczające, bowiem nie mówi nam
nic o sposobach oddziaływania na nas sztuki ani o tym, w jaki sposób my oddziałujemy na nią.
48 S. O’Sullivan, Art Encounters Deleuze and Guattari: Thinking Beyond Representation, Palgrave Macmillan, Londyn 2006, s. 1.
49 E. Grosz, Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth, Columbia University Press, Nowy Jork 2008, s. 73.
50 B. Bolt, Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image, I.B. Tauris, Londyn, Nowy Jork 2004; B. Bolt,
„Painting is Not a Representational Practice”, w: Unframed: Practices and Politics of Women’s Contemporary Painting, red. R.
Betterton, I.B. Tauris, Londyn, Nowy Jork 2004, s.8.
51 B. Bolt, Art Beyond Representation, s. 8.
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Spojrzenie na sztukę poprzez pryzmat jej zdolności sprawczych pozwala na rozumienie sztuki
w relacji do jej materialnej egzystencji jako dynamicznego procesu zdolnego do stymulowania
i doświadczania kreatywnych przekształceń. Taka perspektywa pozwala na porzucenie
rozumienia sztuki w odniesieniu do jej czysto reprezentacyjnych funkcji i skoncentrowanie się
na jej kreatywnym potencjale, sprzężonym z jej materialnym „stawaniem się” (a nie „byciem”).
Istotny jest tu fakt, że postrzeganie sztuki jako produkcji i działania pozwala na zdefiniowanie jej
w pozytywny sposób, co z kolei przekłada się na generowanie polityki afirmatywnej, tak odmiennej
od negatywistycznej logiki reprezentacji. Jak wyjaśnia Bolt, reprezentacja to koncepcja i praktyka,
która zawsze sygnalizuje nieobecność i brak. Czegoś, co jest reprezentowane nie ma ani tu, ani
teraz52; reprezentacja denotuje zatem negację obecności. Z kolei poprzez uznanie kreacyjnego
i produktywno-sprawczego53 statusu sztuki następuje przejście do post-reprezentacyjnej i postantropocentrycznej teorii sztuki, w ramach której definiowana jest ona w relacji do „odczuwania”
i „produkcji”, a nie jedynie w odniesieniu do tego, co przedstawia.
Oczywiście sztuka i sam proces artystyczny (czy też artystyczno-badawczy) nie mogą być
pojmowane jedynie w kategoriach afektywnego odczuwania – posiadają bowiem także niezwykle
istotny wymiar semiotyczny i symboliczny (zresztą samo czucie musi także być rozumiane jako
obszar kulturowej konstrukcji). Dlatego intencją proponowanej w tym tekście perspektywy nie
jest całkowite odejście od reprezentacyjnego, dyskursywnego i znaczeniowego rozumienia
sztuki (kluczowego dla analiz przeprowadzanych w ramach wspominanego wyżej paradygmatu
określanego mianem „zwrotu lingwistycznego”). Raczej, w duchu nowego materializmu, pogląd
ten proponuje skupienie się w większym stopniu na tych aspektach sztuki, które jak dotąd
były pomijane czy marginalizowane w dominujących nurtach teoretyzowania, jakkolwiek bez
których znaczenia nie mogłyby istnieć. Proces interpretacji, zakorzeniony w logice reprezentacji/
rozpoznania tego, co już znane i wiadome nie jest jednak wystarczający dla pojęcia kreatywnego
potencjału, jaki sztuka oferuje; nie pozwala też na kompleksowe zrozumienie, w jaki sposób
na nas oddziałuje. Stąd konieczne wydaje się wypracowanie bardziej całościowego podejścia
pozwalającego na uchwycenie różnorodności i złożoności tych oddziaływań. Nowy materializm
52 Ibidem, s. 171.
53 Konieczne jest wyjaśnienie sformułowań i pojęć, jakimi posługuję się w mojej argumentacji. Postulowanie rozumienia
„stawania się” materii w kategoriach sprawczych wymaga krytycznego podejścia do samego pojęcia sprawczości. Jak podkreśla
Bruno Latour, definiowanie sprawczości poprzez jej powiązanie z pojęciem intencjonalności nosi w sobie znamiona postrzegania
jej nadal poprzez pryzmat człowieka (Zob. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum.
A. Derra i K. Arbiszewski, Universitas, Kraków 2010) i zmierza po prostu do „uczłowieczenia” wszelkiej materii. Takie myślenie
jest z gruntu ograniczające i lokuje się nadal w obrębie antropocentrycznych schematów konceputalnych. Konieczne jest zatem
skupienie się na badaniu zbiorowości zawierających w sobie elementy ludzkie i nie-ludzkie, koncentrując się na dynamice
i metamorficzności tych powiązań. Nierzadko związki te opierają się dyscyplinującym schematom przedstawieniowym
i językowej konceptualizacji, a jako takie zmuszają nas do wyjścia poza antropocentryczne systemy poznawcze.
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stwarza zatem możliwości pełnego i pozytywnego myślenia o sztuce jako nieustającym procesie
materialno-semiotycznej produkcji.
Transdyscyplinarna refleksja łącząca w sobie wątki i tematy charakterystyczne dla filozofii
nauki z rozmyślaniami typowymi dla obszaru wiedzy o sztuce może ukazać proces generowania
wiedzy w ogóle i praktyki z nim związane w nowym świetle. Kreatywne spojrzenie na badania
artystyczne uświadamia istotność i nieodzowność tych rozmaitych, złożonych procedur – są
one zarówno kształtowane przez proces wytwarzania i generowaną w tym procesie wiedzę, jak
i same w istotny sposób produkcję tę generują. Takie podejście pozwala dostrzec to specyficzne
materialno-semiotyczne splątanie, stanowiące istotę onto-epistemologicznego myślenia.
Zasadne zatem wydaje się usytuowanie badań artystycznych w ramach nowomaterialistycznych
sposobów myślenia. Nieprzypadkowo bowiem w ostatnim czasie obserwować można było pewne
próby zmierzające do ukonstytuowania się nowomaterialistycznej teorii sztuki, co miało miejsce
za sprawą wysiłków naukowych takich badaczek i badaczy jak wspomniani już wcześniej Barbara
Bolt54, Elizabeth Grosz55 czy Simon O’Sullivan56. Z perspektywy nowego materializmu uznać należy,
że zarówno akt twórczy, trwanie dzieła, jak i doświadczenie estetyczne związane z obcowaniem
ze sztuką mają w sobie komponenty zarówno materialne, jak i znaczeniowe – materialność
sztuki wytwarza i powołuje do życia dyskursywne znaczenia, co z kolei pozwala na nadanie sensu
materii. Pojęciowe zaplecze takiego podejścia opiera się na wyżej omówionym procesualnym
rozumieniu sztuki, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia „myślenia/czucia”57, odwołującego
się do intelektualno-materialnych aspektów sztuki i kreatywnego spotkania z nią. Oznacza to
zerwanie z czysto reprezentacyjnym podejściem, opartym na procesie dekodowania jej znaczeń
i kontekstów. Nowy materializm postuluje w zamian skupienie się na kwestii dotyczącej tego,
w jaki sposób sztuka oddziałuje i jakie są jej zdolności sprawcze. Tym samym mamy tu ponownie do
czynienia z zainteresowaniem praktykami, które czynią sztukę możliwą i procesem jej materialnosemiotycznego istnienia/oddziaływania/stawania się.

54 Por. B. Bolt, Art Beyond Representation; B. Bolt, „Painting is Not a Representational Practice”, op.cit. Podobną koncepcję
Barbara Bolt rozwija w artykule Rhythm and the Performative Power of the Index: Lessons form Kathleen Petyarre’s Paintings,
„Cultural Studies Review” 12 (1), 2006, s. 57-64.
55 E. Grosz, Time Travels: Feminism, Nature, Power, Duke University Press, Durham, Londyn 2005; E. Grosz, Chaos, Territory, Art,
op. cit., E. Grosz, Becoming Undone: Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art, Duke University Press, Durham, Londyn 2011.
56 S. O’Sullivan, Art Encounters Deleuze and Guattari, op.cit.
57 Koncepcją thinking-feeling posługuje się Brian Massumi w tekście The Thinking-Feeling of What Happens, „Inflexions” 1 (1),
2008, s. 1-40.
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Od etyki reprezentacji do etyki relacji
Krytyczne spojrzenie na materialność i afektywność zarówno badań artystycznych, jak
i sztuki pozwala dostrzec, że materia nigdy nie jest bierna. Materia kreuje, produkuje, a więc
„działa”. Nie jest zatem „tylko” materią ale, jak zauważają Coole i Frost, należy ją definiować
w odniesieniu do „nadmiaru, siły, witalności, relacyjności i różnorodności, które sprawiają,
że materia jest aktywna, autokreatywna, produktywna i nieprzewidywalna58”. Dla Deleuze’a
i Guattariego „nieuformowana materia, gromada, nie jest martwą, surową, jednorodną materią,
ale materią-w-ruchu59”. Jest sprawcza, relacyjna i afektywna, bowiem pozwala na powiązanie ze
sobą różnorakich ciał. Jej generatywny „ruch” umożliwia produkcję unikalnych i zaskakujących
powiązań i konglomeratów o różnorodnej trwałości. Zatem afektywność materii (rozumiana jako
zdolność do oddziaływania i bycia poddanym oddziaływaniom) stanowi o zdolności wchodzenia
ciał w wirtualne i materialne relacje z innymi zróżnicowanymi ciałami60.
Co warte podkreślenia, nowomaterialistyczny paradygmat filozoficzny oferuje nieantropocentryczną wizję rzeczywistości i uznaje zdolności sprawcze wszystkich bytów, w tym
pozaludzkich, a także tych, które określa się mianem materii nieożywionej. Sztuka w takim ujęciu
przestaje być postrzegana jako nośnik myśli i znaczeń, a zaczyna być rozumiana jako działanie
praktyczne, przeciwstawiające się próbom (antropocentrycznego) zawłaszczenia go przez język,
opierające się pragmatycznej personifikacji oraz działaniom zmierzającym do uprzedmiotowienia
sztuki dla celów ludzkich. Takie podejście pozwala zatem na całkowicie nowe sproblematyzowanie
wielu kwestii natury onto-epistemologicznej, ale także – a może przede wszystkim – politycznej
i etycznej.
Nowomaterialistyczna perspektywa, w swej afirmatywnej i monistycznej orientacji, poddaje
zatem krytycznej refleksji założenia skoncentrowanej na człowieku kultury okulocentrycznej oraz
powiązane z nią hierarchiczne i dualistycznie zorganizowane relacje władzy. Ta posthumanistyczna
propozycja filozoficzna wychodzi tym samym poza granice tożsamości gatunkowej. Taki namysł
58 D. Coole, S. Frost, „Introducing New Materialism”, s. 28.
59 G. Deleuze, F. Guattari,Tysiąc plateau, tłum. praca zbiorowa, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 632.
60 Pojęcie bytu, w nowomaterialistycznym rozumieniu, nie może być postrzegane w oderwaniu od relacji, jakie są jego udziałem.
Jak pisze Haraway, istnienie bytów nie poprzedza faktu ich wchodzenia w relacje (por. D. Haraway, „Manifest gatunków
stowarzyszonych”, op.cit.). Relacje są konstytutywne wobec bytu, a byt – wobec relacji. Efekty relacji nie mogą być zatem
redukowane do cech uczestniczących w nich bytów. Byt jest zatem wirtualnością rozumianą jako potencjał i otwartość do wchodzenia
w relacje, a zarazem jako ciągle przeobrażający się rezultat tych relacji.
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poddaje analizie charakter interakcji nie tylko człowieka ze światem (co nadal stanowi dziedzictwo
antropocentrycznej orientacji kultury i badań naukowych), ale także wzajemnych relacji czynników
nie-ludzkich, materialnych, organicznych, mechanicznych, semiotycznych, symbolicznych itp. Nie
chodzi tu jednak o badanie tych bytów, sił i interakcji jedynie z perspektywy ich relacji z człowiekiem
– kryzys myślenia antropocentrycznego oferuje bowiem nowe możliwości tworzenia systemów
etycznych, a także systemów wiedzy, które nie wyróżniają czynnika ludzkiego. Nowy materializm
jest tendencją prowadzącą bezpośrednio do demokratyzacji pojęcia bytu, poprzez uznanie
właściwości sprawczych wszelkiego rodzaju materii. Człowiek staje się wówczas częścią wielości,
co generuje niewątpliwie krytyczną refleksję dotyczącą szacunku dla inności i różnorodności (nie
tylko ludzkiej), wyznaczając zręby innej etyki. Nie chodzi tu bowiem o powiązane z dualistycznie
pojmowanym mechanizmem reprezentacji „rozpoznanie” siebie w konfrontacji z innością, ale
dostrzeżenie dynamicznej relacyjności istnienia – ciągłej produkcji afirmatywnie pojmowanej
różnicy, bezustannego „stawania się”.
Posthumanistyczna orientacja nowego materializmu sugeruje także krytyczne podejście
do sposobów generowania wiedzy naukowej, powracając do kategorii czucia (tradycyjnie
powiązanej z materialną cielesnością) jako narzędzia pozyskiwania wiedzy. Skoncentrowaniu się
na kategorii czucia także przyświeca bardziej ogólny cel etyczny. Wrażliwość i odczuwanie mogą
stanowić punkt wyjścia dla zainteresowania innym bytem i uznania jego kruchości, podatności na
zranienie, plastyczności, unikatowości i tymczasowości. Taka refleksja może być zatem inspiracją
dla etyki relacyjności (jako że wyżej wymienione własności cechują, wedle poglądów nowego
materializmu, w zasadzie wszelki byt) wskazującej na rozmaitość punktów stycznych i interakcji,
w jakie uwikłane są różnorodne i stale przeobrażające się byty. Zwrócenie uwagi na rolę sztuki
w kreowaniu przestrzeni społecznej i kulturowej (pojmowanych jako obszary różnorakich
interakcji) może być zatem traktowane jako punkt zaczepienia dla refleksji nad pojęciem szeroko
rozumianej bliskości i empatyczności w warunkach posthumanistycznej ekologii współistnienia.
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W stronę kina doznań: Welp i schizoanaliza

Towards Cinema of Sensation: Welp and Schizoanalysis
Abstract: The main goal of my article is a close reading of a Belgian horror film, Welp (2014), from both
a traditional poststructuralist perspective, which stresses feminist theory and psychoanalytic criticism, and from
a Deleuzian-Guattarian schizoanalytic perspective, which underlines the affective nature of a film experience
and constitutes a valuable addition to the former research path. In the first part I situate European horror in the
broader tradition of Western cinema, which I then follow with a quick appraisal of contemporary Belgian horror.
In the second part I discuss selected elements of Welp using popular analytical tools often employed in film
studies in reference to horror cinema. In the final part I move on to schizoanalytic reading which revolves around
selected concepts formed by Gilles Deleuze and Felix Guattari such as becoming-animal and plane of immanence.
Keywords: schizoanalysis, Deleuze, Guattari, Belgian horror, euro-horror, identity, corporeality, becoming-bird,
becoming-werewolf.

Wprowadzenie
Scena otwierająca Welp (2014), belgijski horror w reżyserii Jonasa Govaertsa, bez ostrzeżenia
wprowadza widzów w stan nerwowej ekscytacji i pobudzenia. Elektroniczna muzyka skupiona
wokół gorączkowego crescendo przywodzi na myśl rytm wybijany na bębnach. Kamera płynnie
przemyka pod drzewami, których korony tworzą przezroczysty dach na tle nocnego nieba.
Niedługo potem kamera schodzi niżej i odnajduje uciekającą postać. Ponieważ kamera ukazuje
jedynie plecy biegnącej dziewczyny, to zdaje się, że zarówno widzowie jak i pośpieszna muzyka
ścigają ją przez nocny las, aż do momentu, w którym męska ręka zza kadru chwyta uciekinierkę za
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gardło, a film przechodzi do napisów początkowych. Sens tej pierwszej sceny zostaje odsłonięty
dopiero pod koniec filmu, gdy widzowie po raz drugi widzą uciekającą dziewczynę, ale tym razem
wiedzą już, kim jest i przed kim ucieka.
Opisany powyżej zabieg otwierający Welp, czyli początkowo niezrozumiała zapowiedź
późniejszego wydarzenia, nie jest niczym nowym w kinie grozy, które chętnie korzysta z technik
mających na celu zdezorientowanie widza, defamiliaryzację przedstawionej rzeczywistości czy też
ironiczną meta-zabawę z diegetycznym porządkiem. Co ciekawe, zabiegi tego typu są zazwyczaj
kojarzone z kinem studyjnym, artystycznym i trudnym w odbiorze, a nie z kinem popularnym,
schematycznym i głęboko cielesnym, za jaki uważany jest horror1.
W przedstawionej poniżej analizie filmu Govaertsa chciałabym zastanowić się nad tym, jak
tradycyjna krytyka filmowa, oparta na psychoanalizie i myśli poststrukturalistycznej, w dużej
mierze przyczynia się, po pierwsze, do utrzymywania podziałów na filmy godne intelektualnej
uwagi i filmy „wulgarne”, których nieskrywana fascynacja ciałem niejako umniejsza ich wagę,
i po drugie do systematycznego odczytywania gatunków cielesnych głównie przez dogmat
fantazmatu, znaczącego i reprezentacji. Moim drugim celem jest próba odczytania Welp poprzez
deleuzjańsko-guattariański model schizoanalityczny, w którym kwestie reprezentacji społecznej,
kulturowej czy psychologicznej schodzą na dalszy plan w obliczu transmedialnych ucieleśnień,
połączeń i ścieżek interpretacyjnych. Zanim jednak przejdę do części analitycznej, chciałabym
umiejscowić Welp w tradycji europejskiego i belgijskiego horroru, a następnie pokrótce nakreślić
zakres krytyki poststrukturalistycznej na przykładzie filmu Govaertsa. W kolejnej części skupię się
na wybranych elementach filmu i ich korelacji z deleuzjańskimi i deleuzjańsko-guattariańskimi
pojęciami i modelami jak na przykład schizoanaliza, stawanie-się i haecceitas (istność).
Podróż w nieznane: europejski horror a krytycy
Warto zauważyć, że krytyczne odium wobec amerykańskiego kina grozy zostało zdjęte
dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy krytycy i krytyczki zaczęli badać
horror pod kątem relacji płciowych, seksualności, cielesności, a także poprzez marksistowskie
i kulturoznawcze narzędzia analizy relacji społecznych, klasowych czy konsumenckich2.
1 Por. L. Williams, Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, „Film Quarterly” 44 (4), 1991.
2 Por. Planks of Reason: Essays on the Horror Film, red. B. K., Grant, Ch. Sharrett, Scarecrow Press, Lanham 1984; American
Nightmare: Essays on the Horror Film, red. R. Wood, R. Lippe, Festival of Festivals, Toronto 1979; American Horrors: Essays on the
Modern American Horror Film, red. G. A. Waller, University of Illinois Press, Urbana 1987.
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W przeciwieństwie do amerykańskiego kina grozy, horror europejski może pochwalić się zaledwie
garstką naukowych publikacji. Z jednej strony, rozwój kulturoznawstwa, zarówno amerykańskiego
jak i brytyjskiego, znacznie rozszerzył pole tekstów kultury, które mogły stać się inspiracją dla
akademickiego dyskursu. Z drugiej strony, sama wielkość i popularność produkcji amerykańskiej
skłaniała do pochylenia się właśnie nad nią. Horror europejski został tymczasem w dużej mierze
zignorowany, chociaż wiele z jego tradycji miało i wciąż ma istotny wpływ na rozwój amerykańskiego
horroru. Jedną z takich tradycji jest „euro-horror”, czyli kino eksploatacji tworzone od połowy lat
pięćdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych, głównie na terenie Włoch, Hiszpanii i Francji,
charakteryzujące się niskimi kosztami produkcji, ekspresową realizacją, schematycznością
fabuł i nieskrywaną fascynacją erotyką i śmiercią. Ian Olney w swoim obszernym przeglądzie
euro-horroru zwraca uwagę na obecność tradycji euro-horroru nie tylko we współczesnym
amerykańskim horrorze, ale przede wszystkim w europejskim kinie ekstremalnym (ang. extreme
cinema), które z powodzeniem integruje elementy kultury niskiej i wysokiej, kina eksploatacji oraz
kina studyjnego, stylistykę tanich horrorów i formalne wyrafinowanie, transgresyjność fabularną,
a także aspiracje polityczne. Jako przykłady współczesnego kina ekstremalnego Olney wymienia
m.in. produkcje Michaela Hanekego, Larsa von Triera czy Pedra Almodovara3.
Zarówno Ian Olney w Euro Horror: Classic European Horror Cinema in Contemporary American
Culture jak i Anna Powell w Deleuze and Horror Film zwracają uwagę na wagę procesów tworzenia
się kanonu raczkującej teorii kina w krajach anglosaskich. Procesy te, zapoczątkowane w latach
siedemdziesiątych, skupiały się wokół brytyjskiego dziennika, „screen”, i czerpały m.in. ze
zdobyczy poststrukturalizmu, feministycznej psychoanalizy, marksizmu, kulturoznawstwa.
Powell umiejscawia konsolidację „teoretycznej ortodoksji” w zakresie filmoznawstwa w
latach osiemdziesiątych, kiedy to „kulturoznawstwo, marksizm, studia nad płcią kulturową,
strukturalizm, studia gatunkowe, psychoanaliza i postmodernizm4” zyskały na znaczeniu w
anglosaskiej akademii. Dla Olneya popularność tzw. teorii „screen” (ang. screen theory) przyczyniła
się do ustanowienia jasnych podziałów na filmy prawdziwie warte uwagi świeżo upieczonego
badacza kina i na te, które stanowią jedynie kontrastujące kiczowate tło dla prawdziwych perełek
sztuki filmowej. W tym rozrachunku, horror amerykański, od samego początku oskarżany o
formalizm, reakcyjność i ordynarność, potrzebował filmowego Innego, na tle którego mógłby się
pozytywnie wyróżnić. Euro-horror ze swoimi tanimi planami filmowymi, hektolitrami sztucznej
krwi, trudną do przeoczenia mizoginią, quasi-pornograficzną stylistyką czy wreszcie irytującym
3 I. Olney, Euro Horror: Classic European Horror Cinema in Contemporary American Culture, Indiana University Press, Bloomington
2013, s. xiii-xiv.
4 A. Powell, Deleuze and Horror Film, Edinburgh University Press, Edynburg 2005, s. 3.
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dla amerykańskiego ucha dubbingiem stał się idealnym kozłem ofiarnym na ołtarzu teorii kina
grozy. Idąc dalej tym tropem Olney wymienia konkretne przyczyny, dla których horror europejski
nie spotkał się nigdy z ciepłym przyjęciem ani w brytyjskiej, ani w amerykańskiej akademii: bariera
kulturowa, anglosaska niechęć do dubbingu czy wreszcie rozmijające się systemy cenzorskie
stanowiły przeszkody nie do przejścia dla tanich produkcji europejskich5.
Uprzedzenia wobec kina eksploatacji opierają się przede wszystkim na wciąż utrzymującej
się logice dobrego smaku. I chociaż, jak przyznaje Olney, to ideologiczne raczej niż estetyczne
względy były brane pod uwagę w krytyce filmowej od lat siedemdziesiątych, to koniec końców
argument o wartości artystycznej tak naprawdę często sprowadzał się do nieprzekraczania zasad
dekorum i unikania złego smaku czy też szeroko rozumianego nadmiaru i cielesności6. Stąd też
nawet gdy lata osiemdziesiąte przyniosły wreszcie analizy horroru amerykańskiego, publikacje te
wciąż utrzymywały podział między anglojęzycznym horrorem, który nawet w najbrutalniejszych
i najbardziej krwawych momentach miał „coś” do powiedzenia, a produkcjami europejskimi, które
jedynie epatowały wulgarnością, wnętrznościami i złym smakiem. Olney zwraca również uwagę
na kwestię nadmiaru (ang. excess), raptownie zaburzającego „artystyczną jedność”, która jest
wciąż wysoko ceniona w filmoznawstwie7. Oczywiście eksperymentalne, artystyczne kino również
często zrywa z jednością czasu i miejsca oraz podkreśla momenty ekscesu i nadmiaru, czyni to
jednak w ramach projektu artystycznego, a nie rozrywkowego, co z kolei wiąże się z zupełnie
innymi oczekiwaniami i krytycznym odbiorem. Przede wszystkim artystyczny projekt zakłada
wyraźną hierarchiczną strukturę, w myśl której widzowie niejako górują nad produktem końcowym
(filmem) i mogą ocenić go, używając narzędzi racjonalnego myślenia, wiedzy z zakresu historii
sztuki czy teorii kina. Hierarchia ta zakłada również jasne oddzielenie widza od filmu. Tymczasem
w przypadku kina eksploatacyjnego, a w szczególności horroru i pornografii, hierarchia ta zostaje
rozmontowana, a produkt końcowy i jego konsumentka wchodzą w quasi-symbiotyczną relację.
Szokujące czy podniecające obrazy nie stanowią już obiektu badań, ale w całkowicie fizyczny
i nie do końca kontrolowany sposób wchodzą w reakcję z ciałem oglądającego. Nie dziwi zatem
konserwatywny dyskurs kontaminacji, który tak często towarzyszy kinu ekstremalnemu i kinu
eksploatacji.
W przeciwieństwie do amerykańskiego i brytyjskiego kina, europejski film artystyczny
nigdy całkowicie nie odciął się od wpływów euro-horroru. Jak dowodzi Olney, oba miały źródło
5 Amerykańska czy brytyjska publiczność miała okazję zapoznać się z euro-horrorem dopiero dzięki rewolucji wideo-kasetowej
z lat osiemdziesiątych i dystrybucji wysyłkowej zorientowanej na małą grupkę zagorzałych fanów i fanek.
6 I. Olney, Euro Horror, s. 23.
7 Ibidem, s. 36.
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„w tym samym kulturowym, ekonomicznym i politycznym otoczeniu i były odpowiedzą na te
same traumy historyczne: II wojna światowa, Holokaust, zimna wojna i procesy dekolonizacyjne8”.
Dzisiaj, w wielu przypadkach granica między artystycznym a eksploatacyjnym kinem jest wręcz
umowna i tylko znane nazwisko reżysera decyduje, czy dana produkcja trafi na festiwal w Cannes
czy na niszowy przegląd horrorów. Antychryst (2009) Larsa von Triera czy pierwsza (europejska)
wersja Funny Games (1997) Michaela Hanekego są tutaj dobrymi przykładami takich właśnie
granicznych produkcji. Wreszcie, ponieważ anglojęzyczna teoria kina wykształciła definicję tzw.
kina europejskiego jako przeciwwagi dla amerykańskiej produkcji głównego nurtu, europejskie
filmy, które nie wpasowują się w paradygmat kina europejskiego i nie są ani specjalnie poważne, ani
artystyczne, ani eksperymentalne, stają się niewidzialne. Stąd nie brakuje publikacji dotyczących
twórczości von Triera czy Almodovara, ale europejski horror, zarówno współczesny jak i ten spod
znaku euro-horroru doczekały się nielicznych opracowań.
Olney uważa, że współczesny horror europejski został w dużym stopniu zamerykanizowany
i tym samym utracił wiele potencjalnych połączeń z euro-horrorem. Tylko nieliczne współczesne
produkcje (Amer, 2009; Berberian Sound Studio, 2012; Ubaldo Terzani Horror, 2010) świadomie
nawiązują do gatunków euro-horroru, jednak w większości przypadków nie wchodzą w dialog
ze swoimi poprzednikami i pozycjonują się jako ironiczne i samoświadome postmodernistyczne
hołdy złożone stylistyce i popularnym zabiegom epoki euro-horroru. Olney sugeruje jednak, że
prawdziwymi następcami euro-horroru nie są współczesne europejskie horrory, lecz właśnie „kino
abiektu” czy też „kino doznań” (ang. cinema of sensation) zdefiniowane przez Martine Beugnet
jako nowy typ filmu artystycznego, który sięga po tematyczne i estetyczne elementy gatunków
niskiego lotu, jak pornografia czy horror, aby podkreślić kryzys samostanowienia jednostki
w zreifikowanej, fragmentarycznej i fantasmagorycznej rzeczywistości późnego kapitalizmu9.
Współczesny horror europejski w odróżnieniu od euro-horroru został dość entuzjastycznie
przyjęty przez anglojęzyczne widownie, dystrybutorów i krytyków, choć wciąż nie przekłada się to na
duży wzrost zainteresowania akademickiego10. Początek dwudziestego wieku to międzynarodowy
8 Ibidem, s. 7.
9 Por. M. Beugnet, Cinema and Sensation: French Film and the Art of Transgression, Edinburgh University Press, Edynburg 2007.
10 Warto pamiętać, że horror jako taki wciąż pozostaje gatunkiem niszowym i tylko nieliczne produkcje zdobywają popularność
porównywalną z kinem głównego nurtu jak na przykład serial Żywe trupy (2010-), Szósty Zmysł (1999), tetralogia Krzyku (19962011) czy cykl Piły (2004-2009). Stąd też „sukces” w odniesieniu do horrorów może niekoniecznie przekładać się na wielkie zyski
i miliony widzów; może natomiast oznaczać wyświetlanie filmu na znanych festiwalach takich jak Screamfest w Los Angeles,
Toronto After Dark Film Festival, portugalski Fantasporto czy brukselski BIFFF. Sukces może również znaczyć dostępność
filmu w wielu formatach (np. VOD, DVD, streaming) i zakup praw dystrybucji przez większych producentów i dystrybutorów.
Wreszcie, w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku sukces oznacza również popularność i rozpoznawalność
w mediach społecznościowych, liczbę odsłon zwiastuna, wpisy na blogach, recenzje na znanych stronach poświęconych
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sukces takich filmów jak Blady strach (Haute Tension, Francja, 2003), Pozwól mi wejść (Låt den
rätte komma in, Szwecja, 2008), [REC] (Hiszpania, 2007), Sierociniec (El Orfanato, Hiszpania,
2009), Kalwaria (Calvaire, Belgia, 2004), Oni (Ils, Francja/Rumunia, 2006), Lista płatnych zleceń
(Kill List, Wielka Brytania, 2011), Łowca trolli (Trolljegeren, Norwegia, 2010), Najście (À l’intérieur,
Francja, 2007), Antychryst (Antichrist, Dania, 2009), Martyrs: Skazani na strach (Martyrs, Francja,
2008), Armia wilków (Dog Soldiers, Wielka Brytania, 2002). W dużej mierze wyżej wymienione
filmy przedstawiają zeuropeizowane wersje fabuł i motywów dobrze znanych z amerykańskich
produkcji ostatnich czterech dekad. To, co jednak zdecydowanie odróżnia większość tych filmów
od amerykańskich produkcji, to swoista bezwzględność, która odnosi się zarówno do zabiegów
formalnych jak i narracyjnych. Może to być bezkompromisowość samego świata przedstawionego,
który nie pozwala ofiarom przemocy na chwilę wytchnienia i odbiera im możliwość przywrócenia
porządku w katartycznym zakończeniu. Może to być bezkompromisowość fabuły, która w żaden
sposób nie tłumaczy przyczyn eksplozji przemocy i niczym nie uzasadnia niekończącej się krwawej
jatki na ekranie i tym samym utrudnia widzom odnalezienie się w przedstawionej rzeczywistości.
Wreszcie może to być bezkompromisowa estetyka i zabiegi formalne, które – poprzez epatowanie
okrucieństwem i krwią – przywodzą na myśl amerykańskie produkcje torture porn jak również
europejskie kino eksperymentalne, filmy surrealistyczne oraz euro-horror.
Welp jest przykładem horroru, który łączy w sobie powyższe definicje i może być ulokowany
zarówno w tradycji amerykańskiego horroru wiejskiego (ang. rural horror) i klasycznego slasheru
jak i we współczesnym nurcie europejskiego kina ekstremalnego, które z kolei chętnie nawiązuje
do stylistyki kina eksploatacji. Jego bezkompromisowość przywodzi na myśl inne współczesne
francuskie i belgijskie produkcje takie jak Blady strach (2003), Najście (2007) czy Kalwaria (2004),
w których wstrząsająca eksplozja przemocy albo w ogóle nie zostaje wyjaśniona, albo jej
przyczyny wydają się miałkie i niesatysfakcjonujące w obliczu rosnącego stosu zmasakrowanych
ciał. Co ciekawe, brak jednoznacznego i uzasadnionego źródła okrucieństwa w tych filmach
sprzyja analizom skupiającym się na kwestiach społecznych, przy czym tradycyjna teoria kina
w dużej mierze opiera się właśnie na tworzeniu połączeń między głębokimi strukturami filmu, jego
symboliką, estetyką i reprezentacją a polityką tożsamościową, socjoekonomicznymi bolączkami
czy psychologią jednostki. W tym momencie warto przyjrzeć się temu, jak horror jest odczytywany
w kontekście belgijskiej kinematografii, a następnie temu, jakie interpretacje Welp wysuwają się
na pierwszy plan w tradycyjnej analizie filmoznawczej.

horrorom, wysokie miejsca na listach podsumowujących dany rok czy podgatunek w kinie grozy.

225

Choroba belgijska
W Refusing to Look at Rape: The Reception of Belgian Horror Cinema Ernest Mathijs i Russ
Hunter podkreślają, że federalna struktura Belgii i jej tradycyjna trójjęzyczność znajduje
odzwierciedlenie w kulturze, która stara się niwelować różnice raczej niż je podkreślać. Dla obu
autorów współczesna kultura belgijska unika otwartego konfliktu z Innym, ponieważ nie do końca
ufa nawet swojej własnej tożsamości11. Gdy w grę wchodzi kino, krytycy belgijscy zgadzają się
jednak co do jednego – kino ma być przedsięwzięciem artystycznym, wyrafinowanym i estetycznie
intrygującym. Co za tym idzie, kino gatunkowe i kino eksploatacji są bardzo wyraźnie oddzielone
od „prawdziwego”, dobrego kina, któremu należy się uznanie i rozpoznanie. Jak dowodzą autorzy,
horror był zatem zawsze ignorowany przez belgijskich krytyków. Nawet same określenia takie jak
„straszny” czy „horror” były i dalej są skutecznie omijane w recenzjach filmów, które w innym
kontekście mogłyby być spokojnie zaklasyfikowane jako horror.
Ponadto Mathijs i Hunter podkreślają, że od samego początku belgijskiej krytyce filmowej
towarzyszy element moralny12. Sugerują oni, że w katolickiej kulturze wspominanie o wątkach
religijnych, wszakże silnie obecnych w wielu belgijskich horrorach, równałoby się z przyznaniem
tym filmom roli komentarza społecznego13. Stąd też belgijscy krytycy filmowi niechętnie uznawali
rodzimy horror za godny uwagi i dopiero od premiery Człowiek ugryzł psa, głośnej produkcji
z 1992, krytycy zaczęli nieśmiało włączać horror do swoich analiz. Jednakże, według Mathijsa
i Huntera, krytycy i krytyczki belgijscy nawet pisząc o filmach odnoszących się bezpośrednio do
tzw. „belgijskiej choroby”, wciąż nie chcą łączyć stylistyki i narracji horroru z krytyką społeczną.
W Alternative Belgian Cinema and Cultural Identity: S. and the Affaire Dutroux Mathijs definiuje
„belgijską chorobę” jako zespół wydarzeń i skandali, który wstrząsnął Belgią w ostatnich
dwóch dekadach dwudziestego wieku. Seria afer politycznych, głośnych przypadków korupcji,
porwań, gwałtów i morderstw nadwyrężyła poczucie bezpieczeństwa i samozadowolenia, do
których przywykli Belgowie. I chociaż horror belgijski nigdy nie stronił od ukazywania zarówno
seksualności jak i okrucieństwa, czego przykładem mogą być słynne tytuły z lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych (np. Daughters of Darkness, 1971; WeddingTrough, 1975; Lucker, 1986), to dopiero
pod koniec lat dziewięćdziesiątych w kinach pojawiły się wysoce kontrowersyjne produkcje, które
11 E. Mathijs, R. Hunter, „Refusing to Look at Rape: The Reception of Belgian Horror Cinema”, w: European Nightmares: Horror
Cinema in Europe Since 1945, red. P. Allmer, E. Brick, D. Huxley, Wallflower Press, Londyn 2012, s. 36.
12 Ibidem, s. 38.
13 Ibidem, s. 39.
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w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odwoływały się do jednego z najważniejszych symboli
„belgijskiej choroby” jaką stała się tzw. Afera Dutroux – spektakularna klęska sądownicza, policyjna
i społeczna, obracająca się wokół procesu seryjnego mordercy, znanego również jako Potwór
z Charleroi14.
Mathijs i Hunter utrzymują, iż jest niemożliwym mówienie o belgijskim kinie z końca lat
dziewięćdziesiątych i początku dwudziestego pierwszego wieku bez wzięcia pod uwagę Afery
Dutroux oraz, szerzej, skutków „belgijskiej choroby” jako głównych odnośników kulturowych15.
Niewątpliwie ten rodzaj kulturoznawczego odczytania stanowi istotną interwencję w narrację
narodową Belgów i jest ważnym komentarzem dotyczącym punktu przecięcia się nastrojów
społecznych i takiego rodzaju refleksji artystycznej, która wymyka się głównym nurtom krytyki. Z
drugiej jednak strony, ten rodzaj analizy przywodzi na myśl czytanie paranoiczne, które według Eve
Kosofsky Sedgwick opiera się na negatywnych afektach i na nieco naiwnej wierze w moc ujawnienia
prawdy16. Dekonstruowanie filmowego języka przy użyciu narzędzi psychoanalitycznych i
kulturoznawczych w celu ujawnienia prawdy o społecznych i kulturowych wykluczeniach i
nadużyciach często kończy się jedynie reprodukcją paranoi świata przedstawionego i tym
samym pole doświadczania filmu zostaje zredukowane do afektów negatywnych oraz do polityki
reprezentacji. Innymi słowy, taka analiza wpierw zakłada istnienie idealnego widza, a następnie
oczekuje od niego/niej odpowiednio przepracowanej i zdystansowanej reakcji na prawdziwe
przesłanie filmu – prawdziwe, czyli odkryte przez właściwy aparat krytyczny i reprezentujące
14 Afera Dutroux obejmuje prawie trzy dekady. W 1986 Marc Dutroux zostaje skazany na 13 lat więzienia za porwania i gwałty,
lecz po trzech latach wychodzi za dobre sprawowanie. Przekonuje psychiatrę, że jest chory i otrzymuje rentę państwową oraz
recepty na leki uspokajające, które wykorzystuje w kolejnych porwaniach młodych dziewczynek i kobiet. Zostaje ponownie
aresztowany w grudniu 1995 w sprawie zorganizowanej kradzieży samochodów. Podczas przeszukiwania jego domu policja
nie słyszy jednak krzyków dwóch porwanych dziewczynek, które niedługo potem umierają z głodu. W 1996 Dutroux zostaje
aresztowany po raz trzeci i ostatni, tym razem w sprawie porwań i morderstw. Jego drugi proces ma miejsce w 2004. Niejasności
wokół procedur policyjnych jak i samego procesu oraz oskarżenia o nieudolność i korupcję organów ścigania doprowadziły do
reorganizacji belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. O skali wstrząsu jaki Afera Dutroux wywołała w belgijskim społeczeństwie
świadczy również fakt, iż jedna trzecia Belgów o nazwisku „Dutroux” zdecydowała się je zmienić między 1996 a 1998.
15 Z uwagi na bliskość językową i kulturową warto również napomknąć o horrorze francuskim tego samego okresu. Olney,
pisząc o popularnych francuskich horrorach ostatnich lat, takich jak np. Frontière(s) (2007) i Najście (2007), sytuuje je
w kontekście kina la fracture sociale, która opisuje „powiększającą się przepaść między osobami zamożnymi a ubogimi we
francuskim społeczeństwie: między bogaczami a biedotą, między klasą miejską a podmiejską, między białymi obywatelami
naturalizowanymi a społecznościami imigranckimi pochodzenia afrykańskiego”. To, co łączy te filmy to skrajna przemoc,
której koniec filmu nie przekreśla, nie kończy, nie usprawiedliwia. Horrory ukazujące la fracture sociale odsłaniają przemoc bez
początku, bez końca, w którą bohaterowie Frontière(s) czy Sheitan (2006) są niejako przypadkowo wepchnięci przez nieznane
siły lub niezbadany los. Jeśli nawet wytłumaczenie jest podane, jest ono dotkliwie niewystarczające i przyczyny zadawania bólu
wymykają się logice. Por. I. Olney, Euro Horror…, s. 231.
16 Por. E. Kosofsky Sedgwick, Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne, albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst
jest o tobie, tłum. M. Szcześniak, „Widok” 5, 2015, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/184/299 (data dostępu
22.11.2015).
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tak naprawdę relacje społeczne lub też mechanizmy psychiki tegoż idealnego widza. Horror jest
gatunkiem, w którym zdystansowane odcieleśnienie i racjonalne przemyślenie struktur głębokich
nie są jednak wystarczające, aby w pełni wytłumaczyć procesy zachodzące w widzu, jego/jej
mózgu, ciele i umyśle. Stąd też proponowany tutaj model schizoanalityczny nie przekreśla wagi
dekonstrukcji feministycznej czy psychoanalitycznej, ale raczej uzupełnia ją o nowe elementy.
Kryzys „ja” w Welp
Podczas wycieczki do lasu grupa skautów z Antwerpii wraz z trójką opiekunów natyka się
na seryjnego mordercę oraz jego pomocnika – dzikiego wilkołaczego chłopca, Kaja. Scenariusz
skupia się w szczególności na jednym skaucie, Samie, wyraźnie wyalienowanym chłopcu,
gnębionym przez kolegów oraz przez antypatycznego opiekuna, Petera. Sam, odrzucony przez
grupę i niezrozumiany przez opiekunów stara się nawiązać relację z Kajem, a pod sam koniec
filmu próbuje uratować Jasmijn, przyjazną, choć mało zaangażowaną opiekunkę. Film kończy
się krwawą jatką, z której Sam wychodzi obronną ręką. Ceną za jego przetrwanie jest jednak
pokonanie dzikiego chłopca oraz zabicie Jasmijn w ramach symbolicznego przejęcia miejsca Kaja
u boku mordercy.
Welp jest filmem, który dość elastycznie poddaje się różnym interpretacjom i klasyfikacjom.
Pierwsza z nich opiera się na ścieżce wyznaczonej przez Mathijsa i Huntera w ich analizach
belgijskiego kina, „belgijskiej choroby” i horroru w szczególności. Już pierwsze sceny filmu
zarysowują mocny kontrast między mieszczanami a społecznością wiejską. Skauci przejeżdżają
przez opuszczony, przemysłowy kompleks i wymarłe miasteczko położone pośród nijakich leśnych
połaci, a następnie zatrzymują się na polu kempingowym na skraju lasu, gdzie wchodzą w konflikt
z dwoma młodymi mężczyznami. Dwaj bracia, krótko ogoleni, głośni, ubrani w dresy rozjeżdżają
pole swoim quadem i od początku szukają zaczepki z opiekunami skautów – Krisem i Peterem.
Konflikt rozgrywa się również na polu narodowym – opiekunowie pochodzą z Antwerpii i mówią
o młodych mężczyznach jako o „głupich Francuzach”. Nim sprzeczka może eskalować, opiekuni
decydują się wjechać głębiej w las i poszukać innego miejsca. Młodszy i wyraźnie bardziej uległy
Francuz chce ich ostrzec przed podróżą w głąb lasu, ale jego starszy brat go ucisza. Niedługo
potem skauci wzywają policję, aby wyjaśnić sprawę kempingu i uzyskać zgodę na zatrzymanie
się w głębi lasu. Policjant, który potem przyjeżdża do skautów, symbolizuje bezradność instytucji
rządowych, które nie tylko nie panują nad sytuacją, ale również ignorują prawdziwy przebieg
wydarzeń. Nieudolność policjanta jest podkreślona przez zaakcentowanie groteskowej natury
scen, w których przemieszcza się po lesie: porusza się wolnym, maleńkim rowerem elektrycznym,
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stanowiącym mocny wizualny kontrast z jego masywnym ciałem.
Policjant wyjaśnia, że ojciec dwóch młodych mężczyzn spotkanych na polu kempingowym
był jednym z robotników, którzy po zamknięciu mijanej wcześniej fabryki autobusów, powiesili
się na polanie wybranej przez skautów na nowe obozowisko. Ta część lasu stanowi zatem swoiste
tabu dla lokalnej społeczność, nieznającej prawdziwego powodu, dla którego wejście do lasu
jest niewskazane. Lokalna społeczność posiada fragmentaryczną wiedzę o tajemnicy lasu, lecz
niechętnie dzieli się z obcymi nawet tymi szczątkowymi informacjami. Może to być odczytane
jako symboliczne przedstawienie komunikacyjnej klęski społeczeństwa belgijskiego podczas
Afery Dutroux. Co więcej, nieświadomość zła czającego się pod powierzchnią rzeczywistości
jest reprezentowana przez sieć podziemnych korytarzy i skomplikowanych pułapek, często
kamuflujących się jako całkiem niewinne przedmioty lub elementy krajobrazu.
Wreszcie, seryjny morderca, zawiadujący skomplikowanym systemem pułapek, może
reprezentować zemstę klasy robotniczej, pozbawionej bytu i przyszłości w momencie, gdy
fabryka autobusów została zamknięta, zaś cała infrastruktura zbudowana wokół niej, rozpadła
się. Zemsta klasy robotniczej lub odizolowanych wiejskich społeczności jest częstym motywem
wykorzystywanym w amerykańskich produkcjach począwszy od Teksańskiej masakry piłą
mechaniczną (1974), gdzie mordercza rodzina to dawni pracownicy rzeźni aż po dziesiątki filmów,
w których zdolna, atrakcyjna i uprzywilejowana młodzież z miasta spotyka się z niepojętym
okrucieństwem ze strony członków zamkniętych społeczności wiejskich lub leśnych, jak np.
w filmie Wzgórza mają oczy (1977) czy Droga bez powrotu (2003). Gdy w grę wchodzi motywacja
mordercy, widzowie otrzymują jedynie wizualne wskazówki takie jak jego roboczy kombinezon,
znajomość skomplikowanej maszynerii czy wreszcie wrak autobusu wypełniony martwymi ciałami
w jednym z podziemnych korytarzy. Wiedząc, że wielu robotników wybrało ten las na miejsce
samobójstwa, morderca w kombinezonie wchodzi w rolę bezlitosnego mściciela, który wymierza
nie/sprawiedliwość przypadkowym osobom w imieniu wszystkich porzuconych przez system.
Co więcej, sami skauci nie pozostają niewinnymi ofiarami niezrozumiałej przemocy i w ramach
swojej mini-struktury odwzorowują społeczne procesy wykluczenia i znęcania się nad najsłabszymi
jednostkami. Kris, najbardziej zrównoważony i odpowiedzialny z całej trójki opiekunów, nie
jest w stanie monitorować skautów przez cały czas, co z kolei wykorzystuje Peter znęcając się
psychicznie i fizycznie nad Samem i pozwalając, by silniejsi skauci również go tyranizowali. Należy
jednak podkreślić, że jasno rozrysowana hierarchia oraz fizyczne kary są chlebem powszednim dla
skautów. Spóźnienia i niesubordynacja są karane dodatkowymi okrążeniami bądź serią pompek.
Sami skauci mają również wyznaczonego przywódcę swojej skautowej watahy, za którym stoi
kilku porządkowych „mięśniaków”. Paramilitarna struktura i animalistyczna symbolika watahy,
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wilczego legowiska oraz częste używanie tytułowego „welp” (słowo to oznacza zarówno skauta jak
i młodego drapieżnika) sprzyjają sytuacjom, w których granice między zasłużoną karą, brutalnym
wytwarzaniem hierarchii w stadzie i zwyczajnym znęcaniem się stają się płynne.
Sam to chłopiec małomówny i wyraźnie niepasujący do reszty. Czas spędza samotnie, a jego
jedynym przyjacielem jest inny słabeusz, nie zawsze będący w stanie go wesprzeć. Peter uważa,
że Kris zgodził się na przyjęcie Sama w szeregi skautów, tylko dlatego, że jest zbyt wrażliwy
i mylnie ufa, że może Sama naprawić. Peter gardzi jednak słabością, którą reprezentuje Sam, co
może sugerować, że wypiera własne poczucie niższości. Agresywna metalowa muzyka oraz jego
złośliwy bulterier wpisują się w stereotyp młodego mężczyzny, który nienawidzi słabości u innych,
ponieważ sam panicznie boi się własnej bezsilności. I chociaż rwie się do walki z dwoma braćmi
na polu kempingowym, jego brawura i hipermęskość wydają się jedynie pozą. Podczas sprzeczki
z Krisem, drugi opiekun szybko i sprawnie go obezwładnia. Dla skautów Peter jest jednak panem
i władcą, któremu ufają absolutnie i którego racji nigdy nie kwestionują. W drugiej części filmu
napięcie w obozie eskaluje i przechodzi w przemoc: Sam razem z Kajem zabijają psa Petera, ten
z kolei czeka aż Kris zniknie, aby zaatakować Sama. Chociaż Peter sam zainicjował spiralę przemocy
napuszczając wcześniej swojego psa na Sama, zamiast wziąć odpowiedzialność za to, co się stało,
wybiera zemstę na słabym dziecku.
Kryzys solidarności społecznej i krytyka status quo wzniesionego na sekretach i krzywdzie
słabszych to nie jedyne ścieżki interpretacyjne, jakie można obrać. Film Govaertsa równie łatwo
poddaje się psychoanalitycznej dekonstrukcji. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że
znajomość podstawowych struktur psychoanalitycznych wpisuje się w projekt filmu – to właśnie
rozpoznanie Kaja i Sama jako sobowtórów, z których „ten drugi” jest zagrożeniem dla jedności ego
„oryginału”, sprawia, że film staje się jeszcze bardziej niepokojący i niesamowity (we freudowskim
znaczeniu tego słowa)17. Twórcy filmu liczą zatem na widzów i na ich wgląd w relację Kai-Sam.
„Kai” jest imieniem wilkołaka-dziecka z miejskiej legendy, którą opiekunowie straszą swoich
podopiecznych. Nie jest jasne, czy jest to prawdziwa historia, czy została wymyślona przez
Krisa i Petera na potrzebę tego właśnie wypadu za miasto. Opiekunowie tworzą historię Kaja
i jeszcze przed wyruszeniem do lasu pokazują podopiecznym rozmazane polaroidy jako dowód
jego istnienia, a już w lesie podczas jednego z posiłków Kris w przebraniu wilkołaka straszy cały
obóz. Sam tuż po przyjechaniu do lasu spotyka zdziczałego chłopca zamieszkującego okolice ich
obozowiska. Fikcyjna postać zlewa się z autentycznym dzikim dzieckiem, dlatego właśnie Sam
nazywa zamaskowanego chłopca Kajem. Widzowie nie poznają jednak prawdziwego imienia
17 Por. S. Freud, „Niesamowite”, w: idem, Pisma psychologiczne, t. III, tłum. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 1997.
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Kaja, który porozumiewa się jedynie chrząkaniem i syczeniem i którego twarz pozostaje ukryta
za niepokojącą, drewnianą maską przez cały film. Chociaż porusza się zwinnie i szybko, nie jest
do końca wyprostowany i swoją posturą przypomina spłoszone lub ranne zwierzę gotujące się
do ataku. Choć Kai pomaga mordercy w łapaniu ofiar i jest mu wyraźnie podporządkowany, nie
mieszka z nim w jego bunkrze.
Od samego początku film jednoznacznie zwraca uwagę widzów na podobieństwo dwóch
chłopców. Kai jest wyraźnie zainteresowany Samem, który spędza czas z dala od grupy. Sam z kolei
jest zafascynowany Kajem i chce dowiedzieć się o nim więcej. Przytoczone tu sceny wzmacniają
ich powinowactwo, na przykład, gdy Kai wkrada się do namiotu skautów i zawisa nad Samem, tak,
że ich ciała zdają się być lustrzanym odbiciem – obaj są nadzy od pasa w górę, są podobnie smukli
i tego samego wzrostu. Kai przygląda się Samowi z zainteresowaniem, a z jego otwartych ust
kapie gęsta ślina, która spada na ciało Sama. Inną ważną sceną jest moment zabicia psa Petera.
To Kai łapie psa i zawiesza go w worku na drzewie, a następnie budzi Sama i niejako daje mu
w prezencie możliwość zemszczenia się na psie, który go wcześniej pogryzł. Sam początkowo chce
uwolnić psa, ale widząc, że pies jest wściekły i najprawdopodobniej gotowy do ataku, zaczyna go
okładać kijem. Kai i Sam biją psa, w końcu Sam opamiętuje się. Okazuje się, że pies nie jest martwy
i atakuje Kaja, który w odwecie zagryza go na śmierć. Kai odgrywa tutaj rolę ciemnej strony Sama
– dziecka odepchniętego przez kolegów, szykanowanego przez jednego z opiekunów i wyraźnie
zmagającego się z nieokreśloną traumą.
W jednej z ostatnich scen filmu, gdy Kai i Sam walczą ze sobą, morderca obserwuje ich
z ciekawością i nawet podrzuca im nóż. Rozedrgana kamera pokazuje ich szarpaninę – Kai po lewej
stronie, a Sam po prawej stronie ekranu. Kamera drży i co kilka milisekund przerzuca obraz o 180
stopni, tak że wydaje się, że chłopcy zamienili się miejscami. Zmiany te są tak szybkie i tak mało
uchwytne, że widz nie jest w stanie wskazać, gdzie tak naprawdę stoi Kai, a gdzie Sam. Co więcej,
ponieważ chłopcy wpadli do ciemnego szybu wypełnionego czarną wodą, błotem i truchłami,
a maska Kaja w pewnym momencie wpada do wody, tożsamość chłopca, który wygrywa i wynurza
się z szybu z maską na twarzy nie jest jasna. Dopiero ostatnie sceny pokazują, że chłopiec, który
zabija Jasmijn na polecenie mordercy to Sam – Sam, który stał się Kajem i nowym pomocnikiem
mordercy.
Fabuła nie tłumaczy jednoznacznie, dlaczego Sam decyduje się zostać nowym Kajem. Czy
kieruje nim instynkt przetrwania, czy może agresja i żądza krwi wywołana wpierw zabiciem psa,
a potem walką z Kajem? Sam wszedł do bunkra z zamiarem uratowania Jasmijn, która nie tylko
okazała mu kilkakrotnie ciepło, ale również stała się obiektem jego budzącej się seksualności.
Jednak pod koniec filmu, gdy morderca podaje mu nóż i każe wybrać między nim a nią, Sam
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wielokrotnie dźga kobietę. Peter we wcześniejszej scenie wyjaśnia Jasmijn, że rok wcześniej
zgłosiła się do nich zastępcza matka Sama i poprosiła, żeby przyjęli chłopca do swojej grupy
tłumacząc, że miał traumatyczne, wypełnione przemocą dzieciństwo, nie podając jednak żadnych
szczegółów. Jedyną wskazówką, co do wcześniejszej rodziny Sama jest wytarte zdjęcie, które
bohater nosi w swoim notesie. Zdjęcie jest pogniecione, ciemne i widać je tylko przez chwilę.
Nie jest to rodzinny portret, ale niepozowane zdjęcie przedstawiające kobietę z niemowlęciem,
mężczyznę mierzącego bronią poza kadr i dziecko (być może jest nim Sam) z wydrapaną twarzą.
Zdjęcie to pojawia się również w przełomowym momencie, gdy Sam, schwytany przez
mordercę, powoli odzyskuje przytomność. Fragmenty zdjęcia nakładają się na płomienie, przez
które przebija się twarz Sama oraz morderca szarpiący się z Jasmijn. To właśnie teraz Sam po raz
pierwszy zostaje postawiony przed wyborem: on albo ona. Jasmijn nie czeka jednak na decyzję
Sama i atakuje go pierwsza, co sprawia, że Sam wpada do szybu, w którym walczy z Kajem. Dopiero
po wygranej z Kajem, transformacja Sama zostaje oficjalnie rozpoczęta, choć można pokusić się
o stwierdzenie, że wcześniejszy moment wybudzania się na tle płonącego zdjęcia był pierwszym
krokiem do symbolicznego przeistoczenia się w Kaja. Tym samym język filmowy Welp produkuje
związek przyczynowo-skutkowy między traumą z dzieciństwa a brutalną przemianą w mordercę.
Kryzys „ja” Sama, który musi stoczyć walkę ze swoim sobowtórem, freudowskim „zwiastunem
śmierci18” i niesamowitym Innym jest z kolei ściśle związany z kryzysem kategorii tożsamości,
który dodatkowo podkreśla postmodernistyczna fragmentacja i autorefleksyjność narracji. Isabel
C. Pinedo w Recreational Terror: Women and the Pleasures of Horror Film Viewing jako główne
elementy postmodernistycznego horroru wymienia, między innymi, rozmontowanie jasnego
podziału na dobrych i złych bohaterów, fascynację figurą potwora i zachwyt nad „zrujnowanymciałem-jako-spektaklem19”. Welp przedstawia świat, w którym to nie zło narusza granice dobra
po to, by zostać ostatecznie wydalone ze sfery światła, ale to raczej nadwątlone i zmizerniałe
dobro wkracza na teren zła i zostaje wchłonięte przez otaczającą je ciemność. Sam i Kai jako swoi
niesamowici sobowtórzy, Peter jako opiekun, który zamiast opiekować się słabszymi, daje upust
własnym fantazjom o władzy i sile czy wreszcie lokalna społeczność uparcie tkwiąca w rozmyślnej
ignorancji wzmacniają wizję świata, w którym dobro nie ma szansy przetrwać. Co więcej, ponieważ
widzowie obserwują ten fantasmagoryczny świat oczami Sama i to z nim się identyfikują, jego
przemiana jest dla nich fascynująca, ekscytująca i w pewnej mierze nawet usprawiedliwiona
18 S. Freud, „Niesamowite”, s. 247.
19 Por. rozdział drugi w książce I. C. Pinedo, Recreational Terror: Women and the Pleasures of Horror Film Viewing, State University
of New York Press, Albany 1997.
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i racjonalna. Brutalne morderstwa są przedstawione spektakularnie, z dużą dbałością o szczegóły
i wiarygodność, tak aby widz mógł nasycić się pełnią okrucieństwa. Fetyszyzacja płynącej krwi
i rozdartego, sponiewieranego ciała ludzkiego opiera się na ujęciach, które Pinedo określa
mianem „mokrej śmierci” (ang. wet death), co z kolei przywodzi na myśl pornograficzne ujęcia
męskiej ejakulacji, czyli tzw. money shots20. W jednym i drugim przypadku widz dostaje dokładnie
to, czego się spodziewa po danym gatunku – śmierć lub a petite morte. Fascynacja z jednej
strony „mokrą śmiercią”, a z drugiej zerwaną i rozkrojoną skórą, o której pisał Jack Halberstam
w Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters wskazuje na niestabilność kategorii
tożsamości. Śmierć, która profanuje ciało, rujnuje je, pozbawia ludzkiego oblicza dosłownie
i w przenośni, wreszcie szpeci i okalecza skórę (która stanowi namacalną i ostateczną granicę
między „ja” a „nie-ja”), kładzie kres rozpoznawalnej tożsamości danej jednostki. W Welp śmierć
unicestwia „ja” totalnie. Morderca rozjeżdża namiot skautów i zabija wszystkich poza dwoma
chłopcami, którym udaje się zbiec. Peter ginie przygnieciony dwoma pniami i zostaje z niego
tylko „mokra plama”, Kris umiera od pchnięcia nożem w oko, Jasmijn zostaje wepchnięta na ostre
pale, a następnie zasztyletowana przez Sama. Nie tylko ciała ulegają zniszczeniu - można również
podejrzewać, że proces samounicestwienia, jaki przechodzi Sam, był wcześniej udziałem Kaja.
Wreszcie, bezimienny i nieposiadający historii morderca zamyka galerię postaci pozbawionych
tożsamości.
Przeświadczenie, że ludzkie „ja” jest fikcją, łatwo pękającą pod presją, jest dodatkowo
wzmocnione przez meta-komentarz dotyczący natury opowieści, który zostaje wpleciony
w fabułę Welp. Należy pamiętać, że Kai funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni skautów na długo
zanim którykolwiek z chłopców go spotyka. Jednak miejska legenda o młodym wilkołaku, którą
Kris i Peter pieczołowicie snują na potrzeby wycieczki, nie ma nic wspólnego z tym, co spotyka
skautów w lesie. Co więcej, fikcyjna opowieść przeszkadza w dostrzeżeniu tej prawdziwej historii
aż do momentu, gdy jest już za późno na ucieczkę. Horror, który rozgrywa się na oczach skautów,
przekracza to, na co nieudolnie próbowała przygotować ich miejska legenda o wilkołaku.
Podobnie, podczas podróży do lasu jeden z chłopców opisuje horror (którego fabuła przywodzi
na myśl Krzyk Wesa Cravena z 1996 roku) i chwali się przed kolegami, że tego typu filmy nie
robią na nim żadnego wrażenia. Ta krótka scena sugeruje, że horror filmowy jest na tyle mocno
zaangażowany w politykę reprezentacji i tożsamości, iż nie jest w stanie oddać grozy wynikającej
z okrucieństwa pozbawionego motywacji oraz z całkowitej przypadkowości makabrycznych
zdarzeń. Stąd też reakcją młodego skauta na zmasakrowane ciało dziewczyny w opisywanym
20 Ibidem.
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przez niego schematycznym slasherze może być jedynie ironiczny dystans i pobłażliwy uśmiech.
Naszkicowane powyżej ścieżki interpretacyjne stanowią jedynie kilka przykładów analizy,
które oferuje współczesny dyskurs filmoznawczy w obrębie badań kina grozy. Dyskusja wokół
kryzysu społeczności belgijskiej, kryzysu „ja” oraz kryzysu reprezentacji i tożsamości opiera się
na kulturoznawczej analizie czerpiącej zarówno z psychoanalitycznej teorii Screen jak i z szeroko
rozumianej poststrukturalistycznej teorii języka filmowego. Poza tym horror jest gatunkiem,
który łatwo poddaje się analizie psychoanalitycznej z uwagi na swoje podobieństwo do niektórych
procesów psychoanalitycznych. W obu, na przykład, przeszłość burzliwie powraca i zakłóca
teraźniejszość poprzez nie do końca stłumione traumy, nieprzepracowane lęki czy pierwotne
sceny przejawiające się w koszmarach lub niechcianych odtworzeniach. Ponadto, horror chętnie
podkreśla swoją fascynację psychoanalitycznymi koncepcjami takimi jak potworne narodziny,
abiekt, różnej maści fobie, niebezpiecznie bliska relacja z matką lub konfrontacyjna relacja z ojcem,
freudowski lęk przed kastracją czy lacanowski strach przed stratą. Ciało jednak w tym dyskursie jest
często jedynie symbolicznym przyczynkiem do dyskusji o pierwotnych strukturach psychicznych,
neurozach, tabu wokół seksu czy pojęciu straty21. Nic więc dziwnego, że najciekawsze analizy
horroru łączą w sobie psychoanalityczne teorie feministyczne z badaniami nad płcią, seksualnością
i upłciowieniem diady – ofiara/sprawca i ciekawie komplikują kwestie identyfikacji i specyfikę
odbioru22. Jednakże głębokie zaangażowanie poststrukturalizmu w reprezentacjonizm i politykę
tożsamości oznacza, że większość z tych analiz skupia się wyłącznie na tym, co poszczególne
elementy filmu znaczą, jak komentują one zjawiska społeczne, kulturowe czy psychologiczne,
i jak te „znaczenia” mogą być kwestionowane lub przekształcane w kontrze do domniemanego
zamysłu twórców i twórczyń w ramach czytania paranoicznego23. Tymczasem materiał filmowy
nie wchodzi w relację wyłącznie z głębokimi strukturami psychiki i historii psychoemocjonalnej
widza, ale jest również sensorycznym i afektywnym doświadczeniem, które uaktywnia mózgciało-umysł wychodząc poza dogmat hierarchicznych i binarnych znaczeń. W kolejnej części pracy
przyjrzę się temu, jak Welp może być odczytany przy użyciu schizoanalitycznej teorii kina.

21 A. Powell, Deleuze and Horror Film, s. 64.
22 Por. C. J. Clover, Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, Princeton University Press, Princeton 1993;
L. Williams, Hard Core: Power, Pleasure, and the ‘Frenzy of the Visible’, University of California Press, Berkeley 1989.
23 Czytanie reparatywne, które postuluje Sedgwick jako alternatywę dla czytania paranoicznego, choć odchodzi od
afektów negatywnych i otwiera szerzej pole interpretacji w dużej mierze pozostaje uwikłane w politykę tożsamościową
i paradygmat reprezentacji. Por. R. Wiegman, Object Lessons, Duke University Press, Durham 2012.
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Deleuzjańskie kino: stawanie-się
Zarówno Barbara Kennedy w Deleuze and Cinema: The Aesthetics of Sensation jak i Anna
Powell w Deleuze and Horror Film jasno podkreślają, że nie odrzucają poststrukturalistycznej
i psychoanalitycznej analizy kina, ale raczej chcą zaoferować pomocniczą ścieżkę interpretacyjną
i nowe spojrzenie na ucieleśnienie przeżycia kinowego. Tym samym nie rezygnują ze słownictwa
osadzonego w podmiotowości czy reprezentacji takiego jak „widz”, „widownia”, „podmiot”.
Podobnie celem niniejszej pracy nie jest przekreślenie psychoanalitycznej czy społecznokulturowej analizy Welp, ale raczej pokazanie, że wyżej opisane sposoby analizowania filmu nie
są w stanie wyjaśnić wszystkich procesów i zjawisk, które towarzyszą doświadczeniu oglądania
filmu. Co więcej, jednym z głównych założeń horroru jest podważanie normatywności poprzez
szereg zabiegów estetycznych i narracyjnych mających na celu zarówno psychiczną jak i fizyczną
dezorientację widza. Można skupić się wyłącznie na analizie nie/normatywności i znaczeń wokół
niej skupionych oraz psychicznym wymiarze odczuć, których doświadcza widz. Wydaje mi się
jednak znacznie ciekawszym zastanowienie się nad tym, jak efekty narracyjne i stylistyczne
wpływają na widza także od strony fizycznej i jak odczucia związane z materialnością (ciała, filmu)
łączą się z procesami kognitywnymi i emocjonalnymi.
Autorka Deleuze and Cinema wspomina, że jednym z głównych modeli analitycznych
stosowanych wobec współczesnej kultury wizualnej jest „teatr reprezentacji, to, co wzrokowe oraz
ekonomie wizualności oparte na odbiciu”, stąd też trudno jest wybrnąć z myślenia o „wizualnych
strukturach pragnienia”24 bez udziału wyżej wymienionych narzędzi. Chcąc wyjść poza prymat
podmiotowości i pragnienia, które wciąż obracają się wokół kwestii reprezentacji, znaczenia,
semiotyki, strukturalizmu, i ideologii, Kennedy proponuje wykorzystanie deleuzjańskiego afektu,
stawania-się-kobietą i doznania (ang. sensation). Oczywiście Kennedy nie rezygnuje w pełni
z pojęcia podmiotowości. Jej celem jest raczej jego sproblematyzowanie, a nie zupełne odrzucenie.
Podmiotowość w jej ujęciu staje się wejściem w interakcję „z materialnością i molekularnością
istnienia poprzez maszynowy rodzaj układu raczej niż przez psychiczne struktury ‘ja’25”. Innymi
słowy, dla Kennedy istnienie w świecie jest zbyt skomplikowane i wielowymiarowe, by mogło
zostać wyjaśnione wyłącznie przez socjologię, ekonomię czy struktury psychologiczne.
Jednym z głównych zagadnień, które nurtuje Kennedy, jest pytanie o to, czemu filmy będące
politycznie problematyczne sprawiają widzom radość i przyjemność? Gdy w grę wchodzi horror,
24 A. Powell, Deleuze and Horror Film, s. 3.
25 B. Kennedy, Deleuze and Cinema: The Aesthetics of Sensation, Edinburgh University Press, Edynburg 2002, s. 23.
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warto więc zapytać, czy da się mówić o przyjemności płynącej z oglądania takiego typu obrazu bez
powracania do psychoanalitycznej teorii masochistycznego podmiotu kobiecego? Ucieczka od tej
teorii jest o tyle trudna, iż w psychoanalizie kina, film jest doświadczany przede wszystkim jako
„produkcja fantazji, identyfikacji i, co najważniejsze, podmiotowości26”, a „fikcyjny widz” bierze
udział we współtworzeniu jego lub jej podmiotowości poprzez procesy pragnienia odwzorowane
na ekranie w sposób naśladujący procesy nieświadomości i rozwoju „ja” w klasycznej freudowskiej
psychoanalizie. Jak dodaje Powell, teoria lacanowska (będąca niejako uaktualnieniem systemu
freudowskiego) odrzuca „zwodniczy układ optyczny jako Wyobrażeniowe w kontraście do
Symbolicznego w języku27”. Dla zwolenników Lacana to właśnie Symboliczne, nie zaś pusta iluzja
obrazu, stanowi obiekt zainteresowania. Deleuzjańska siatka pojęciowa, w przeciwieństwie
do lacanowskiej, nie zajmuje się jednak podziałem na Wyobrażeniowe, Realne i Symboliczne,
ale podchodzi do kina jako ucieleśnionego i osadzonego (ang. embodied and embedded)
doświadczenia maszynowego, w którym ciało ludzkie, ludzki umysł, mózg oraz film biorą udział
w stawaniu-się. Co więcej, ciało i umysł, które w psychoanalitycznej teorii pragnienia są rozłączone,
u Deleuze’a działają razem i są jednym. Powell zwraca uwagę na materialny aspekt doświadczenia
kinowego: „Pomimo niematerialnej natury kinowych obrazów, widz doświadcza cielesnych reakcji
w momencie, gdy jego/jej zmysły stymulują neuronalne sieci połączone z organami takimi jak
serce (rytm, tętno), genitalia (ciepło, napięcie, wilgoć) i płuca (głębokość i szybkość oddechu). Jest
to zupełnie inny proces niż estetyczna kontemplacja albo podział na podmiot/przedmiot w teorii
spojrzenia (ang. gaze)28”.
Terminologia, którą wprowadza Kennedy i z której korzysta również Powell, jest w dużej
mierze oparta na książkach, które Deleuze napisał wraz z psychoanalitykiem Felixem Guattarim:
Anty-Edyp oraz Tysiąc plateau. Kennedy świadomie rezygnuje z powoływania się na teksty
Deleuze’a bezpośrednio poświęcone kinu (Cinema I i Cinema II), aby skupić się na pojęciach,
których zastosowanie jest potencjalnie znacznie szersze i które wychodzą poza stricte filmowy
język Deleuze’a. Powell natomiast opiera się w swojej analizie zarówno na deleuzjańskiej
teorii kina jak i na deleuzjańsko-guattariańskich koncepcjach, wypracowanych w ich najlepiej
znanym dziele, dwutomowym Kapitalizmie i schizofrenii. Podążając za przykładem Kennedy,
skupiam się na koncepcjach i terminologii zaczerpniętej z wyżej wspomnianego opus magnum
Deleuze’a i Guattariego, by tym samym wpisać schizoanalityczny model analizy kina w większy
26 Ibidem, s. 38-39.
27 A. Powell, Deleuze and Horror Film, s. 17.
28 Ibidem, s. 5.
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projekt zakwestionowania prymatu reprezentacji i podziału na ja i nie-ja w kulturoznawstwie
i filmoznawstwie. Na potrzeby tego artykułu skupiam się jedynie na kilku potencjalnych ścieżkach
odczytania doświadczenia filmowego jakim jest Welp, z których trzy najważniejsze to immanentne
pole produkcji pragnienia, stawanie-się i haecceitas (istność).
Kennedy łączy delezjańską i delezjańsko-guattariańską estetykę z poststrukturalistyczną
filozofią feministyczną, aby mówić o filmie nie jako o „tekście, który znaczy”, ale jako „o ciele,
które odgrywa, o machinie, układzie, maszynie abstrakcyjnej”, gdzie określone efekty filmowe,
tonalności, wibracje, intensywności koloru, dźwięku, trwania, ruchu łączą się ze sobą i z widzem
na poziomie afektywnym i poza podmiotowością29. Zatem neo-estetyka, którą proponuje
Kennedy, „stapia ze sobą materię, materiał filmowy, moc i doznania30”. Film staje się „’maszyną
abstrakcyjną’: układem funkcjonującym z innymi komponentami takimi jak korporealność,
ciało widza, inne ciała takie jak teksty, przestrzenie, materialność i czas31”. W szczególności
pojęcie maszyny abstrakcyjnej pomaga w odejściu od dogmatu reprezentacji, jako że maszyna
abstrakcyjna niczego nie reprezentuje, nie jest „ideą platońską, transcendentną, uniwersalną
i wieczną32” i, niczym mózg, działa nielinearnie, skojarzeniowo. Nie jest to „substancja z funkcją”, ale
raczej „bezkształtna materia”, która wytwarza rzeczywistość opartą na syntezach i wielkościach,
a nie na binarności, reprezentacji i linearności33. Jak podkreślają Deleuze i Guattari, “[a]bstrakcyjna
czy diagramatyczna maszyna nie działa bowiem w celu przedstawienia czegokolwiek, nawet
czegoś rzeczywistego, lecz buduje pewną przyszłą rzeczywistość, nowy jej rodzaj34”. Co za tym
idzie, Welp odczytywany jako maszyna abstrakcyjna nie jest skończonym zbiorem reprezentacji,
hierarchii społecznych, wykluczeń, makropolitycznych postulatów, ale nieskończonym procesem
afektywnej immanencji i mapą intensywności, przepływów i doznań.
Zredukowaniu Welp do psychoanalitycznej interpretacji struktur głębokich idealnego
widza lub do poststrukturalistycznej analizy reprezentacji tożsamości (narodowych, płciowych,
seksualnych, etc.) zostaje przeciwstawione kartograficzne ujęcie, w którym Welp wymyka się
konwencjonalnym klasyfikacjom poprzez trzyczęściową strukturę pola immanencji, opisaną
w Kapitalizmie i schizofrenii. Sztywne linie molowe odpowiadają procesom organizującym
i przypisującym stałe znaczenia jasno zbudowanym komórkom/jednostkom/elementom poprzez
29 B. Kennedy, Deleuze and Cinema, s. 5.
30 Ibidem.
31 Ibidem, s. 24.
32 G. Deleuze, F. Guattari, Kapitalizm i schizofrenia II, Tysiąc plateau, tłum. praca zbiorowa, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
2015, s. 630.
33B. Kennedy, Deleuze and Cinema, s. 69. Por. G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, s. 170-171.
34 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, s. 171.
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edukację, klasę, płeć kulturową, religię, język, etc. Tymczasem giętkie linie molekularne obchodzą
linie molowe i szukają innych ścieżek organizacji. Tym dwóm liniom organizującym segmentację
wychodzą naprzeciw linie ujścia (deterytorializacji) prowadzące do eksperymentów, które mogą
jednakże okazać się niebezpieczne i które mogą prowadzić do utraty, ryzyka czy zniszczenia35.
Warto pamiętać, że film oscyluje między „molowymi a molekularnymi relacjami, które działają
zespołowo36” raczej niż oddzielnie. W tym sensie, molowa lub też „makro” organizacja Welp
opiera się na rozpoznawalnych sygnałach kulturowych, społecznych i psychologicznych takich jak
„belgijska choroba” czy postać wrogiego sobowtóra, który jest zwiastunem śmierci i potworami
czającymi się w id. Molowy poziom to również w przypadku horroru łatwe do odczytania
odnośniki gatunkowe takie jak nadprzyrodzony w swojej niezniszczalności morderca czy piękna
dziewczyna, której śmierć jest najdłuższa i najdokładniej ukazana. Na poziomie molekularnym
wyróżnić można elementy kompozycji, ruch kamery, rezonowanie kolorów, barw, dźwięków oraz
ich wzajemne oddziaływanie, czy wreszcie pobudzanie innych zmysłów poprzez materialność
doświadczenia filmowego. W Welp można zaobserwować jak Sam i Kai zostają „schwytani między
dyskursywnymi (molowymi) siłami, które definiują i kategoryzują a materialnym (molekularnym)
procesem ’stawania-się’37”. Jak sugerują Deleuze i Guattari, „wszystkie stawania się mają charakter
molekularny; zwierzę, kwiat czy kamień, którymi się stajemy, są molekularnymi zbiorowościami,
istnościami, nie zaś formami, przedmiotami lub podmiotami molowymi, które poznaje się poza
nimi i które rozpoznaje się siłą doświadczenia, nauki czy nawyku38”. Z molekularnego poziomu,
linie ujścia inicjują stawanie-się, eksperymenty, momenty zaniechania, przestoju, przeczekania,
zaburzenia sztywnych ram znaczenia i reprezentacji. W Welp to, co wybiega poza schematy
psychoanalityczne i kulturoznawcze może zostać niejako przechwycone właśnie przez przyjrzenie
się liniom ujścia i różnorakim momentom stawania-się-zwierzęciem, w które zaangażowani są
główni bohaterowie.
Zamiast czytać szaleństwo Kaja i Sama jako odzwierciedlenie „belgijskiej choroby”
tudzież jako wyłonienie się demonów z podświadomości atakujących wątłe i niestabilne ego
straumatyzowanego chłopca, schizoanaliza może pokazać, jak ten alternatywny stan umysłowy
dwójki głównych postaci oddziałuje na widownię, która bierze udział w filmie poprzez „afektywne
zarażenie się” ich szaleństwem39. Welp jest filmem, w którym przemoc i okrucieństwo nie są
35 B. Kennedy, Deleuze and Cinema, s. 71.
36 A. Powell, Deleuze and Horror Film, s. 25.
37 M. Beugnet, Cinema of Sensation, s. 48.
38 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, s. 333.
39 A. Powell, Deleuze and Horror Film, s. 28.
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wyłącznie reprezentacją rzeczywistości czy celnym komentarzem społecznym, ale mają również
na celu pobudzenie zmysłów widowni przez wzbudzenie bólu, lęku lub też masochistycznej czy
sadystycznej przyjemności przez dźwięk, obraz, światło, obramowanie, montaż, które z kolei
stymulują synestezyjnie zmysły dotyku i węchu. Oczywiście, fakt, że próby wyrwania się Sama
i Kaja z organizacji społecznej (molowej) odbywają się kosztem śmierci i destrukcji innych osób nie
może być całkowicie oderwany od społecznego i kulturowego kontekstu oraz kwestii reprezentacji.
W tym sensie, schizoanaliza nie jest relatywistycznym przekreśleniem prób zdiagnozowania
kondycji społeczeństwa czy też zaangażowania politycznego niektórych gałęzi współczesnej
humanistyki, ale jedynie dodatkową perspektywą pozwalającą przyjrzeć się elementom, dla
których brak miejsca w tych właśnie odczytaniach. Ponadto w Welp nie jest możliwe odrzucenie
molowej organizacji, ponieważ oba rodzaje segmentacji (molowa i molekularna), choć odrębne,
są nierozerwalne. Warto również pamiętać, że żadna z figur kojarzonych z kreatywnością,
deterytorializacją czy stawaniem-się-mniejszościowym, o których wspominają Deleuze i Guattari
(jak na przykład kłącze, ciało-bez-organów, nomadyzm, etc.) nie jest jednoznacznie dobra lub
zła, i zawsze niesie z sobą ryzyko cierpienia i zniszczenia. Linia ujścia „jest zdolna jednak do
najgorszego, do odbijania się od ściany, upadku w czarną dziurę, wejścia na drogę największego
regresu, do tego, by przez jej kaprys odtworzyły się najbardziej sztywne z segmentów40”. W tym
sensie, stawanie-się obu chłopców i ich próby wyjścia poza struktury molowe – poza społeczną
organizację drużyny skautów w przypadku Sama i poza to, co ludzkie w przypadku Kaja – są
obarczone ryzykiem (auto)destrukcji i reterytorializacji w momencie, gdy linie ujścia zostają na
nowo pochwycone.
Zarówno Kai jak Sam miejscami stają się schizolami, nie w potocznym czy też klinicznym
sensie tego słowa, ale w deleuzjańsko-guattariańskim znaczeniu jednostki niezorganizowanej
według psychoanalitycznego dogmatu. W niektórych momentach zdają się być zawieszeni,
katatoniczni, niereagujący na molowe linie ciągnące ich w stronę osadzenia się i uporządkowania
– zarówno Sam jak i Kai spędzają dużo czasu samotnie, oddzieleni od grup, którym są przypisani.
Nie oznacza to jednak, że w Welp przemoc jest linią ujścia umożliwiającą pełną deterytorializację.
Początkowo przemoc umożliwia Samowi wyrwanie się z narzuconej mu odgórnie logiki watahy
skautów, ale ostatecznie to właśnie poprzez przemoc i okrucieństwo Sam zostaje ponownie
wtłoczony w strukturę molową, gdy morderca czyni go swoim pomocnikiem – nowym Kajem.
Sam zostaje zatem poddany reterytorializacji i zostaje wepchnięty w kolejne struktury molowe
ustanowione przez filiację – symboliczne przekazanie zasobów i władzy w pionowej relacji starszy40 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, s. 247.
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młodszy, morderca-pomocnik, ojciec-syn. Co więcej, prawdopodobnie to samo spotkało Kaja
w przeszłości. Ani deterytorializacja, ani reterytorializacja obu chłopców nie przynosi długotrwałych
pozytywnych efektów a jedynie zniszczenie i pustkę41. Nim jednak przejdę do omówienia kwestii
stawania-się w Welp chciałabym ponownie podkreślić to, że zaangażowanie w potworną, oniryczną
przemoc Sama i Kaja nie musi być jedynie odzwierciedleniem ich nieuporządkowanego wnętrza
psychoemocjonalnego i nie musi być rozumiane psychopatologicznie.
Z jednej strony, brak kontekstu rodzinnego u Sama może wzmacniać typowe dla horrorów
gotycko-edypalne odczytanie i niejako nagradzać widza za doszukiwanie się „problemu” Sama
w przeszłej relacji rodzinnej, którą symbolicznie reprezentuje pogięta fotografia. Z drugiej jednak
strony, brak tych informacji może wyzwolić widza spod kontroli tegoż właśnie psychoanalitycznego
odczytania. Nie wiedząc nic o Samie i jego rodzinie widz nie musi czytać jego zachowania i decyzji,
jakie podejmuje symbolicznie. Transcendentalny model pragnienia stworzony przez Freuda
(i zaktualizowany przez Lacana), według którego pragnienie opiera się na braku, na pustce, którą
można wypełnić wracając do utraconego stanu spełnienia poprzez śmierć, zostaje zastąpiony
tutaj immanentnym modelem deleuzjańskim, w którym pragnienie jest produktywne, energiczne
i pozytywne42. Schizofreniczna mapa nie odtwarza niby-oryginalnych relacji edypalnych
z matką i ojcem, ale jest mapą intensywności wciąż trwającego procesu stawania-się43. Co więcej,
w tym właśnie kartograficznym ujęciu, pole immanencji (lub stawanie-się) jest miejscem operacji
świadomości, gdzie produkowane jest pragnienie. Sam nie jest spętany przez Tanatosa i Erosa,
co zresztą pięknie obrazuje scena, w której zaraz po przybyciu do nowego obozowiska, zamiast
pobiec wraz z innymi chłopcami, wspina się samotnie na drzewo. Jest to jedna z nielicznych scen
filmu, w której na twarzy Sama maluje się czyste zadowolenie i spełnienie. Pragnienie izolacji od
członków watahy jak i pełnej kontroli nad własnym ciałem, otwiera przed nim nowe możliwości,
jest generatywne i pozytywne. Ciało Sama staje się bowiem schizoidalną linią ujścia, która przecina
obraz filmowy w pionie (wspinaczka w górę), a nie w poziomie (jak poruszający się po ziemi skauci
i ich opiekuni) i która wymyka się na kilka chwil kontroli społecznej. Chwilę później Kris przywołuje
Sama do porządku i za niesubordynację wyznacza karę, którą jest wykopanie latryny. Kontrast
między szczęśliwą ucieczką wzwyż a poniżeniem i ściągnięciem w dół zwiastuje dwa kierunki
stawania-się, wokół których będą oscylować bohaterowie – stawanie-się-ptakiem i stawanie-się41 Warto tu wspomnieć o ostatniej scenie w filmie, gdy morderca razem z Samem (nowym Kajem) idą ramię w ramię przez
las. Kamera najeżdża na rękę Sama, który zaciska ją kurczowo wokół noża, co może sugerować jego gotowość do ponownego
zastosowania przemocy, tym razem wobec mordercy. Cykl deterytorializacji może zatem zostać ponownie otwarty, lecz jego
skuteczność pozostaje pod znakiem zapytania.
42 B. Kennedy, Deleuze and Cinema, s. 80.
43 A. Powell, Deleuze and Horror Film, s. 20.
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wilkołakiem. Powell określa stawanie-się jako „ruch cząsteczek formujących molekularne układy
w ramach mobilizacji pragnienia44”. Opis ten dobrze oddaje proces stawania-się-zwierzęciem
w Welp, który formuje się przede wszystkim wokół pragnień Sama.
Sam wspina się wysoko na drzewo przy użyciu liny, którą znajduje na jednym z konarów.
Widzowie dopiero kilka minut później uświadamiają sobie, że lina ta najpewniej należała do
jednego z „pofabrycznych” samobójców45. Sam z czubka drzewa widzi leśną dolinę z perspektywy
ptaka, co pozwala mu ogarnąć spojrzeniem otaczający go krajobraz, nad którym przez krótką
chwilę sprawuje całkowitą kontrolę. Moment ten stanowi zapowiedź późniejszej sceny, w której
Sam znajduje „mieszkanie” Kaja – wiklinowa konstrukcja lejowatego kształtu przypomina
gigantyczne ptasie gniazdo zawieszone wysoko na drzewie. Sam wpierw wspina się i bada to
miejsce w pojedynkę, a później wraca z prezentem dla Kaja – puszką psiego jedzenia. Kai nie
jest tu zredukowany do złego sobowtóra Sama, ale staje się przykładem inicjowania stawaniasię-ptakiem. Ptasie zachowanie Kaja przejawia się nie tylko w gnieździe, które splótł, ale również
w jego ruchach i zachowaniach – przegina głowę niczym zaciekawiony ptak; jego ruchy nie są
płynne, łagodne, ale urwane i szybkie; gdy spotyka Sama w swoim gnieździe atakuje go niczym
intruza. Wreszcie odwiedzając śpiącego Sama w namiocie pochyla się nad jego ciałem, a z jego
ust, spod drewnianej maski, wypływa gęsta, lepka substancja, co przypomina karmienie młodych
przez dorosłe ptaki46.
Ponieważ ptasi potencjał tkwi w Samie od początku (co udowadnia scena wdrapania
się na drzewo), Kai i jego gniazdo fascynują go w oczywisty sposób. Stawaniu-się-ptakiem
przeciwstawione zostaje stawanie-się-wilkołakiem, którego próby rozgrywają się na kilku planach.
Skauci i ich opiekunowie biorą udział w pasywnym naśladowaniu wilków używając terminów
takich jak tytułowy „welp” (oznaczający zarówno skauta jak i młode zwierzę), wyjąc podczas
wspólnych zabaw, stosując wilczą hierarchię i porządek dominacji silniejszych nad słabszymi.
Ponieważ ich wiedza na temat wilków ogranicza się do stereotypowej symboliki i popularnych,
44 Ibidem, s. 66.
45 Można oczywiście pokusić się tutaj o interpretację symboliczną i potraktować linę jako łącznik z ciałem robotnika, które po
śmierci zostało „uprzątnięte” z krajobrazu leśnego, choć ślad jego cierpienia pozostał. To właśnie ta pozostałość po robotniczym
życiu i śmierci (lina) umożliwia Samowi wspięcie się w górę. W konwencjonalnym rozumieniu horroru wiejskiego lub slashera
wkroczenie do zakazanego lasu samobójców, przekroczenie liminalnej granicy wody przez ciężarówkę skautów (która jako
pierwsza uruchamia podziemny system pułapek) a następnie mechaniczne wykorzystanie liny przez Sama to symboliczne
złamanie niepisanej umowy między miastem a wsią, naturą a kulturą. Mieszkańcy miasta nie respektują naturalnego rytmu
życia i śmierci, za co zostają ukarani w niezrozumiały dla nich sposób – niezrozumiały ponieważ karę wymierza przecież
nieprzenikniona dla nich natura uosobiona przez człowieka-enigmę oraz dzikiego chłopca.
46 Ponownie, podążając ścieżką psychopatologicznej analizy, lepka ślina uruchamia kategorię abiektu, który z kolei
problematyzuje kwestię ja kontra nie-ja, podmiotu a przedmiotu, cielesności i seksualności czytanej przez binarnie rozumianą
płciowość. Por. B. Creed, The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis, Routledge, Londyn 1993.
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choć niekoniecznie prawdziwych, obrazów wilczego życia, bliżej im tak naprawdę do wilkołaka,
figury, która została wyprodukowana przez ludzi dla ich własnych potrzeb społeczno-kulturowych
i w której wilcze atrybuty są jedynie „ślizgającymi się” znaczącymi, a nie realnymi cechami wilków.
Ta imitacja wilkołaka nie ma jednak nic wspólnego ze stawaniem-się. Jak piszą Deleuze i Guattari
w Tysiącu plateau: „to nie fantazje czy subiektywne rojenia: nie chodzi o naśladowanie konia,
o ’udawanie’ konia, o utożsamianie się z nim47”. Kai zostaje wplątany w tę “zabawę w wilkołaki”
niejako przypadkowo, ponieważ opiekuni wymyślają historię o Kaju – chłopcu wilkołaku, a skauci
przybywają do lasu już niejako uzbrojeni w tą opowieść. Dość szybko okazuje się jednak, że to
Kai, a nie skauci biorą udział w prawdziwym stawaniu-się-zwierzęciem. W swojej drewnianej
masce, przypominającej nieporadną wersję zwierzęcych masek karnawałowych dla dzieci, Kai
czai się wokół obozowiska, a w nocy kradnie różne przedmioty z namiotu – pisemko dla dorosłych,
scyzoryk Sama, ale również karmę dla psów. Co więcej, przedmioty, jakie Kris znajduje w gnieździe
Kaja przywodzą na myśl zachowanie niektórych ptaków, które „kradną” błyszczące drobiazgi
i kolorowe przedmioty (wśród rzeczy zabranych innym ofiarom jest między innymi komórka
i metalowe narzędzia). Fakt, że Kai kradnie psią karmę, a nie typowo ludzkie jedzenie świadczy
o jego zdystansowaniu się wobec tego, co ludzkie. Warto jednak zastanowić się, czy wybór psiej
karmy zamiast ludzkiego jedzenia jest autentycznym zwrotem ku temu, co nieludzkie. Wydaje
się, że w przypadku karmy to, co nieludzkie wciąż pozostaje zdefiniowane przez człowieka.
Psia karma jest przecież ludzkim wytworem i tym, co człowiekowi wydaje się najlepsze dla
psa, choć niekoniecznie takim jest. W tym sensie, zwierzęcość Kaja jest wciąż zwierzęcością
antropocentryczną i w jakiejś mierze również udomowioną, o czym świadczy chociażby jego
„towarzysząca” relacja z mordercą.
Stawanie-się-wilkołakiem to również czynności kopania, zakopywania, wchodzenia głębiej
w ziemię, aby schronić się lub przyczaić. Widać tutaj wyraźnie jak w figurze wilkołaka zlewają się
zarówno autentyczne jak i wymyślone cechy przypisywane psom, wilkom, drapieżnikom i dzikim
zwierzętom. Sam widzi Kaja po raz pierwszy z perspektywy dołu, który wykopuje w ramach kary
za wspięcie się na drzewo. Później Sam dwukrotnie wchodzi do legowiska mordercy ukrytego
głęboko pod ziemią. Wreszcie, podczas walki z Kajem, Sam wpada wraz z nim do brudnego szybu
wypełnionego błotem i rozkładającymi się ciałami innych ofiar. Jak już zostało wspomniane, niełatwa
relacja Sama z psem Petera kończy się zabiciem psa przez dwóch chłopców – choć Sam miota się
między poddaniem się żądzy krwi i zemsty a oparciem się wzbierającej w nim fali przemocy, agresja
psa przeważa jednak szalę. Kai tymczasem nie waha się ani chwili i zagryza rozwścieczonego psa
47 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, s. 312.
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na śmierć w myśl zasady „on albo ja”. Welp nie wykracza tutaj poza stereotypowy podział na ludzkie
i nieludzkie. Wahanie zostaje zatem skojarzone z człowieczeństwem, które jest definiowane
z jednej strony przez empatię, a z drugiej przez słabość i poszukiwanie racjonalnego rozwiązania.
To, co nieludzkie jest natomiast konwencjonalnie zrównane z instynktem przetrwania i naturalności
zabijania, którą jakoby posiadają dzikie zwierzęta i zezwierzęceni ludzie. Stąd też morderca daje
wybór Samowi – Jasmijn lub on. Sam uczy się zabijać już wcześniej, biorąc udział w mordzie psa,
potem walcząc z Kajem, a następnie decydując się na zabicie Jasmijn. Dopełnieniem tej lekcji staje
się moment, w którym zaraz po zasztyletowaniu Jasmijn, Sam pozwala mordercy na rytualne
nałożenie mu maski i zwieńczenie w ten sposób jego rytuału przejścia.
Kennedy określa stawanie-się jako „określone ruchy, formy spoczynku, ruchu, szybkości
i zwolnień, punktów i przepływów intensywności48”. W Welp ten materialny aspekt jest
bardzo wyraźnie widoczny w sposobie, w jaki molekularne elementy montażu, ruchu kamery,
charakteryzacji czy dekoracji wnętrz podkreślają maszynowe układy i biorą w nich aktywny
udział. Ziemisty brud może być potraktowany jako przykład przepływu intensywności, który choć
stanowi element wizualny może jednocześnie uruchomić haptyczne czy też węchowe doznania
widza. W początkowych scenach filmu brud, którym pokryte jest prawie nagie ciało Kaja, kojarzy
się z dychotomią miasto-wieś czy kultura-natura, jednak w miarę rozwoju akcji trudno się widzowi
zdobyć na taką racjonalną i zdystansowaną refleksję. Dość szybko obrazy ubłoconego dzikiego
chłopca, toczonego rdzą, źle oświetlonego i zagraconego bliżej nieokreślonym sprzętem legowiska
mordercy czy wreszcie szyb wypełniony odpadami, stają się niepokojące i nieprzyjemne, także
ze względu na sposób, w jaki pobudzają zmysł dotyku, węchu, smaku. Rdza, ziemia, drzewa,
brud, odpady, ciemność – wszystkie potrafią afektywnie poruszyć widza przypominając mu/jej
o konkretnych zapachach, smakach, kształtach, fakturach czy konsystencjach. Chociaż mowa
tutaj o doświadczeniu jednostkowym – zmiennym i subiektywnym – kino grozy liczy na to, że
określone elementy obrazu filmowego będą oddziaływały w podobny sposób na pewną liczbę
osób i wywołają zbliżone reakcje nie tylko na poziomie rozpoznawania reprezentacji czy struktur
głębokich, ale również na poziomie ciała, np. nerwu wzrokowego czy węchomózgowia.

48 B. Kennedy, Deleuze and Cinema, s. 99.
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Podsumowanie
Horror był i wciąż jest oskarżany o desensytyzację widzów, szerzenie moralnego zepsucia,
propagację przemocy i okrucieństwa49. Pozytywne recenzje w głównym nurcie krytyki filmowej
są zarezerwowane jedynie dla psychologicznego horroru, który otrzymuje kolejne gwiazdki
i plusiki za nieepatowanie okrucieństwem, za brak rozlewu krwi i za odejście od „zrujnowanegociała-jako-spektaklu50” na rzecz pogłębionej refleksji intelektualnej. Pozostałe podgatunki horroru
(które nie rezygnują z fascynacji zrujnowanym ciałem) stanowią swego rodzaju czarną dziurę,
w której zachodnia logika przestaje działać. Obiegowe pytanie brzmi – jak to jest możliwe, że
pewni widzowie z przyjemnością oglądają tego typu produkcje? Przecież świadome wzbudzanie
w sobie stanu zohydzenia czy skrajnego przerażenia nie spotyka się z akceptacją społeczną i jest
zarezerwowane jedynie dla obszarów peryferyjnych (sztuki, praktyk seksualnych, upodobań
kulturowych, stylu życia itp.). W tym schemacie podział na centrum i margines, normę i dewiację
zostaje jasno nakreślony i utrwalony, a pojedyncze transgresje nie mają na celu radykalnego
przebudowania rzeczywistości, ale raczej torują drogę wzmocnieniu granic między „ja” a Innym,
między tym, co pozytywne a tym, co negatywne, między życiem a śmiercią. Być może zamiast
pytać, czemu ktoś lubi oglądać horrory, warto byłoby zastanowić się nad tym, w jaki sposób
tak sformułowane pytanie wpisuje się w binarne myślenie o otaczającej nas rzeczywistości. Być
może lepiej sformułowanym pytaniem byłoby – czy w gatunku filmowym, który na poziomie
tematycznym skupia się przede wszystkim na śmierci, cierpieniu i stracie, i który operuje często
brutalnym obrazowaniem i problematyczną estetyką, można rzeczywiście odnaleźć deleuzjańskie
pragnienie, pozytywne i generatywne, czy może jest to jedynie pusta nadinterpretacja lub myślenie
życzeniowe. A może warto zapytać, czemu może służyć oglądanie horrorów?
Rosi Braidotti w Etyce stawania-się-niewykrywalnym stwierdza, że to „[c]iało mówi nam, czy
i kiedy osiągnęliśmy próg lub granicę. Ostrzeżenie może przybrać formę oporu, choroby, mdłości
albo innych cielesnych objawów, takich jak lęk, niepokój czy poczucie niepewności51”. Oglądanie
horroru może stanowić zatem eksperymentowanie z „intensywnym mapowaniem” naszego „ja”
(rozumianego tutaj jako układ „sił, przepływów, intensywności i namiętności”), tak aby rozpoznać
49 Medialna panika dotycząca tzw. video nasties w połowie lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii jest dobrze
udokumentowanym przykładem sytuacji, w której zdrowie ciała społecznego jest zagrożone przez chorobę reprezentowaną
przez brudne, zanieczyszczone i amoralne kino nizin (kulturowych, ale i społecznych). Podobna fala zohydzenia przetoczyła
się przez świat zachodni przy okazji popularności produkcji typu torture porn w pierwszej dekadzie dwudziestego-pierwszego
wieku.
50 I.C. Pinedo, Recreational Terror, s. 60.
51 R. Braidotti, „Etyka stawania-się-niewykrywalnym”, tłum. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A.
Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 294.
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moment osiągnięcia progu trwałości52. Co prawda, Braidotti podkreśla „radosne albo pozytywne
namiętności53” jako najbardziej pożądane w tym programie mapowania progów, w innym
miejscu podkreśla, że zoe lub życie rozumiane „jako absolutna witalność nie znajduje się jednak
poza negatywnością54” i tym samym może przynieść ból i cierpienie. Już samo myślenie o zoe
powoduje wzrost napięcia i stresu, a jednak jest ono konieczne, aby móc „podtrzymywać radosne
sposoby konfrontowania się z przytłaczającą intensywnością bios/zoe55”. W takim rozumieniu,
oglądanie horroru może być momentem afektywnej konfrontacji z życiem intensywnym, które
„popycha nas na krawędź śmiertelności56”. Nie jest to jednak śmierć rozumiana jako anty-teza
życia bądź jako negacja witalności, ale raczej jako ten sam impuls obejmujący zarówno narodziny
jak i śmierć, zachowania społecznie nagradzane (jak np. reprodukcyjna heteronormatywność,
spełnienie zawodowe, brak uzależnień) jak i zachowania konstruowane jako autodestrukcyjne
i zawstydzające (jak np. aborcja, depresja, legalne i nielegalne nałogi).
Co więcej, rozwój studiów tanatologicznych (ang. death studies) w ostatnich dwóch dekadach
dowodzi potrzeby rozszerzenia zarówno słownictwa jak i samego zakresu badań kulturoznawczych
i socjologicznych dotyczących śmierci i sposobów jej wyrażania, przeżywania i przedstawiania
w sztuce i kulturze. Nowomaterialistyczne analizy bio-artu, marksistowska krytyka neoliberalnych
„światów śmierci” czy derridiańska widmontologia w sztukach wizualnych57 to tylko nieliczne
przykłady nie tyle przewartościowania tego, co negatywne, co raczej sproblematyzowania samych
dychotomii pozytywne-negatywne, dobre-złe, wartościowe-niewartościowe, produktywnebezużyteczne, życiodajne-śmiercionośne.
Warto przypomnieć pytanie, które Kennedy zadaje w swojej książce: jak można czerpać
przyjemność z oglądania filmów politycznie problematycznych? Filmów, w których – z perspektywy
studiów nad płcią, teorii feministycznej, postkolonializmu czy studiów nad niepełnosprawnością
– zacierają się różnice między reprezentacją wykluczenia a samym wykluczeniem, filmów,
które operują mizoginistycznymi, rasistowskimi, klasowymi czy ableistycznymi skrótami i
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem, s. 296.
55 Ibidem, s. 297.
56 Ibidem, s. 297. Sami entuzjaści kina grozy często traktują kolejne filmy jak wyzwania dla ich wrażliwości i odporności
psychicznej, co stanowi powracający motyw w amatorskich recenzjach i w zestawieniach publikowanych na blogach i portalach
fanów horroru. Może to stanowić potwierdzenie tezy Braidotti o progach trwałości, choć raczej w rozumieniu codziennym.
57 Por. M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Poznań 2010; R. Braidotti, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2014; A. Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2015; The Spectralities Reader: Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory, red. M. del Pilar Blanco, E.
Peeren, Bloomsbury Academic, Nowy Jork 2013.
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stereotypami? Horror ze swoją długą i wyboistą tradycją instrumentalnego (z)użycia kobiecego
i/lub sfeminizowanego ciała, szowinizmem i w najlepszym razie stereotypowym traktowaniem
mniejszości, jest tutaj najlepszym (obok pornografii) przykładem gatunku, który niełatwo jest
cenić, lubić czy popularyzować. Jednym ze sposobów włączenia horroru do analizy filmoznawczej
były wspomniane wyżej publikacje z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, skupiające się na
odzyskiwaniu kina grozy dla wykluczonych grup, czytające filmy niejako pod prąd i przekonujące,
że możliwe jest bycie feministką i fanką horrorów.
To, co deleuzjańsko-guattariańska schizoanaliza horroru dodaje do tych wcześniejszych
poststrukturalistycznych opracowań, to perspektywa ciała i korporealności. Jak określa to sama
Kennedy, w miejsce cogito pojawia się sentio58. Już nie tylko zrozumienie struktur głębokich,
zauważenie społecznych wykluczeń lub też cross-identyfikacja może dawać poczucie satysfakcji
i przyjemności, ale także ucieleśnione doznania, które zaburzają klasyczny podział na ciało
i umysł. Kennedy pisze: „[p]odmiotowość zostaje wchłonięta przez dziejący się w danej chwili
proces różnicy i powtórzenia, który wykracza poza podmiotowość, poprzez afekt, stawaniesię i doznanie, aż do tego, co Deleuze nazywa haecceitas (istnościami)59”. Kennedy rozumie
haecceitas jako „element temporalny, proces, ruch, dynamizm60”, jako piękno, ale nie w rozumieniu
romantycznym i transcendentalnym. Oglądany z tej perspektywy Welp atakuje, uwodzi, pobudza
ciało widza muzyką i obrazem poprzez uruchomienie wrażeń kinestetycznych, synestezyjnych,
dotykowych czy neurologicznych (jak na przykład zimne poty czy uczucie odrętwienia).
Warto podkreślić, że perspektywa schizoanalityczna nie służy „uzasadnieniu”, czemu ktoś
ogląda z przyjemnością potencjalnie problematyczne filmy. Odniesienie do ciała i ucieleśnienia
nie stanowi „wymówki”, a jedynie dodatkową ścieżkę, która jest zazwyczaj pomijana
w innych analizach albo traktowana instrumentalnie. Jak pisze Kennedy, „każde doświadczenie
filmowe jako ’wydarzenie’ lub ’haecceitas’ zazębia się ze świadomością molarnych struktur
w molekularnych rezonansach filmu61”. Deleuze i Guattari również przypominają, że nie jest
możliwe oddzielenie struktur molowych od molekularnych – „drzewa mają kłączaste linie” tak jak
i „kłącze ma punkty drzewiastości62”. Kennedy zauważa, że sama krytyka estetyzacji przemocy
w problematycznych produkcjach filmowych nie wystarcza by opisać to, jak dany film stanowi
„silnie działające (emocjonalnie, psychologicznie, biologicznie i dosłownie) płótno, czy nawet
58 B. Kennedy, Deleuze and Cinema, s. 82.
59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 30. Podkreślenie w oryginale.
61 Ibidem, s. 181.
62 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, 40.
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ciało, które oddziałuje, wibruje i tworzy nowe połączenia poprzez estetyczne echa wykraczające
daleko poza reprezentacyjne obrazy63”. Podobnie Powell, niejako uprzedzając krytykę, zastanawia
się, czy zaangażowanie widza w molekularny porządek nie pozbawia go świadomości struktur
molarnych, na których opiera się nierówność polityczna, ekonomiczna oraz płciowa. Odpowiedzią
na to ryzyko pozostaje jednak uważne przyglądanie się temu, w jaki sposób doświadczenie
filmowe wytwarza materialno-dyskursywne sploty i uruchamia ciało-mózg-umysł jako całość,
a nie jako trzy odrębne, zamknięte systemy.

63 Ibidem, s. 182.
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Wielogłosy o nowych
materializmach

Diana Coole
Skąd zwrot ku materii? Dlaczego teraz?
Nowy materializm stał się wysoce zróżnicowaną perspektywą, dyskutowaną obecnie
i praktykowaną w całym szeregu dyscyplin. U wielu z nas, badaczek sytuujących się w obszarze
społecznej i politycznej teorii krytycznej – choć nie u wszystkich – ten nowy zwrot ku materializmowi
czy też powrót do materializmu jest reakcją na zmęczenie zwrotem kulturowym i metodologiami
konstruktywistycznymi. Rozumieniu znaczenia ciągłej krytyki kulturowego wymiaru władzy
towarzyszy poczucie, że konstruktywizm – zwłaszcza w bardziej radykalnych wydaniach,
które na pierwszym miejscu stawiają konstrukcje językowe – utracił związek z rzeczywistymi
procesami społecznymi i strukturami ekonomicznymi reprodukującymi nierówności materialne.
Dobrze znany wymóg nowego materializmu to oddać materii, co jej się należy: nie w sensie
redukcjonistycznym, lecz przez uznanie nieusuwalnego udziału materialności w codziennym
życiu i jego środowisku społecznym (oraz przyrodniczym). Nowy materializm oznacza rzucenie
wyzwania wcześniejszym epistemologiom, które opierały się na dualizmie umysłu i materii, ale
także nowszym (poststrukturalistycznym) odmowom uznania „tego, co rzeczywiste”, skoro
oświadcza się, że jest ono domeną niedostępną i niepoznawalną.
Czego oczekuje się po nowym materializmie, jakie budzi nadzieje, jakie możliwości otwiera?
To naprawdę zależy od zainteresowań i motywacji zróżnicowanej zbiorowości nowych
materialistek. Powiedziałabym jednak, że wspólna jest im nadzieja na opisanie nowej ontologii,
która zrywa z dawniejszymi założeniami co do natury bytu (takimi jak jego wertykalna
i hierarchiczna organizacja, heterogeniczność materii i ducha). Zamiast tego kładzie się nacisk na
stawanie się jako trwający, pluralistyczny i złożony proces materializacji.
Nowe materialistki unikają idei materii jako martwego, bezwładnego medium, w którym
działają racjonalne podmioty. Z jednej strony zwolenniczki nowego materializmu podpisują się
pod pojęciem twórczej immanencji, to znaczy, pod twierdzeniem, że materia jest wewnętrznie
ożywiona, dynamiczna, relacyjna, zatem reprodukuje się bez polegania na zewnętrznej
sprawczości, która wprawiałaby ją w ruch. Z drugiej strony, było to zachętą do zakwestionowania
tradycyjnych nowożytnych koncepcji sprawczości, o tyle, o ile utożsamiają one sprawczość
wyłącznie z bogami lub ludźmi i przypisują im wyjątkowe zdolności poznawcze bądź twórcze.
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Nowe materialistki zgodnie kwestionują konwencjonalne poglądy na materię,
w szczególności te, które łączą się z tradycją nowożytnej nauki od Kartezjusza i Newtona i zostały
przyjęte przez dziewiętnastowiecznych materialistów, takich jak Marks i Freud. Odrzucają jednak
również przesłanki będące sednem nowożytnego humanizmu. Z tej drugiej perspektywy podjęto
poważną dyskusję nad Deleuzjańskimi pojęciami witalnego materializmu, nad opisaną przez
Bruno Latoura płaską ontologią, w której niezliczona mnogość bytów skutecznie oddziałuje
jeden na drugi, nad fenomenologicznymi studiami dotyczącymi zdolności cielesnych, które
rozciągają się na zwierzęta i inne organizmy; ogólniej – nad definicjami sprawczości kładącymi
nacisk na zdolności szeroko rozpowszechnione i będące udziałem wielu różnorodnych bytów.
W następstwie tych zainteresowań łączy się nowy materializm z innymi podejściami
kwestionującymi antropocentryzm, takimi jak głęboka ekologia.
Powiedziałabym, że w praktyce większość nowych materialistek jest mniej zainteresowana
przypisaniem witalności materii per se, a bardziej badaniem związku między ludzkim i nie-ludzkim
jako złożonego, nieredukowalnego procesu, w którym ucieleśnieni ludzie i byty biofizyczne rodzą
nowe skupiska i konteksty. Mimo że nie jest to samo w sobie czymś nowym, tworzone w późnej
nowożytności hybrydy i skupiska, postindustrialne i wyrafinowane technologicznie społeczeństwa
każą skupić uwagę na materialnym kontekście, który bardzo się różni od opisanego przez myślicieli
nowożytnych. Materialny kontekst XXI wieku domaga się nowych podejść, pojęć i opisów, jak
również nowych rodzajów akcji i interakcji, działań i praktyk.
Pod względem metodologicznym postrzegam zwrot ku materializacjom jako nowe
zbliżenie pomiędzy naukami społecznymi i przyrodniczymi, jak również zmianę orientacji nauk
humanistycznych: skierowanie się ku bardziej konkretnym tematom. Niektóre z tych momentów
dość dobrze ilustruje zainteresowanie antropocenem. Studia nad tą nową erą geologiczną każą
zwrócić uwagę na złożone interakcje między ludzkim a nieludzkim i między geo a bio. Jej nadejście
jest świadectwem tego, że ludzkie kultury i technologie skutkują odmienianiem samego materiału
planety, a jednocześnie pokazuje, jak przyroda na różne niechciane sposoby skutecznie reaguje
na ludzkie interwencje, które gwałtownie narastają i wymykają się spod kontroli, jak również, że
domaga się to od nas wykształcenia nowych nastawień do związku ze światem przyrodniczym
– począwszy od nieusuwalności powiązań między naszymi ucieleśnionymi ja a środowiskiem
materialnym, po orientację na uszanowanie osadzenia gatunku ludzkiego w szerszej biosferze.
Mam także nadzieję, że zwrot ku materialności przywróci krytycznej ekonomii politycznej
należne jej miejsce w programach krytycznych teoretyków i teoretyczek. Przez kilka dziesięcioleci
skupialiśmy się na kulturowych oraz psycho-kulturowych wymiarach władzy i zaniedbywaliśmy
struktury ekonomiczne, które powodują i reprodukują ogromną nierówność i ubóstwo wraz
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z wielkim bogactwem nielicznych. Zrozumienie, jak działa ten system i jakie są jego dźwignie, oraz
wyobrażanie sobie alternatyw to zaniedbywany aspekt analizy krytycznej od lat siedemdziesiątych
XX w. Biowładza, liberalne urządzanie (governmentality), populacja i polityka klimatyczna oraz
neoliberalna globalizacja – wszystkie one są elementami materializacji XXI w., której systemowa
logika i empiryczne konsekwencje domagają się ponownego zbadania.
Jakiego rodzaju obietnicę (polityczną, społeczną, feministyczną...) niesie ten nurt teoretyczny?
Obecnie wśród nowych materialistek panuje znaczne i bardzo pożądane zróżnicowanie
specjalizacji. Niektóre z nich eksplorują filozoficzne aspekty tego nowego podejścia, inne – co
jest dla mnie szczególnie fascynujące – praktykują je jako sposób śledzenia poszczególnych
przepływów materii i materializacji. Podejmuje się tu naprawdę interesującą pracę, na przykład
czynią to osoby zajmujące się geografią krytyczną oraz studenci i studentki studiów nad nauką
i technologią. Często jestem proszona o przegląd prac na tym polu i pasjonuje mnie przyglądanie
się analizom różnych zjawisk z perspektywy ludzkiej i nie-ludzkiej wytwórczości oraz rozproszonej
sprawczości, od, na przykład, wysypisk śmieci po zużycie energii elektrycznej. Badanie głębokich
interakcji i stawania się tam, gdzie wiele różnorodnych bytów – włącznie z ludźmi lub ich częściami
ciała – wchodzi w interakcje, tworząc nowe skupiska, potraktowanie świata jako labiryntu
przecinających się przepływów materii, ma potencjał przekształcania naszego sposobu rozumienia
biosfery i konstytuujących ją ekosystemów, włącznie z miejscem, jakie zajmują w niej ucieleśnieni
ludzie oraz inne czujące istoty lub przedmioty, oraz odgrywaną przez nich i przez nie rolą.
Jaki krytyczny i twórczy potencjał zmiany społecznej ten nurt pozwala zgłębiać?
Myślę, że najważniejszym wyzwaniem jest próba zrozumienia naszego zmieniającego się
środowiska materialnego i performatywnych oddziaływań między nim a nami.
Co możemy myśleć o nadchodzącej przyszłości, kierując się nowymi materializmami?
Zobacz inne odpowiedzi.
Jakie przeoczenia i zaniedbania wiążą się z nowymi materializmami?
Widzę niebezpieczeństwo, że nacisk, jaki kładą nowe materialistki na ożywioną materię,
może przeceniać mobliność i płynność kosztem zakrzepłej, spęczniałej materii, podobnie jak
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czynił to strukturalizm. Ważne jest, żeby krytyczna myślicielka rozpoznała, gdzie przepływy są
krępowane przez interesy i gdzie reprodukuje się strukturalne logiki bez większej fundamentalnej
zmiany. Dostrzegam także tendencję, zwłaszcza u niektórych witalistów i witalistek, żeby
czasami zrównywać materialną sprawczość z czymś bliskim Bergsonowskiemu élan vital lub
animizmowi. Na przekór tej pokusie, myślę, że warto zamiast tego skupić się na produktywności
relacyjności – właśnie przez swoje proteuszowe interakcje byty tworzą nowe formy i śledząc te
interakcje, wyjaśnia się pochodzenie istniejących struktur materialnych. Są więc pokrewieństwa
z materializmem historycznym lub genealogią, ale obejmuje się o wiele szerszą przestrzeń bytów.
Jakie są możliwości deterytorializacji nowego materializmu?
To pytanie jest interesująco dwuznaczne! W wymiarze filozoficznym odniesienie do
deterytorializacji przywołuje właśnie owe swobodne przepływy, opisywane przez deleuzjanistki
i deleuzjanistów ruchome przemieszczenia, których obrazy nowe materialistki powszechnie
wykorzystują jako alternatywę wobec zdecydowanej natury i ograniczeń dawniejszych ontologii
oraz konwencji społecznych. W wymiarze politycznym może ono być aluzją do spostrzeżenia, że
nowym materializmem interesowano się dotąd głównie w Europie lub w kręgach anglojęzycznych.
Czy to podejście może przekraczać granice i rozprzestrzenić się w różnych kulturach? W tym sensie,
że oznacza ono reakcję na dawniejszy materializm i jego następstwo, idealizm, lub że zostało
sprowokowane przez krytykę pooświeceniowego nowoczesnego humanizmu, jego zakorzenienie
w krytycznym nastawieniu do kultury zachodniej ma swoje uzasadnienie. Jednak jeśli chodzi
o jego własną immanentną produktywność, z pewnością jest zgodne z bardziej kosmopolitycznym
i ponowoczesnym zrzeczeniem się terytorialnych granic. Przepływy materii śledzone przez jego
protagonistów i protagonistki mogą być drobne i czysto lokalne, lecz równie dobrze mogą być
globalne. Nowe materialistki zwracają uwagę na pewien ważny moment: materia w swoich
proteuszowych formach i przejawach nie uznaje żadnych ograniczeń czy uprzednio istniejących
granic (co nie znaczy, że przepływy materii nie napotykają na przeszkody i blokady).
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Elizabeth Grosz
Zacznę od tego, że nie uważam się za „nową materialistkę”, choć zwykle jestem zaliczana do tej
kategorii. W mojej opinii jest to kategoria zwodnicza. Przez długi czas w dziejach myśli zachodniej
angażowano się w tę czy inną postać materializmu, lecz dotychczas tylko dwie jego postacie cieszą
się przywilejami: jedna to materializm atomistyczny, który zapanował w naukach przyrodniczych
i społecznych i w którym uznaje się, że przyczynę i skutek można logicznie oraz materialnie oddzielić,
a byty są konstytuowane przez swoje najmniejsze składniki; druga to materializm dialektyczny,
który przez pewien czas panował w dyscyplinach zorientowanych bardziej humanistycznie
i w którym za materialne uważa się już nie byty, lecz siły rządzące i kierujące bytami, w tym
sensie, że siły te odzwierciedlają prawdę, materialność ekonomiczną, jakiej zadają kłam rozmaite
ideologie. Nie jestem pewna, czy istnieje jakiś nowy materializm, który wykraczałby poza te
wcześniejsze formy materializmu.
Skąd zwrot ku materii? Dlaczego teraz?
Myślę, że w teorii feministycznej i filozofii kontynentalnej „zwrot” ku materii nie jest czymś
nowym. To bardzo stary impuls. Nowością jest to, że obecnie przyswaja on modele czerpane
z nauk biologicznych i przyrodniczych, zwłaszcza fizyki. Ani atomizm, ani dialektyka nie zapewnią
nam zrozumienia dynamiki przyrody – ziemskiej i kosmicznej. Starając się połączyć w całość
biologię, fizykę i politykę, musimy powrócić do pradawnej zachodniej tradycji – do presokratyków;
oni również starali się stworzyć całościową teorię, która tłumaczyłaby nie tylko ludzi oraz łączące
ich stosunki społeczne i etyczne, ale także dynamiczne siły najszerzej pojętej przyrody. Sądzę, że
część współczesnej filozofii i myśli feministycznej powraca, czasami o tym nie wiedząc, do owego
szerokiego, dawniejszego sensu tego, co jest, sensu poszukiwania ontologii będącej zarazem etyką.
Czego oczekuje się po nowym materializmie, jakie budzi nadzieje, jakie możliwości otwiera?
Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie: dla mnie nowe materializmy raczej otwierają
przestrzeń pytań niż budzą oczekiwania, i są to pytania, które w moim przekonaniu nie uzyskały
adekwatnych odpowiedzi. Do tych pytań należą: Czy jest tylko jeden rodzaj materialności? Czym
jest materialność? Jakich sił jest wyrazem? Jakie granice ma materializm? Jak nowy materializm
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rozumie idealność? Co jest nowego w nowym materializmie? Nie jestem przekonana, że te pytania
zostały zadane; dla mnie oznacza to, że nowe materializmy jeszcze nie uporały się z tym, co się
wiąże z ich celami i metodami.
Jakiego rodzaju obietnicę (polityczną, społeczną, feministyczną...) niesie ten nurt teoretyczny?
Twierdzi, że włącza to, co ludzkie, w kontekst nie-ludzki, w którym to, co ludzkie, nie jest już
punktem kulminacyjnym życia czy świadomości, lecz jedną z ich licznych form. Jest to poważne
osiągnięcie w porównaniu z tymi postaciami polityki feministycznej lub innej, które opierają się
na ludzkiej wyjątkowości i nie uważają przyrody za część polityki. To upokorzenie ludzkiej fantazji
o swoim uprzywilejowaniu jest ważne, ale to doprawdy tylko pierwszy krok.
Jaki krytyczny i twórczy potencjał zmiany społecznej ten nurt pozwala zgłębiać?
Nie wiem. Nie jestem pewna, czy zwraca się ku zmianie społecznej per se. A jeżeli się zwraca, nie
wiem, jaki ma związek ze zmianą społeczną.
Co możemy myśleć o nadchodzącej przyszłości, kierując się nowymi materializmami?
Czy możemy pomyśleć coś, co nadejdzie, zanim to powstało? Nie sądzę.
Jakie przeoczenia i zaniedbania wiążą się z nowym materializmem?
Jak wspomniałam, nie sądzę, by nowy materializm adekwatnie podchodził do historii dualizmu.
Nie wyjaśnia tego, jak materialność i idealność są ze sobą związane i jak to się dzieje, że idealność
jest warunkiem materialnej organizacji w takim samym stopniu, w jakim materialność jest
warunkiem tworzenia i wyrażania idei. Podobnie jak dawniejsze postacie materializmu, tak zwany
nowy materializm ma tendencję do redukcjonizmu, sprowadzania tego, co idealne, do tego, co
materialne, lub całkowitego wytłumaczenia pierwszego drugim.
Czy nowy materializm dziedziczy wady tradycji, z których czerpie?
Tak. Nowy materializm, tak jak inne postacie materializmu, ma problem z ustosunkowaniem
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się do względnej autonomii idei i ich niezależności od funkcji neuronalnych, poznawczych czy
mózgowych bądź ich nieredukowalności do tych funkcji. Podobnie jak jego odpowiedniki w biologii
ewolucyjnej, które skupiają się na genie kosztem organizmu; podobne posunięcia występują
w neurologii, psychologii i medycynie, ogólnie rzecz biorąc: mają one tendencję do redukcjonizmu.
Jakie są możliwości deterytorializacji nowego materializmu?
Wszystko może być terytorializowane. Żeby rozszerzyć i rozciągnąć granice nowego
materializmu, nadal potrzebujemy nowego idealizmu.
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Vicki Kirby
Skąd zwrot ku materii? Dlaczego teraz?
Jak zauważyły różne komentatorki, „zwrot ku materii” nadchodzi jako w dużym stopniu
zapowiedziane antidotum na przypuszczalny wybujały lingwistycyzm, reprezentacjonizm, krótko
mówiąc, na to, się rozumie przez hermetyczność „konstruktywizmu kulturowego”. Myślę, że
dużą rolę odegrały w tym takie czynniki nacisku, jak zmiana klimatyczna, degradacja ekologiczna
i w konsekwencji potrzeba nazwania naszej epoki geologicznej „antropocenem”. Jestem też
przekonana, że w niekończących się tropizmach, którymi życie akademickie odświeża swoją
stronę – zwrot językowy, zwrot pragmatyczny, zwrot afektywny, zwrot materialny... można by
wymieniać dalej – chodzi o bycie modną „nowością” i o nic innego. Jeżeli to brzmi cynicznie,
to trudno. Dla mnie to, co konstytuuje „materię”, jest pytaniem i nie definiują tego opozycje,
to znaczy, opozycja wobec języka lub kultury. W mojej opinii dzieło Jacquesa Derridy ma wiele
wspólnego z dziełem fizyczki cząstek elementarnych i feministki Karen Barad. Oboje myślicieli
oddaje się problematyzowaniu tożsamości i kwestionowaniu rutyny binarnej logiki.
Czego oczekuje się po nowym materializmie, jakie budzi nadzieje, jakie możliwości otwiera?
Mimo że w poprzedniej odpowiedzi przyznałam się do pewnego sceptycyzmu, na pewno nie
oceniam „nowego materializmu” w całości negatywnie. Przeciwnie, na tym ogólnym polu
mam wiele koleżanek, które w swoich pracach odrzucają angażowanie się w przewidywalną
dwustopniowość: ideacja przeciwko materializacji, umysł przeciwko ciału, ludzkie przeciwko nieludzkiemu, a kultura przeciwko naturze. Należą do nich Karen Barad, Elizabeth Wilson, Iris van
der Tuin, Peta Hinton i inne. Dla wszystkich tych uczonych samo pojęcie materii jest, by posłużyć
się terminem Heideggera, „wymazane”. Może odwołujemy się do „materii” jak gdyby znaczenie
tego słowa było proste, ale także dlatego, że niewiele więcej możemy zrobić. Tym niemniej nasza
energia intelektualna skupia się na badawczym zapytywaniu o ten termin oraz jego asocjacyjne
umotywowania i myślę, że wszystkie w tym celu wykorzystujemy historię feministycznej pracy
nad ciałem i materialnością – może nam ona pomóc w tym zapytywaniu i rekonfiguracjach. To
w pewien sposób zabawne, lecz nowe materializmy są w dużej mierze ponownym odkrywaniem,
jak odczytać przeszłość, jak znaleźć przyszłe i obecne w czymś, co, wydawałoby się, zostało
wyczerpane i mamy to za sobą.
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Jakiego rodzaju obietnicę (polityczną, społeczną, feministyczną...) niesie ten nurt teoretyczny?
Nie sądzę, by jakikolwiek ruch mógł składać realną obietnicę, jeżeli rozumie się przez to, że może
przyjąć plan i oczekiwać jego urzeczywistnienia. Jak już wspomniałam, samo znaczenie i wartość
„nowego materializmu” są z istoty przepełnione napięciami i kontestowane. I uważam, że tak być
powinno. Wszelki aktywizm, intelektualny czy inny, oznacza działanie według planu, jednakże
cele nie pozostają zupełnie statyczne: ludzie dają wyraz swoim „ujęciom”, indywidualnym
sposobom rozumienia, w toku tego procesu idee i zobowiązania są renegocjowane i zmieniane.
Życie przyprawia o dreszcze. Często po prezentacji ludzie podchodzą do mnie i mówią, że bardzo
podziwiają moją pracę. Ale rozmowa, która potem następuje, pozwala mi odczuć, że mają
niewiele zrozumienia dla tego, czego faktycznie próbuję dowieść. Nie jestem tym rozczarowana
ani zaskoczona. Każdy tekst może generować niezliczone odczytania i perspektywy polityczne
– nie istnieje po prostu jedno poprawne przesłanie lub cel. Czasami wiele się uczę z tych jawnie
błędnych odczytań.
Jaki krytyczny i twórczy potencjał zmiany społecznej ten nurt pozwala zgłębiać?
Nie mogę wypowiedzieć się całościowo na ten temat. Mogę jednak mówić z perspektywy tradycji
intelektualnych, do których przywiązuję znaczenie we własnych badaniach. Wydaje mi się, że ze
względu na ów potencjał ważne wglądy marksizmu, feminizmu i studiów nad rasą, jak również
interdyscyplinarnych studiów środowiskowych mogą znowu cieszyć się zainteresowaniem,
ponieważ ich analityczne punkty odniesienia pozostają otwarte na ponowne zbadanie, a ich
wglądy są przekierowywane i na nowo kontekstualizowane. Wielkie znaczenie ma tutaj chęć
znalezienia płodnego gruntu, który umożliwiałby łączenie humanistyki z innymi gałęziami wiedzy,
a nawet do tego zachęcał. Zbyt długo bowiem ożywiona wymiana okazywała się trudna, a czasem
niemożliwa. Musimy lepiej zrozumieć, dlaczego napotykała tak skuteczne przeszkody. I wydaje
się to coraz bardziej możliwe, ponieważ dzisiaj, jak sądzę, wiele i wielu z nas przekonuje się, że
badania naukowe są wymagające i dezorientujące w odniesieniu do naszego rozumienia kondycji
ludzkiej, natury materii, wykształcenia i poznania, jak mogłyśmy to dostrzec w kręgach związanych
z teorią krytyczną i filozofią.
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Co możemy myśleć o nadchodzącej przyszłości, kierując się nowymi materializmami?
Nie pokładam wielkiego zaufania w nie opatrzonym pytaniami progresywizmie. Jeżeli nauczymy
się dobrze czytać, możemy odnaleźć płodne i prowokacyjne wglądy w tekstach i sytuacjach,
które, mogłoby się wydawać, pozostawiłyśmy za sobą i z nimi skończyłyśmy. Dla mnie to jest
największym wyzwaniem.
Jakie przeoczenia i zaniedbania wiążą się z nowym materializmem?
Jak stwierdziłam powyżej, wiele praktyczek nowego materializmu rozwija bardzo konwencjonalne
rozumienie materii, mimo woli znowu inwestując w kartezjanizm i jego konserwatywne
dziedzictwo. Jednak najlepsze prace naukowe nowego materializmu są moim zdaniem pochłonięte
niepokojeniem wszystkich konwencji, w których zakotwiczone i zapewnione jest nasze rozumienie
materii. Myślę, że problematyka kwantowa jest tak samo widoczna w przypadku fotonu, jak znaku.
Nie przypuszczam, by pierwszy egzemplifikował materię, a drugi był idealny: oba są aspektami
jednego zjawiska.
Czy nowy materializm dziedziczy wady tradycji, z których czerpie?
Chciałabym myśleć, że „wady” mogą być na nowo kontekstualizowane lub przynajmniej
mogą zostać odczytane w taki sposób, że okażą się zaskakujące, a nie w pełni przewidywalne.
Oczywiście sama wydaję wiele sądów, także w tym wywiadzie. Lecz jakkolwiek gwałtowny byłby
mój krytycyzm, jestem też świadoma, że czasami mogę znaleźć skarbnicę ciekawych trudności
i zagadek w czymś, czego wartość poprzednio odsunęłam od siebie bądź przeoczyłam, uznawszy
to za błędne. Tak więc dziedziczenie wady może okazać się cenne.
Jakie są możliwości deterytorializacji nowego materializmu?
Jestem przede wszystkim derridianistką, zatem nie sympatyzuję tak bardzo z konceptualizacjami
deleuzjańskimi. Pozwólcie zatem, że na wasze pytanie odpowiem po swojemu. Każdy,
jakikolwiek „byt” ma w sobie możliwość deterytorializacji, ponieważ nie jest bytem początkowo
autonomicznym i integralnym; nic nie jest uprzednio dane w oczekiwaniu na deterytorializację.
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Jussi Parikka
Skąd zwrot ku materii, dlaczego teraz?
Coraz większy rozwój nowych materiałów, związków syntetycznych i planetarnej infrastruktury
przypomniał nam, żebyśmy przyjrzeli się także temu, co było już przedtem – materii jako samej
w sobie dynamicznej, zmieniającej się i pełnej życia. Nowe technologie dostarczają nowych
rzeczywistości postrzeżeniowych, które dokonują przeglądu tego, co dawne lub starożytne,
planetarnych repozytoriów umożliwiających to, co cyfrowe, i je odwzorowują. W dyskusjach
teoretycznych ów zwrot wyrasta także z uświadomienia sobie, że świata nie da się sprowadzić
do gier (wąsko rozumianego) znaczenia. Dynamika materii pozwala, by w naszym słowniku
teoretycznym wychodził na jaw szerszy sens sprawczości. Nie jest to wcale mniej polityczne, lecz
rozciąga tak zwaną polityczność na dyskusje o ucieleśnieniu, materialności i tym, co nie-ludzkie,
jako konstytutywnych dla tego, co zwiemy ludzkim.
Czego oczekuje się po nowym materializmie, jakie budzi nadzieje, jakie możliwości otwiera?
Zrozumienia złożoności i ciągłości kontinuum: człowiek-przyroda-media-technologia.
Jakiego rodzaju obietnicę (polityczną, społeczną, feministyczną...) niesie ten nurt teoretyczny?
To kluczowe. Nowy materializm jest dla mnie także czymś, co wyłania się z konieczności zrozumienia
złożonych onto-epistemologii katastrofy przyrodniczej, w której żyjemy, jak i ze złożonych
rzeczywistości globalnych relacji rasy i płci. Nowe materializmy są projektami umiejscowionymi,
które nie fantazjują o światach bez ludzi, lecz odwzorowują dynamiczne płaszczyzny wzajemnych
oddziaływań, wykazujące skuteczną aktywność mnóstwa sprawczości, mnóstwa skupisk. To
uznanie, że człowiek jako kategoria był politycznie ograniczającym i wykluczającym narzędziem
utrzymywania porządku.
Jaki krytyczny i twórczy potencjał zmiany społecznej ten nurt pozwala zgłębiać?
Nowy materializm ułatwia teorii krytycznej i humanistyce angażowanie się w niektóre kluczowe
zagadnienia naszej epoki: planetarne infrastruktury, systematyczne nierówności wytwarzane
przez stare mechanizmy represji w nowych kulturach technologicznych.

261

Co możemy myśleć o nadchodzącej przyszłości, kierując się nowymi materializmami?
Choć nowy materializm jest mocno ugruntowany w rygorystycznych teoriach współczesnej
kultury, nadaje się także do twórczych i spekulatywnych praktyk – na przykład powiązanie
między nowym materializmem a dizajnem spekulatywnym to ciekawe pole, na którym można
spekulować na temat możliwych przyszłości, od mikropoziomu po poziom planetarny. Interesują
mnie też spekulatywne przeszłości – innymi słowy, komplikowanie nacisku na przyszłość jako
jedyną otwartą, emergentną rzeczywistość.
Czy nowy materializm dziedziczy wady tradycji, z których czerpie?
Tak, ale to stosuje się do każdego sposobu myślenia i każdej możliwości myślenia – budujemy tyleż
na afordancjach, ile na wadach, musimy natomiast stale podejmować refleksję nad podstawami,
z których wyłania się myślenie i twórcze praktyki. Po prostu powinniśmy próbować poprawić
miejsca, w których podjęliśmy jakieś kroki i źle nam poszło. Czy nowy materializm jest na przykład
zbyt biały? W każdym razie, inaczej niż niektóre inne nowsze pola filozofii tego, co nie-ludzkie,
nowy materializm zawsze był bardziej świadomy swojej sytuacji w relacji do szerszego kontekstu
teorii kulturowej oraz związków z feminizmem, teorią postkolonialną i rozmaitymi zagadnieniami
politycznymi dotyczącymi tego, co nie-ludzkie w świecie, w którym większość ludzi jest traktowana
tak, jakby rzeczywiście nie byli ludźmi. Czym jest nowy materializm rozważany z perspektywy
uchodźców, globalnego Południa etc.?
Jakie są możliwości deterytorializacji nowych materializmów?
To pole teoretyczne i praktyczne jest bądź co bądź takie interesujące dlatego, że budowało się
na idei procesu – dynamiki myślenia, które było gotowe napotkać swoje zewnętrze i artykułować
własną egzystencję jako historyczną, rozpoznać swoje matki i bliźnięta, swoje rodowody
i udzielające się choroby. Nowy materializm funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy się deterytorializuje
i ponownie terytorializuje, nie stabilizuje się jako jednorodna dyscyplina z własną strażą graniczną.
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Hanna Meißner

Przyszłość i potencjał nowego materializmu.
Nowe materializmy jako pytania naszych czasów
Nowe materializmy stawiają przed nami wyzwanie ponownego przemyślenia „klasycznych” pojęć
transformacji, polityki i emancypacyjnej sprawczości. W szczególności są zakwestionowaniem
antropocentrycznej pychy zawartej w pojmowaniu tego, co polityczne, jako szczytu ludzkiej
wyjątkowości: zdolności transformowania i kształtowania (społecznego) świata. Ta ważna
perspektywa krytyczna wyłania się w historycznym momencie, który domaga się odnowienia
radykalnych społecznych alternatyw w odpowiedzi na kryzys ekonomiczny, społeczny
i ekologiczny. Moim zdaniem, wyzwaniem naszych czasów jest podtrzymanie napięcia między
projektem transformacji politycznej dążącym do lepszej przyszłości, bardziej przyjaznej dla życia,
a jednoczesnym kwestionowaniem założeń, na których zbudowane jest pojęcie transformacji
społecznej, dotyczących plastyczności, liniowości i związków przyczynowych. Wartościowe
impulsy, które ma do zaoferowania nowy materializm, nie są jednak same przez się oczywiste.
Będą dopiero opracowywane w drodze badania ich genealogii i umieszczania w kontekście pytań
naszych czasów. W tym bardzo krótkim tekście chciałabym poruszyć dwa (pokrewne) zagadnienia,
które wydają się pod tym względem ważne.
1. Metafora „zwrotu” ku materii, którą często stosuje się do uchwycenia tego, czym jest „nowość”
nowego materializmu, jest problematyczna. Sugeruje ona odwrót od czegoś: starych błędów,
takich jak antropocentryzm lub humanizm, a jednocześnie zwrot do czegoś: materii, która często
pojawia się w sposób zaskakująco nieproblematyczny jako obecność czegoś (często przedmiotów
nauki i technologii: ciał, artefaktów, genów, cząstek etc.). Pojęcie materii jest „ponownie
obciążone wartościami ’logocentrycznymi’, powiązanymi z wartościami rzeczy, rzeczywistości,
obecności w ogóle, na przykład obecności zmysłowej, pełni substancjalnej, zawartości, referentu
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itd.1”. Jacques Derrida kładzie nacisk na specyficzną ekonomię tekstualną opartą na jedności
binarnych opozycji (forma – treść, natura – kultura, ciało – umysł, mężczyzna – kobieta etc.). W tej
epistemicznej ekonomii wyobrażenie materii jako nie-obecności wskazuje na nadwyżkę opozycji
obecności i nieobecności; materia jest tym, co przewyższa fenomeny materialno-semiotyczne.
Derrida akceptuje termin „materialista” jako kwalifikację własnej pracy „jeśli materia oznacza
w tej ekonomii ogólnej (...) radykalną odmienność2”. Co znaczące, precyzuje, że ta radykalna
odmienność odnosi się do filozoficznych opozycji: „Jest oczywiste, że to, co napisałem, można
uważać za ’materialistyczne’, jeśli materia oznacza w tej ekonomii ogólnej (...) radykalną
odmienność (ściślej mówiąc: w relacji do opozycji filozoficznej)3”.
Moim zdaniem ważne jest umieszczenie pytań i wyzwań stawianych przez nowe materialistki
w specyficznym (historycznym) kontekście epistemicznym4. Zwrot ku materii, pragnienie oddania
materii tego, co się jej należy, jest aktem, pragnieniem specyficznego, usytuowanego historycznie
(ludzkiego) podmiotu. Choć krytyka antropocentrycznych pojęć sprawczości i polityki jest ważna
(wręcz konieczna), „my” nie możemy po prostu odsunąć od siebie czy odrzucić „niemożliwego
dziedzictwa5” Oświecenia: pojęcia (emancypacyjnej) ludzkiej sprawczości i przesłanki mówiącej,
że nasz świat jest konstytuowany społecznie, a więc podlega społecznej transformacji. To
dziedzictwo jest nieusuwalnie uwikłane w problematyczne aspekty myśli modernistycznej –
w hierarchiczne dualizmy, eurocentryzm, androcentryzm i antropocentryzm. Każde zaangażowanie
w to dziedzictwo musi być zaangażowaniem krytycznym, ale krytyka nie może odrzucać swoich
problematycznych warunków możliwości – musi się z nimi uporać.
2. Porażka krytycznego wytłumaczenia epistemicznej ekonomii „naszego” zaangażowania
w te kwestie niesie niebezpieczeństwo mimowolnego afirmowania specyficznej neoliberalnej
aspołeczności i ponownego wpisywania „humanizmu ześrodkowanego wokół Zachodu6”.
Radykalna krytyka antropocentryzmu przedstawiana jako odwrócenie się od ludzkiej sprawczości
1 J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsonem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, tłum. A. Dziadek,
Wydawnictwo Fa Art, Kraków 1997, s. 61.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Por. H. Meißner, „New Material Feminism and Historical Materialism: A Diffractive Reading of Two (Ostensibly) Unrelated
Perspectives”, w: Mattering. Feminism, Science, and Materialism, red. V. Pitts-Taylor, New York University Press, Nowy Jork 2016,
s. 43-57.
5 When We Have Never Been Human, What Is to Be Done? – wywiad Nicholasa Gane’a z Donną Haraway, „Theory, Culture &
Society” 23 (7-8), 2006, s. 139; doi: 10.1177/0263276406069228.
6M. J. Schueller, Decolonizing Global Theories Today, „Interventions” 11 (2), 2009, s. 237.
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(ze wszystkimi towarzyszącymi jej pojęciami, takimi jak kultura, polityka, reprezentacja etc.)
skutkuje tym, że słychać w niej (niechciany i niezamierzony) oddźwięk neoliberalnego zarzucenia
„historii” na rzecz „środowiska7”. Przypuszczenie, że egzystujemy w historii, konstytuuje wiedzę
umiejscowioną, która może przeciwstawić się (neoliberalnemu) wyobrażeniu egzystencji
w konkurencyjnym środowisku o danym układzie okazji i ryzyka8. Stanowcze podtrzymywanie
twierdzenia, że kapitalistyczny sposób produkcji jest konstelacją historyczną, zatem zbiorowa
(ludzka) sprawczość może go przekształcać, jest koniecznością naszych czasów jako przeciwwaga
dla neoliberalnego dogmatu o procesach ekonomicznych, które wymykają się ludzkiej sprawczości
i powinno się je pozostawić (skutecznie naturalizowanej) dynamice rynku9.
Krytyczną obietnicę nowego materializmu należy umieścić w kontekście jej związku z innymi
liniami krytyki, takimi jak perspektywy postkolonialna i poststrukturalistyczna, i rozumieć ją
w tym kontekście. Krytyka postkolonialna dowodzi na przykład, że nie da się prześledzić
genealogii nowożytnej racjonalności politycznej bez wytłumaczenia zbieżności z imperializmem.
Jak dowodzi David Scott, kolonialne reżimy wprowadziły specyficzne reguły „nowej gry polityki10”,
które zobowiązują każdego, kto aspiruje do działania politycznego, do grania według tych reguł.
Dodaje, że znaczącym aspektem tych reguł jest metodyczne upośledzanie innych form życia
„przez systematyczne łamanie jego warunków i konstruowanie w ich miejsce nowych warunków,
ażeby umożliwić powstanie innych form życia – w istocie wymusić ich powstanie11”. Rozróżnienie
tego, co ludzkie, i nie-ludzkie, nie jest więc jedynym, które wchodzi w grę w tym krytycznym
kwestionowaniu tego, co polityczne. Krytyka sprowadzona do tego rozróżnienia bądź na nim
skupiona naraża się na ryzyko przywrócenia eurocentrycznych wyobrażeń człowieczeństwa
i ludzkiej podmiotowości (implicite zrównując je z „ludzkim”).
Wspólną podstawą tych odmiennych perspektyw krytycznych jest ich wyczulenie na
konstytutywną rolę innych, którzy nie mogą lub nie chcą zastosować się do reguł hegemonii
reguł tego, co polityczne, tym niemniej są siłami sprawczymi. Ponowne rozważenie politycznych
sposobów stykania się z marginalizowanymi lub wręcz abiektalnymi innymi jako współczesnych
7 M. Simons, J. Masschelein, The Public and Its University: Beyond Learning for Civic Employability?, „European Educational
Research Journal” 8 (2), 2009, s. 204–217; doi: 10.2304/eerj.2009.8.2.204.

8 Por. H. Meißner, „Opening Spaces. Learning to Un-learn Certainties as Limitations”, w: Teaching with Feminist Materialisms,

red. P. Hinton i P. Treusch, ATGENDER, Utrecht University, Utrecht 2015, s. 123-140; http://atgender.eu/files/2015/12/Teaching_
with_Feminist_Materialisms.pdf.
9 Por. H. Meißner, Politics as Encounter and Response-ability. Learning to Converse with Enigmatic Others, „Artnodes” 14, 2014;
doi: http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i14.2408.
10 D. Scott, Refashioning Futures. Criticism after Post-coloniality, Princeton University Press, Princeton, Nowy Jork 1999, s. 45.
11 Ibidem, s. 26.
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postaci bycia w świecie, tworzenia form życia, podmiotowości etycznej i uspołecznienia – jest
wyzwaniem12. Uznanie naszej fundamentalnej zależności jako żywych istot w sieciach ludzkich
i więcej-niż-ludzkich światów dostarcza etycznych podstaw pracy nad sposobami stykania się
z „innymi”, która akceptuje fakt, że nasze własne pewniki w toku tej pracy utracą stabilność,
a nawet przyjmuje go z entuzjazmem. W szczególności pojęcia podmiotowości politycznej
i politycznej sprawczości będą zasadniczo nieustalone. Interesuje mnie na przykład ponowne
odczytanie antyfundacjonalistycznego przemyślenia humanistycznych pojęć intencjonalności
i politycznej sprawczości przez Judith Butler, w świetle przeprowadzonej przez Karen Barad
krytyki przypisania przez Butler dynamiki materii i historyczności samej tylko sprawczości
języka lub kultury. Zmierzam do tego, by ponowne przemyślenie podmiotowości politycznej
przez Butler ożywić i wyostrzyć w świetle przeprowadzonej przez Barad krytyki, w drodze
ponownego rozpatrzenia twierdzenia Butler, że materia jest „’tym czymś’, co podpowiada
i powoduje13”. To stwierdzenie mnie zaciekawia, ponieważ słychać w nim oddźwięk z jednej strony,
Jeana Laplanche’a teorii uwiedzenia, z drugiej – Alfreda Northa Whiteheada pojęcia przypadku.
Laplanche’a idea uogólnionego uwiedzenia oferuje możliwości ponownego przemyślenia
tego, jak formuje się podmiot, i konceptualizacji procesów poznawania jako odpowiadania na
enigmatyczne zagadnięcie przez innego14. Pojęcie przypadku skłania do myślenia o podmiocie
i przedmiocie jako „ożywionych w związku jednego z drugim, jakiś wymiar każdego z nich powstaje
z nagabywania przez innego, i w tym sensie żywotność każdego z nich jest zależna od pewnej
prowokacji pochodzącej od innego15”.

12 Por. H. Meißner, Politics as Encounter and Response-ability, op.cit.
13J. Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’, Routledge Classics, Londyn, Nowy Jork 2011, s. 67.
14 E. Basile, Responding to the Enigmatic Address of the Other: A Psychoanalytical Approach to the Translator’s Labour, „New
Voices in Translation Studies” 1, 2005, s. 12-30.
15 J. Butler, „On this Occasion”, w: Butler on Whitehead: On the Occasion, red. R. Faber, M. Halewood, D. Lin, Lexington Books,
Plymouth 2012, s. 4.
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Beatriz Revelles-Benavente

Dyfrakcja nowego materializmu: potencjały i przyszłości

Część poststrukturalistycznego wątku myślowego stworzyła podział między materią a językiem,
przetłumaczony jako pasywność materii i aktywność ciała1. W Bodies That Matter2 Judith Butler
uważa materię za efekt materializacji, przedstawia materię jako pasywną, a sprawczość jako
nietkniętą przez materializację konstrukcji, zawsze językowej. Czyni tu wielki krok naprzód
w ustalaniu podstawy przeformułowania tego, czym jest materia, przez wyznaczanie granic,
związki procesualne i iteracyjność, jak również krok ku polityce feministycznej przez odmienne
ujęcie „referencyjności”3. Domaga się przestrzegania tego, co zwie „zasadą selektywności”,
przypominającą „podejmowanie ryzyka” u Donny Haraway4, i rozpoznaje zagadnienie niezwykle
ważne w polityce feministycznej:
Jakimż wyzwaniem jest ta wykluczona i upodlona sfera dla symbolicznej hegemonii, wyzwaniem,
które mogłoby zmusić do radykalnej reartykulacji tego, co kwalifikuje się jako ciała, które znaczą,
sposobów życia, które liczą się jako „życie”, żywych istot wartych ochrony5.

Próbując przemyśleć na nowo czasowość6 i liniowe związki przyczynowo-skutkowe, Butler
artykułuje paradoks odzwierciedlający sytuację współczesnego feminizmu. Przedstawia rozłam
między teorią a polityką i zadaje pytanie, na które bardzo trudno jest odpowiedzieć: co znaczą
ciała i co liczy się jako życie. Jednakże dekadę później pojawił się silny ruch, który zaczął pojmować,
że to posunięcie, mimo iż bardzo ważne, nie wystarcza, by przekroczyć wspomniany paradoks.
We wczesnych latach dwutysięcznych grupa teoretyczek i teoretyków feministycznych zaczęła

1 J. Butler, Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
2 J. Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex, Routledge, Londyn, Nowy Jork 1993.
3 Ibidem, s. 11.
4 D. Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.
5 J. Butler, Bodies That Matter…, s. 16.
6 Ibidem, s. 22.
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odrzucać pojęcia dotyczące języka, ciał, kultury i natury, dyskursy i najróżniejsze zwroty, które
nadeszły wraz ze zwrotem ponowoczesnym7.
Współczesne społeczeństwo zmienia się szybko, dynamicznie i iteracyjnie; jednak mimo
upływu czasu nie znikają poszczególne problemy, co wydaje się wskazywać, że jeszcze nie
odkryłyśmy, w jakich formach można się nimi odpowiedzialnie zająć. Przykładowo chciałabym się
tu odwołać do Wiedz usytuowanych Donny Haraway (1988)8, Posthumanistycznej performatywności
Karen Barad (2003) i Wondering about Materialisms Isabelle Stengers (2011)9. Choć w różnych
dekadach, wszystkie trzy autorki zwracały uwagę na ten sam konflikt społeczny i kulturowy:
kapitalizm jako abstrakcyjną machinę, która ujednolica samo pojęcie życia, tworzenie wiedzy
i umacnianie stałej hierarchii władzy, normatywizującej i organizującej sposoby istnienia świata
i sam świat. Poprzez wzajemnie uwikłane wątki przestrzeni, czasu i materii autorki zachęcają
do podążania tropem etyki wiedzy, które umożliwia wprowadzanie odchyleń w tym porządku,
procesualne intra-akcje, żeby go zaangażować w spotkanie i rozbroić, dyfrakcje, żeby podjąć
ryzyko dowiedzenia się, które różnice znaczą10.
Ten najnowszy ruch bywa nazywany nowym materializmem. Dla mnie nowy materializm
to badania radykalne w rozumieniu Johna i Jill Schostak, to znaczy, „wysuwanie zagadnień, które
powodują, że silni czują się niewygodnie, czują się wręcz zagrożeni (...) ten polityczny wymiar
sugeruje możliwy upadek stałego przedtem, lub przynajmniej dominującego, porządku sposobów
poznawania, myślenia, wierzenia i działania11”. Z perspektywy feministycznej nowy materializm
dostarcza dyfrakcyjnych soczewek, dzięki którym rodzą się takie pytania, jak: Jak możemy
usytuować się w zjawiskach przekraczających androcentryzm? Jak określamy swoją pozycję
względem napotkanego innego, nie akceptując przemocy tkwiącej w nierównym podziale władzy?
Jak rozwija się podmiot w zetknięciu z ludzkimi i nie-ludzkimi warunkami życia? Jak zajmować się
polityką lub tym, co polityczne, i móc odpowiedzieć światu, w którym uczestniczymy?
Nowy materializm zapewnia czasowo-przestrzenno-materialne znaczenie12 angażowaniu
się w, jak ją nazywam, „oddziałującą politykę procesu”. To podejście pociąga za sobą różnice,
które znaczą, głównie jeśli chodzi o dwa pojęcia dotychczas wyartykułowane przez politykę
7 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie”, tłum. J. Bednarek, w:
Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, s. 323-358.
8 D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/ częściowej perspektywy, tłum.
A. Czarnacka, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf.
9 I. Stengers, „Wondering about Materialisms”, w: The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, red. L. Bryant, N.
Srnicek, G. Harman, Re.Press, Melbourne 2011.
10 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność…”, op. cit.
11 J. Schostak, J. Schostak, Radical Research: Designing, Developing and Writing Research to Make a Difference, Routledge,
Londyn, Nowy Jork 2008, s. 1.
12 K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność…”, op. cit.
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feministyczną: zmianę i tożsamość. Zmianę ujmuje się teoretycznie (także teoretycznie w znaczeniu
politycznym) jako niestałą własność każdej intra-akcji (poprzez konstytutywne zewnętrza);
pojęcie tożsamości ujawnia się więc jako własność tego, co nieludzkie, i z tego powodu odbiega od
klasycznie pojmowanej „polityki tożsamościowej”. Karen Barad proponuje „niezdeterminowanie
ontologiczne”, które wydaje się „warunkiem możliwości wszystkich struktur” (podkreślenie
moje)13. Dla nowego materializmu jest to wskazówka, że czas nadać inny kierunek figuracjom
i metaforom artykułującym nasze myślenie, żeby zająć się strukturami władzy, które jako aktywna
materia stają się materialnie (nie)widzialne z powodu własnych przekształceń. Jedną z metafor,
które mogła zaproponować Barad dzięki niezdeterminowaniu ontologicznemu, jest intraakcja. Intra-akcje są radykalnymi (nie)możliwościami, które konstytuują etykę performatywnej
odpowiedzialności świata.
Tym niemniej proponowane przez nowy materializm splątanie kwantowe też budzi
bardzo ważne pytania, które pozostają otwarte, i nie może być inaczej. Nowy materializm jest
dynamicznym ruchem zawsze już relacyjnym i procesualnym, mnogością różnic, która rodzi
różnicujące wzorce, odbiegające od normy. Toteż jego siła streszczałaby się w jego własnej etyce
i własnych możliwościach jako czynnika zmiany na rzecz naturokultur, jak je nazwała Haraway14.
Według Barad „splątania kwantowe wymagają nowej arytmetyki, nowego zmysłu po-liczalności,
nowego rachunku zdolności do odpowiadania, i je inspirują15”. Nie daje nam tu spokoju także inne
pytanie: Co jest nowe i jak ujmujemy w teorii to, co nowe?
Mam silne przekonanie, że „nowe” jest praktyką wyznaczania granicy, tak jak to rozumieją
Barad16 i Haraway17, czyli jest tworzeniem znaczenia i praktyką materialno-dyskursywną;
jest wikłaniem „mającego dopiero nadejść” przyszłości samego nowego materializmu.
W Generational Feminism Iris van der Tuin18 namawia czytelniczkę lub czytelnika do zajęcia się
niespodzianką przyszłości, którą znajdujemy w przeszłości. Wysuwa twierdzenie, że kiedy
zajmujemy się gruntownie konceptualizacją czasowości, zawsze już trwa proces wikłania
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Łącząc nowy materializm z feminizmem, van der
Tuin materializuje obietnicę feministycznej interwencji społecznej – dostarcza narzędzi, którymi
„można obserwować i jednocześnie produkować zjawiska; dynamiczny wzorzec-kłącze nie może
13 K. Barad, On Touching – The Inhuman That Therefore I Am, „differences” 23 (3), 2012, s. 214.
14 D. Haraway, When Species Meet, op. cit.
15 K. Barad, Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings, and
Justice-to-Come, „Derrida Today” 3 (2), 2010, s. 251.
16 K. Barad, Posthumanistyczna performatywność, op. cit.
17 D. Haraway, Wiedze usytuowane, op. cit.
18 I. van der Tuin, Generational Feminism: New Materialist Introduction to a Generative Approach, Lexington Books,
Lanham 2014.
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zostać zaprojektowany, zanim nastąpi analiza, ponieważ taka czasowość powstrzymywałaby
odwzorowywanie przed poruszaniem się zygzakami19”. Przyszłość nowego materializmu zawsze
już występowała w formach kartografii20 lub genealogii21. To, co nowe, jedynie odwołuje się do
potrzeby pójścia tropem różniących się pytań, różniących się spraw i różniących się procesów,
co pozwala nam jako badaczkom i aktywistkom przedzierać się ruchem poprzecznym przez
współczesne problemy. Jak już stwierdziłam:
Dla feministycznej teorii politycznej inne rozumienie czasu i przestrzeni oznacza, że w historii nie rysuje
się żaden liniowy postęp, a zatem zdolność do zmiany lub samą zmianę należy umieszczać we wzorcach
urzeczywistniających się we współczesnych zjawiskach [sytuując teorię feministyczną] wewnątrz i na
zewnątrz tych samych logik22.

To, co nowe nie odwołuje się zatem do zdolności odkrywania czegoś, czego jeszcze nie było,
lecz do zdolności do dyfrakcji wewnątrz świata, który zawsze był. Tym niemniej żeby to robić,
jak już zaznaczyłam, musimy formułować nowe pytania, które pozwolą zająć się dynamicznością
i procesem stawania się świata. Artykułując to, co nowe i myśląc za pomocą nowego, otwieramy
przestrzeń możliwości, wielorakości i różnienia się różnic, które znaczą. Nowy materializm jest
potencjalnie feministycznym aktem oporu wobec ustalonych norm. Jest tropieniem wzajemnego
uwikłania etyk, ontologii, epistemologii i metodologii, żeby zająć się kwestiami politycznymi
i zerwać z krążeniem w kole hegemonii, która kolonizuje tworzenie wiedzy. Jak ustalił Michel
Foucault ponad pięćdziesiąt lat temu, „wiedza jest władzą”; dowiadywanie się, która wiedza
znaczy, zajmowanie się materią wiedzy, szukanie materialno-dyskursywnych praktyk i wszelkie
uznawanie materii zawsze są już przerwaniem hierarchicznej władzy, której wpływ rozciąga się
w poprzek wszystkich warunków życia. Myślenie o nowym materializmie jest myśleniem o nowych
metodologiach, które umożliwiają zajęcie się tym, jak pewne ciała znaczą, i poprawą warunków
życia przez niepokojenie samych pojęć ciała i życia.

19 Ibidem, s. 95.

20 New Materialism: Interviews & Cartographies, red. R. Dolphijn, I. van der Tuin, Open Humanities Press, Ann Arbor 2012.
21 R. Braidotti, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
22 B. Revelles-Benavente, „Materializing Feminist Theory: The Classroom as an Act of Resistance”, w: Teaching with Feminist
Materialisms, red. P. Hinton, P. Treusch, ATGENDER, Utrecht University, Utrecht 2015, s. 54; http://atgender.eu/files/2015/12/
Teaching_with_Feminist_Materialisms.pdf.
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Sigrid Schmitz

Nowe science wars?

Skąd zwrot ku materii? Dlaczego teraz?
W kontekście dyskusji o materializmie określenia takie jak „teraz” czy „nowy” nie mają
zastosowania. Powrót do materii ma swe korzenie w debacie toczonej na gruncie myśli
feministycznej, w szczególności na polu feministycznych studiów nad nauką czy feministycznych
badań nad technologią i społeczeństwem (FTS), w ramach których teoretyczki i myślicielki
feministyczne od zawsze starały się pokazać związki łączące materię i znaczenie, to, co
materialne i to, co semantyczne, naukę i politykę, ciało i społeczeństwo. Często napotykam na
stwierdzenia typu: „X zapomina o dyskursywnym wymiarze badanego pojęcia” albo, odwrotnie,
„Y w zaproponowanej koncepcji zapoznaje perspektywę materialną” (oba sformułowania wydają
się zresztą dość niejasne przy bliższej lekturze wywodów, do których się odnoszą). Albo znowóż:
„choć bliższa mi jest perspektywa postrukturalistyczna, bynajmniej nie zarzucam autorce, że ją
pomija, staram sie jedynie odpowiedzieć na zarzut, że ja to robię” itd. Czyżbyśmy zatem miały do
czynienia z powrotem do czasów science wars1?
Inny rodzaj często spotykanego zarzutu brzmi: „pojęcie, które autorka B proponuje,
zostało już użyte/rozwinięte przez A”. Owszem, wszystko zostało już kiedyś powiedziane, a nasze
inspiracje nie biorą się ani z próżni, ani też z naszego „genialnego feministycznego umysłu”. Jednak
1 Zobacz dyskusję pomiędzy Sarą Ahmed, Iris van der Tuin oraz, często pomijany, ale istotny głos Noeli Davis. Por. S. Ahmed,
Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’, „European Journal of Women’s Studies” 8, 2008,
s. 23-39; I. van der Tuin, Deflationary Logic: Response to Sara Ahmed’s ‘Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on
the Founding Gestures of the ‘New Materialism’’, „European Journal of Women’s Studies” 8, 2008, s. 411-416; N. Davis, New
Materialism and Feminism’s Anti-Biologism: A Response to Sara Ahmed, „European Journal of Women’s Studies”16 (1), 2009,
s. 67-80.
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po to, by pojawiło się to, co można by nazwać „nowym” – jak w określeniu „nowy feministyczny
materializm”, musimy stale wstrząsać tym, co zastane i przemieszczać je.
Czego oczekuje się po nowym materializmie, jakie budzi nadzieje, jakie możliwości otwiera?
Najważniejszym wyzwaniem, jakie staje przed nami, gdy używamy siatki pojęciowej
feministycznego materializmu, jest odnalezienie związku, jaki łączy dyskusje epistemologiczne
z empirycznymi konkretyzacjami. To na tę trudność zwracają uwagę moje studentki i doktorantki.
To chyba najistotniejsza kwestia, gdyż niełatwo przetłumaczyć epistemologiczną siatkę na analizę
konkretnego zjawiska: jako badaczki stale na nowo musimy podejmować decyzję co do tego,
gdzie przeprowadzić sprawcze cięcia. Z którego miejsca powinnam zacząć moje badania? Które
aspekty czy elementy badanego zjawiska odcinam? Być może łatwiej analizować mikro-zjawiska,
natomiast „światowe” problemy okazują się o wiele trudniejsze do uchwycenia.

Jakiego rodzaju obietnicę (polityczną, społeczną, feministyczną...) niesie ten nurt teoretyczny?
Dyskursy feministyczne, feministyczne studia nad nauką, feministyczne studia nad nauką
i technologią, a bardziej współcześnie, teorie queerowe i postkolonialne, zawsze określały siebie
jako naukowo-polityczne. Krytykowałyśmy to, że polityczny kontekst i społeczno-polityczne
uwarunkowania badań naukowych (we wszystkich dyscyplinach naukowych) były niewidzialne
i ukrywane. Włożyłyśmy wiele wysiłku w poszukiwania, dyskusje i wzmocnienie nowych form
produkcji wiedzy i jej negocjowania, pod hasłami „empirycznej odpowiedniości” (empirical
adequacy)2, „mocnej obiektywności3”, czy też „wiedz usytuowanych4”. Czasami wydaje mi się, że
zapominamy o tym dziedzictwie, a starając się być jeszcze bardziej „obiektywne” niż inni, gubimy
polityczny aspekt naszych działań. Czy popełniamy ten sam błąd, który wytykałyśmy innym?
Czy powtarzamy boski trik5? Czy zaraziłyśmy się nim, bo pragniemy tego, by „wielcy gracze”
wreszcie zaczęli nas dostrzegać (być może i ja sama ulegam tej infekcji)? Zamiast dążyć do
większej obiektywności, powinnyśmy raczej stale demaskować i podważać niejawne założenia w
2 Por. H. Longino, Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry, Princeton University Press, Princeton 1990.
3 Por. S. Harding, Feminism and Methodology: Social Science Issues, Indiana University Press, Bloomington 1987.
4 Por. D. Haraway, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, tłum.
A. Czarnacka, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego Ekologia i sztuka, 2008, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/
f0062haraway1988.pdf.
5 Por. ibidem.
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badaniach, by nie utracić z oczu politycznego celu, który nam przyświeca. Według mnie, wezwanie
do większej politycznej widzialności6, w obrębie nowego materializmu i poza nim, oznacza
wzięcie na poważnie słów Donny Haraway7, przypatrzenie się czasowym i przestrzennym sieciom
z perspektywy powinowactw (affinity) nie zaś tożsamości i z uwagi na konkretne cele.
Jaki krytyczny i twórczy potencjał zmiany społecznej ten nurt pozwala zgłębiać?
Moje stanowisko najlepiej wyraża cytat z ostatnio opublikowanej przeze mnie pracy
o neurokulturach:
W narracjach o plastyczności mózgu, jednakże, badacze i badaczki płci neurokulturowej (neurogender),
koncentrują swą uwagę na powrocie genealogii przyczyny i skutku, twierdząc, że doświadczenia
społeczne i relacje władzy wywierają zasadniczy wpływ na strukturę i działanie mózgu. Takie
wykorzystanie koncepcji plastyczności mózgu jest istotne, ale pociąga za sobą istotne problemy.
Materialność mózgu pozostaje tu ujęta w kategoriach dość pasywnej odpowiedzi na upłciowione (i inne)
znaczenia, które są nam nadawane. Perspektywa nowego materializmu, natomiast, pozwala mówić
o plastyczności mózgu w kategoriach intra-aktywnych fenomenów. Na jej gruncie możemy stawiać
pytania o to, jak sieci neuronalne materializują się i nabierają znaczenia oraz jak wpływają na poznanie
i zachowanie. Gdy rozumiemy mózg i kulturę jako nieodwołalnie splecione ze sobą w postaci układów
(assemblage) wymiany, ustanawiania i nieustannego współkształtowania siebie wzajemnie, wówczas
zjawisko mózgociała-w-kulturze nie jawi się odtąd jako pasywnie oczekujące na nadanie mu kształtu
czy formy z zewnątrz. Odkrycie owych spleceń mózgociał, umysłu, zachowania z szerszym kontekstem
społeczno-kulturowym i sposobami produkcji znaczenia, inspiruje feministyczne neurodyskursy, by opisywać
sprawczość mózgu w nie-esencjalistyczny sposób8.

Co możemy myśleć o nadchodzącej przyszłości, kierując się nowymi materializmami?
W tym właśnie leży moje zainteresowanie nowym materializmem: jeśli to prawdopodobieństwo
raczej niźli przeznaczenie rządzi neuro-podmiotem, wówczas nierówności między płciami,
historycznie uprawomocnione poprzez rzekomo naturalne różnice między kobietami
a mężczyznami, nie są już w stanie dłużej podpierać starego, binarnego podziału na płcie. Na
6 H. Meißner, „Feministische Gesellschaftskritik als onto-epistemo-logisches Projekt”, w: Geschlechter Interferenzen:
Wissensformen - Subjektivierungsweisen – Materialisierungen, red. C. Bath, H. Meißner, S. Trinkaus, S. Völker, s. 163–208, LIT,
Münster 2013.
7 Por. D. Haraway, Wiedze usytuowane, op. cit.
8 S. Schmitz, „The Communicative Phenomenon of Brain-Computer-Interfaces”, s. 182-203, w: Mattering: Feminism, Science
and Materialism, red. V. Pitts-Taylor, NYU Press, Nowy Jork2016.
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przykład: dyskusja wokół chemicznego wspomagania pracy mózgu (neuroenhancement) i jego
możliwych konsekwencji dla społeczeństw wydaje się na pierwszy rzut oka zupełnie pomijać
kwestie płci. Opierając się na pojęciu plastyczności mózgu, techniki neuro-ulepszania w odniesieniu
do umiejętności czy regulowania nastroju mają być dostępne dla każdego, bez względu na płeć czy
inne kategorie intersekcjonalności. Jednakże, analizy prowadzone z perspektywy feministycznej
pokazują, że założenia odnoszące się do płci powracają w naukowych i popularnonaukowych
dyskursach dotyczących zastosowania i praktyk kognitywnego ulepszania9. Mimo, że tak kobiety,
jak mężczyźni mają dążyć do ulepszenia swych racjonalnych umiejętności i zapewnić sobie
stabilność emocjonalną, wydaje się, że nie mamy tu do czynienia z neutralnymi opisami. Zawierają
one bowiem klisze dotyczące postrzegania płci, zachowują oddzielenie racjonalności od emocji
i uprzywilejowują tę pierwszą kosztem emocji. Takie upłciowione sposoby nadawania znaczenia
i wartościowania wspierają dominujące hierarchie, mechanizmy wkluczenia i wykluczenia,
wymijając dyskusje nad socjo-strukturalnym wymiarem nierówności płci.
Jakie przeoczenia i zaniedbania wiążą się z nowymi materializmami?
Jestem (by użyć żargonu z Twittera) followerką Donny Haraway, zafascynowaną podatnymi na
kształtowanie korporealnościami i cyborgiczną siłą hybrydyczności ludzi i nieludzi, która podważa
kartezjańskie dychotomie. Jednak w ostatnich latach coraz bardziej niepokoją mnie sposoby,
w jakie neoliberalny paradygmat formuje plastyczność mózgów i ciał. W szczególności trapi mnie
zjawisko neurohybrydyzacji. Ów niepokój nie wynika z mojego sprzeciwu wobec technologii czy
z technofobii jako takiej, ani też z potrzeby obrony jakiejś wizji człowieka „naturalnego”. Moje
obawy budzi kierunek jaki obierają neurohumanistyka i cyborgiczne stawanie-się plastycznych
bio-techno-socjokulturowych podmiotów mózgowych10 oraz ograniczenia jakie to za sobą
pociąga, a które zostają nam narzucone w paradygmacie neoliberalnego neuro-urządzenia
(neuro-governmentalities). Powiem więcej, czuję, że nasze11 badania zostają błędnie wykorzystane.
Nasze dekonstrukcyjne odczytania: nierozdzielności spleceń natury i kultury, plastyczności ciał
9 G. Höppner, S. Schmitz, “Neuroenhancement and Success: A Gendered Re-reading of Popular Media”, s. 273-298, w: Gendered
NeuroCultures. Feminist and Queer Perspectives on Current Brain Discourses, red. S. Schmitz, G. Höppner, Zaglossus, Wiedeń
2014.
10 Rozwijam pojęcie „podmiotu mózgowego” zaproponowane przez F. Ortegę i F. Vidala, by opisać figurę kulturową, w której
„ja” człowieka zostaje ukonstytuowane przez mózg. Por. F. Ortega, F. Vidal, Mapping the cerebral subject in contemporary culture,
„RECIIS—Electronic Journal of Communication Information & Innovation in Health” 2, 2007, s. 255-259.
11 Podział na „my” i „oni”, jakim się tu posługuję stanowi retoryczną polaryzację. Nie dookreślam kim mieliby być „oni”
(naukowcami?). Podobnie, gdy mowa o pewnym „my” nie dążę do przedstawienia feministek jako jednolitej grupy badaczek,
ale raczej chcę wskazać na sieć politycznego pokrewieństwa między nami.
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i mózgów, ucieleśnionej w znaczeniach, praktykach i technologiach12, zostają przechwycone.
W przechwyceniach tych urządzenie (dispositiv), którego nie chcę wspierać, zostaje utrzymane
i odnowione: zmaskulinizowany, gotowy do działania neuro-człowiek w świecie jednostkowej,
narodowej i globalnej rywalizacji, dążący do elitarności, maksymalizacji profitów kosztem innych13
po to, by uzyskać nad nimi władzę.
Czy nowy materializm dziedziczy wady tradycji, z których czerpie?
Jakie są możliwości deterytorializacji nowego materializmu?
Myślę, że musimy zachować ostrożność, by nie uczynić z feministycznego materializmu metateorii. Badaczki z nurtu feministycznych badań nad nauką od dawna protestowały przeciwko
meta-teorii w nauce, po cóż zatem miałybyśmy teraz do takowej dążyć? Uważam, że jest to ważne,
żeby rozmawiać na głębokim poziomie o możliwych konsekwencjach i błędnych odczytaniach reontologizacji (wspomniałam choćby o współczesnej odsłonie neurodeterminizmu). Jednak to sploty
konsekwencji społecznych są dla mnie jeszcze istotniejsze. Co dzieje się z wypracowanymi przez
nas pojęciami? Jak są używane i nadużywane w nowych kontekstach albo jak służą do legitymacji
tak istniejących już, jak i nowopowstałych relacji władzy, wkluczenia i wykluczenia, nadużyć
i podatności na zranienie? Nawiązuję tu do tezy Judith Butler, która mówi o nierozerwalnym,
zasadniczym i intymnym związku pomiędzy sprawczością a podatnością na zranienie14.
W obecnie toczonych dyskusjach wokół nowego materializmu, pojawiają się
stare/nowe pytania dotyczące pojęć i koncepcji: czy lepiej stosować silnie oddziałujące pojęcia
głównego nurtu (choć nie są one bynajmniej niewinne), redefiniować te istniejące, czy też może
tworzyć całkiem nowe? Doceniam korzyści, jakie płyną z różnorodności pojęć takich jak, między
innymi, „realizm sprawczy” (Karen Barad), cyborgi i potwory (Donna Haraway), „somatechnika
postrzegania” (Nikki Sullivan), „posthumanistyka” (Cecilia Åsberg), „podmioty nomadyczne” (Rosi

12 Badaczki feministyczne ukazały w przekonywający sposób wzajemną zależność i splecenie natury i kultury, należy jednak
odnotować, że nie uczyniłyśmy tego ani jako pierwsze, ani też jedyne.
13 Określenie to obejmuje zarówno ludzkie, jak i nieludzkie podmioty, określane jako „inni” w obrębie paradygmatu
neoliberalnego.
14 Por. J. Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, Londyn, Nowy Jork 2004.
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Braidotti), „stawanie-się-z” (Donna Haraway)15. Sama opowiadam się za pojęciem ucieleśnienia16,
cenię dyskusję nad wagą drobnych odchyleń czy różnic kryjących się w znaczeniach. Buduję kolaże
z fragmentów i odłamków, z tych wyrażeń, które są już dostępne. Kolaże te tworzą nowe obrazy
dyfrakcyjne, nie zaś odbicia (tego samego). W czasie gdy Haraway gra w kocią kołyskę, ja staram
się bawić odłamkami lustra Alicji.

15 Por. K. Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University
Press, Durham, Londyn 2007; K. Barad, „Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia ma znaczenie”,
tłum. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012,
s. 323-360; D. Haraway, „The Promise of Monsters: A Regenerative Politics for Inapproriate/d Others”, w: Cultural Studies,
red. L. Grossberg, C. Nelson, P.A. Treichler, Routledge, Nowy Jork 1992, s. 295-337; D. Haraway, Manifest cyborga: nauka,
technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, tłum. E. Majewska, S. Królak, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”
1 (3), 2003, s. 49-85; N. Sullivan, The Somatechnics of Perception and the Matter of the Non/human: A Critical Response to the
New Materialism, „European Journal of Women’s Studies” 19 (3), 2012, s. 299-313; C. Åsberg, The Timely Ethics of Posthumanist
Gender Studies, „Feministische studien” 1, 2013, s.7-12; R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna
we współczesnym feminizmie, tłum. A. Derra, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2009; D. Haraway, When
Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.
16 Por. S. Schmitz, N. Degele, „Embodying – ein dynamischer Ansatz für Körper und Geschlecht in Bewegung”, w: Gendered
Bodies in Motion, red. N. Degele, S. Schmitz, M. Mangelsdorf, E. Gramespacher, Budrich UniPress, Leverkusen 2010, s. 13-36.
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Joanna Żylińska

Ślepe plamki nowego materializmu: jak powrócić do materialności książki

Ciekawią mnie napotykane w świecie materiały. Na przykład jako filozofkę piszącą o mediach
i technologii interesuje mnie nie tylko, co znaczą media, ale też jak wyglądają, z jakich materiałów
zostały zbudowane, gdzie powstały – i gdzie będą umierać. Materiały wzbudzają moją ciekawość
i sprawiają mi przyjemność. Lubię wiedzieć, jak są zbudowane komputery, troszczę się o to, jak się
mają budynki, z radością śledzę materialne aranżacje miejskich i niemiejskich przestrzeni. Lubię
też naprawdę jedzenie. I książki. Co do książek, lubię je dotykać, zanurzać w nich głowę, pisać
w nich (i od czasu do czasu je pisać) – ale lubię też wodzić palcem po chłodnej i świecącej powierzchni
iPada, który służy mi jako przenośna biblioteka i czytnik książek elektronicznych. Lubię papier
ziarnisty i gładkie ekrany. Naprawdę ciekawią mnie napotykane w świecie materiały.
Jednak pośród całego tego intelektualnego zaciekawienia materialnymi przedmiotami
i infrastrukturami w tym, co my, ludzie, zwiemy „światem”, oraz cielesnego kontaktu z nimi,
mam kłopot z niektórymi artykulacjami modnego obecnie nowego materializmu – a także
z jego domniemaną nowością. Przede wszystkim, chcąc nie chcąc zastanawiam się, co właściwie
uznaje się tu za przedmiot namysłu i dociekania. Wiele teoretyczek i wielu teoretyków nowego
materializmu ma tendencję do opisywania materii jako „witalnej, energetycznej, ożywionej,
drgającej, rozwibrowanej, ulotnej, w rozkwicie1”. Wydaje się, że w tego rodzaju artykulacjach
materia stała się nową naturą: metafizycznym podłożem, na którym wzniesiono filozoficzny
gmach, lecz samego tego podłoża się nie kwestionuje – ponieważ postrzega się je jako coś, co po
prostu „jest, i tyle”. Kwestią sporną w nowym materializmie jest zatem dla mnie nie tyle uznanie
istnienia owej mglistej substancji zwanej materią jako taką, lecz raczej to, co Dennis Bruining
1 J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham, Londyn 2010, s. 112.
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określił mianem „fundacjonalizmu materialnego”, podejście, „w którym materia tłumaczy i zaczyna
oznaczać konieczność życia2”. Wiele prac z zakresu nowego materializmu skłonnych jest zakładać
materię jako „a priori, i rzekomo będącą poza kulturą, pomimo świadomości, że takie twierdzenia
są nie do utrzymania3”. Jednak przyjmowanie, że materia jest czymś takim, może opierać się
tylko na jednoczesnym wchłonięciu humanistycznych wartości, którymi jest podbudowany taki
filozoficzny „gest założycielski” – nie wspominając o ponownym wprowadzeniu staromodnego
kartezjańskiego dualizmu, tyle że teraz główna siła napędowa sprawczości zostaje umieszczona
po stronie „materii”, a nie po stronie „umysłu”4.
Z nowym materializmem jest więc dokładnie taki problem, że chce on być „nową
metafizyką”5 i rości sobie do tego pretensje, choć nie wykazuje chęci zwrócenia się ku gestom
założycielskim, które go zapoczątkowały. Uczynienie tego byłoby zdradą wobec materii i jej
zakładanych „witalnych tendencji”. Inny problem z tą „na nowo odkrytą” materią polega na tym,
że przyjmuje się istnienie wspólnoty ludzi, którzy ponoć doświadczają jej i „czują” ją wystarczająco
mocno, w tym sensie, że relacyjność przenikająca poprzez warstwy i skale staje się dla nich
czymś wystarczająco znaczącym, by kształtować ich pogląd na świat – a nie czymś, powiedzmy,
zbyt przytłaczającym, zbyt ogólnym lub wręcz zbyt banalnym, by to rozważać. Proklamowanie
nowości tak zwanego zwrotu materialnego świadczy też o pewnym braku gościnności w stosunku
do poprzednich szkół myślowych i zbiorów idei. Ma tendencję do opierania się na celu do pewnego
stopnia marionetkowym, kiedy odwołuje się do poststrukturalizmu, dekonstrukcji lub tak zwanego
zwrotu językowego (straszne pojęcie, z którym, o ile się orientuję, nikt nigdy pozytywnie się nie
utożsamiał) jako stanowisk, które podobno należy wyrugować. Jednakże samo obwieszczenie,
że taki materializm jest czymś nowym, może dokonać się tylko za pośrednictwem języka, za
pośrednictwem pojęć, czyli przez mobilizację samych sposobów dociekania i artykulacji – które
nowy materializm ponoć przekracza. Wreszcie, co nie mniej ważne, niepokoi mnie owa rzekoma
dostępność materii – mówi się, że w nowym materializmie materia została udostępniona –
i przeoczanie przez jego zwolenniczki wielorakich procesów zapośredniczenia, które uruchamiają
się od chwili gdy żyjący i oddychający ludzie włączają się w praktyki myślenia, filozofowania
i pisania6.
2 D. Bruining, A Somatechnics of Moralism: New Materialism or Material Foundationalism, „Somatechnics” 3 (1) 2013, s. 149.
3 Ibidem, s. 151.
4 Ibidem, s. 158.
5 R. Dolphijn, I. van der Tuin, „Introduction”, w: New Materialism: Interviews & Cartographies, red. R. Dolphijn, I. van der Tuin,
Open Humanities Press, Ann Arbor 2012, s. 13; doi: http://dx.doi.org/10.3998/ohp.11515701.0001.001.
6 Niektóre zagadnienia poruszone w tym akapicie rozwijam w: J. Zylinska, Minimal Ethics for the Athropocene, Open Humanities
Press, Ann Arbor 2014, rozdz. 8-9; doi: http://dx.doi.org/10.3998/ohp.12917741.0001.001.
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Niezależnie od tego wszystkiego, zdecydowanie widzę sens w tym, żeby uświadomić sobie,
że zamieszkujemy wśród materiałów, popatrzeć na materialność wokół – włącznie z naszą własną
materialnością. Lecz równie ważne jest przyglądanie się aparaturze, dzięki której materia nie
tylko zaczyna znaczyć, ale też my, ludzie, rozpoznajemy – lub może raczej zakładamy – że jest
materią: przyrządom poznawczym, ramom epistemologicznym, strukturom językowym. Warto
też rozważyć, co w tym procesie „uzmysławiania sobie materii” może stawać się niewidoczne.
W tym miejscu my, uczone i uczeni, może powinniśmy podjąć refleksję – w owym na pozór
staromodnym, krytycznym stylu – nad głównym przedmiotem materialnym służącym nam do
wytwarzania i przechowywania wiedzy: tradycyjnym medium, jakim jest książka, z całym swoim
zróżnicowanym materiałem i instytucjonalnymi uwikłaniami, materialnymi infrastrukturami,
widzialnymi i niewidzialnymi kosztami pracy autorek i autorów, wytwórców i wytwórczyń,
dystrybutorek i dystrybutorów, umowami prawa autorskiego, roszczeniami do bycia autorytetem7.
Właśnie tego rodzaju badanie próbujemy podjąć – Claire Birchall, Gary Hall i ja – w ramach
realizowanego obecnie projektu online, nazwanego Żywe książki o życiu (www.livingbooksaboutlife.
org). We współpracy z Open Humanities Press publikowana jest na zasadzie otwartego dostępu
seria książek, składająca się z 25 starannie dobranych i zredagowanych pozycji. Porządkują one
w nowy sposób już istniejące i udostępnione na tej samej zasadzie badania naukowe, grupując
je wokół wybranych tematów, takich jak: powietrze, klonowanie, wymieranie, genomika,
symbioza. Wątkiem przewodnim łączącym wszystkie tematy jest życie. Książki te „żyją” w sensie
otwartości na trwanie procesów współpracy z czytelniczkami przy ich pisaniu, redagowaniu,
uaktualnianiu, przetwarzaniu i komentowaniu. Próbujemy tą drogą zbadać wiele założeń – jak
również materialnych uwarunkowań – leżących u podstaw współczesnej akademii: nie tylko samą
książkę, lecz także autora i jego (sic) autorytet, prawa własności, dostęp do wiedzy, ideę czytania
książki „od deski do deski”. Próbujemy również na nowo przemyśleć książkę jako kooperacyjny
wysiłek materialny, w który włącza się wiele osób, ale często przynosi on korzyści stanowczo zbyt
nielicznym. Według mnie zwrot ku materialności książki ma na celu (od)zyskanie tego, czego
zabrakło w nowym materializmie: samych materiałów – jako treści i platformy, słowa i atramentu,
języka i kodu8.

7 Te idee dotyczące książki są rozwinięciem refleksji Gary’ego Halla z Pirate Philosophy: For a Digital Posthumanities,
Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, MA 2016. Por. też: przeprowadzona przez Halla krytyka niektórych
założeń, leżących u podstaw nowego materializmu, ibidem, s. 93-125.
8 Ibidem, s. 106-117.
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Polyphonic voices on
new materialisms

Diana Coole
Why turn to matter; why now?
New materialism has become an extremely diverse perspective that is currently being discussed
and practised across a wide range of disciplines. For many—although by no means all—of us
who locate ourselves in critical social and political theory, the (re)turn to materialism has been
provoked by weariness with the cultural turn and constructivist methodologies. While recognising
the continued importance of critiques of the cultural dimension of power, there is a feeling that
constructivism—especially in more radical modes that prioritise linguistic construction—has
become disconnected from real social processes and economic structures that reproduce material
inequalities. A familiar demand of new materialists is to give matter its due: not in any reductionist
sense but by recognising the ineliminable contribution materiality makes to everyday lives and their
social (and natural) environment. The new materialism means challenging older epistemologies
predicated on a dualism of mind and matter but also more recent (poststructuralist) disavowals of
“the real” inasmuch as it is declared an inaccessible and unknowable domain.
What are the expectations, hopes, and potentialities that new materialism(s) opens up?
This really depends on the interests and motivations of a diverse collectivity of new materialists.
But there is, I would say, a shared expectation that we can describe a new ontology that breaks
with older assumptions about the nature of Being (such that it is vertically and hierarchically
organised, or that matter and spirit are heterogeneous). Instead the emphasis is on becoming as
a continuous, pluralistic and complex process of materialisation.
Here new materialists eschew the idea of matter as a dead, inert medium on which rational
agents work. On the one hand, its proponents subscribe to a notion of generative immanence: that
is, to a claim that matter is inherently lively, dynamic, relational and therefore reproduces itself
without relying on an external agency to set it in motion. On the other hand, this has encouraged
them to challenge traditional and modern conceptions of agency inasmuch as these identify
agency solely with gods or humans and ascribe to them unique cognitive or creative capacities.
New materialists are accordingly challenging conventional views about matter: especially
those associated with scientific modernity since Descartes and Newton and adapted by
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nineteenth-century materialists like Marx and Freud. But they also reject the core premises
of modern humanism. From the latter perspective there has been considerable discussion of
Deleuzean notions of vital materialism; of Bruno Latour’s account of a flat ontology in which myriad
efficacious entities affect one another; of phenomenological studies of non-cognitive corporeal
capacities that extend to animals and other organisms, and more generally of definitions of
agency that stress widely diffused and distributed capacities. A corollary of this latter interest has
been to connect the new materialism with other approaches—like deep ecology—that challenge
anthropocentrism.
In practice, I would say that most new materialists are less interested in ascribing vitality
to matter per se than in exploring the human/non-human relationship as a complex, irreducible
process in which embodied humans and biophysical entities engender new assemblages and
contexts. Although this is not in itself new, the kind of hybrids and assemblages being produced
in late modern, post-industrial and technologically sophisticated societies draws attention to
a material context that is quite different from the one described by modernist thinkers. The
material context of the twenty-first century invites novel approaches, concepts, and descriptions
as well as new sorts of (inter)action, performances, and practices.
Methodologically, I see the turn to materialisations suggesting a new rapprochement
between the social and natural sciences as well as reorienting the human sciences towards more
material topics. Interest in the Anthropocene illustrates some of these points quite well. Studies of
this novel geological era draw attention to the complex interactions between the human and the
nonhuman; between the geo and the bio. While its arrival is testimony to the efficacy of human
cultures and technologies in altering the very fabric of the planet, it also shows both the efficacy
of nature in responding in unintended ways to human interventions that are rapidly spiralling out
of control and it invites us to generate transformed attitudes towards our relation with the natural
world, starting with the inextricability of our embodied selves from the material environment and
pointing towards a respectful embedding of the human species within the wider biosphere.
My own hope, too, is that the material turn will put critical political economy back on the
agenda of critical theorists. For several decades now we’ve focused on the cultural and psychocultural dimensions of power and neglected the economic structures that engender and reproduce
immense inequality and poverty alongside great wealth for the few. Understanding how this system
works and its points of leverage, imagining alternatives, has been a neglected aspect of critical
analysis since the 1970s. Biopower, liberal governmentality, population and climate politics, and
neoliberal globalisation are all elements of twenty-first century materialisation whose systemic
logics and experiential consequences call for renewed investigation.
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What kind of promise (political, social, feminist…) does this theoretical current carry?
There is currently a rich and very welcome diversity of scholarship among new materialists, some
of whom are exploring the theoretical and philosophical aspects of the new approach but some of
whom are also—and this is what I find especially fascinating— practising it as a way to track particular
matter-flows and materialisations. There’s some really interesting work being undertaken here, for
example by critical geographers and students in Science and Technology Studies (STS). I’m often
invited to review work in the field and it’s exciting to see phenomena from, for example, garbage
dumps to people’s electricity consumption being analysed from this perspective of human/nonhuman generativity and dispersed agency. Examining dense interactions and becomings where
a multiplicity of entities—including humans or their body parts—interact to generate novel
assemblages, approaching the world as a labyrinth of intersecting matter-flows, has the potential
to transform the way we understand the biosphere and its constituent ecosystems, including the
place and role of embodied humans and other sentients or objects within it.
What kind of critical and creative potential for social change does it allow us to fathom?
I think the first challenge is to try to make sense of our changing material environment and of
the way we performatively interact with it.
How can we think of yet-to-come futurities with new materialism(s)?
See other answers.
What omissions and abandonments does new materialism(s) perform/ is tied up with?
The danger I see is that new materialist emphasis on lively matter may, like poststructuralism,
over-estimate mobility and fluidity at the expense of congealed, turgid matter. It’s important for
the critical thinker to recognise where flows are impeded by interests and where structural logics
are reproduced with little fundamental change. I also discern a tendency, especially among some
vitalists, sometimes to equate material agency with something approaching Bergson’s élan vital
or animism. Despite the temptation I think it’s important to focus, instead, on the productivity
of relationality—it’s through their protean interactions that entities produce new forms and it’s
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through tracing those interactions that the provenance of existing material structures is explained.
There are thus affinities with historical materialism or genealogy but the entities involved are far
more capacious.
What are the possibilities for deterritorializing new materialisms?
This is an interestingly ambiguous question! Philosophically, a reference to deterritorialising
invokes just those free-flowing, mobile movements that Deleuzeans describe and whose imagery
new materialists widely use as an alternative to the bounded nature and limits of older ontologies
and social conventions. Politically, it might be an allusion to a perception that the new materialism
has so far been a mainly European or Anglophone interest. Can the approach itself cross borders
and become diffused across cultures? In the sense that it marks a reaction to older materialism and
its corollary of idealism, or it has been provoked by a critique of post-Enlightenment modernist
humanism, then its roots in a critical attitude to Western culture are not gratuitous. But in terms
of its own immanent generativity, it is surely congruent with more cosmopolitan and postmodern
renunciation of territorial boundaries. The matter-flows its protagonists track may be tiny and
very local but they may equally be global. The point new materialists make about matter is that in
its protean forms and appearings it recognises no limits or pre-existing frontiers (which is not to
say that matter-flows do not come up against obstacles and blockages).
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Elizabeth Grosz
Let me begin by saying that I do not think of myself as a “new materialist,” although I am commonly
included in this category. It is a misleading category, in my opinion. While there has been a long
commitment to one form of materialism or another over the history of Western thought, thus
far only two forms of materialism are privileged: either atomistic materialism, which tends to
dominate the natural and social sciences, in which cause and effect are regarded as logically and
materially separable, where entities are regarded as constituted by their smallest ingredients; or
dialectical materialism, which for some time dominated the more humanities-oriented disciplines,
where it is no longer entities that are material, but the forces that regulate and direct entities are
considered material, in the sense that they reflect a truth, an economic materiality, that is belied
by various ideologies. I am not sure that there is a new materialism that moves beyond these
earlier forms.
Why turn to matter; why now?
I think that, in feminist theory, and in continental philosophy, the “turn” to matter is not new.
Rather, it is a very old impulse. What is new is that it is now adopting models from the biological
and natural sciences, especially physics. Neither atomism nor dialectics provide us with an
understanding of a dynamic nature, both terrestrial and cosmological. To seek an integration of
physics, biology and politics, we must return to a tradition that is very old in the West—that of the
Pre-Socratics, who also sought to produce an integrated theory that could account for not only
humans and their social and ethical relations, but also for the dynamic forces of nature, considered
in its broadest sense. I think that some contemporary philosophy and feminist thought returns,
in some cases without knowing it, to this broader, earlier sense of what is, of seeking an ontology
that is also an ethics.
What are the expectations, hopes, and potentialities that new materialism(s) opens up?
I don’t know how to answer this question: for me, what new materialisms open up are questions
more than expectations, questions that I do not believe have been adequately answered. Among
these questions are: is there only one kind of materiality? What is it? What forces does it express?
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What are the limits of materialism? How does a new materialism understand ideality? What is
new about new materialism? I don’t believe that these questions have been addressed, which to
me implies that new materialisms have not yet worked out what their aims and methods involve.
What kind of promise (political, social, feminist…) does this theoretical current carry?
It claims to include the human with an inhuman context in which the human is no longer the
culmination of life or consciousness, but one of its many forms. This is a major accomplishment,
relative to the forms of feminist and other politics that have based themselves on human
exceptionalism and do not consider nature to be part of politics. This humbling of the human
fantasy of its privilege is important, but really only a first step.
What kind of critical and creative potential for a social change does it allow us to fathom?
I do not know. I am not sure that is does address social change per se. And if it does, I don’t know
what relation it has to social change.
How can we think of yet-to-come futurities with new materialism(s)?
Can we think the yet-to-come before it is created? I don’t think so.
What omissions and abandonments does new materialism(s) perform/is tied up with?
As mentioned, I don’t think that new materialism has addressed the history of dualism adequately.
It has not explained how materiality and ideality are bound up with each other and how ideality is
a condition of material organization as much as materiality is the condition for the creation and
expression of ideas. Like materialisms in their older form, the so-called new materialism tends to
reductionism, of reducing the ideal to the material, or explaining it away entirely.
Does it inherit the flaws of the traditions it draws on?
Yes. New materialism, like all forms of materialism, has a problem in addressing the relative
autonomy of ideas and their independence from or irreducibility to neuronal, cognitive or brain
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functions. Like its counterparts in evolutionary biology, who focus on the gene at the expense of
the organism, similar moves occur within neurology, psychology and medicine more generally:
they tend to reductionism.
What are the possibilities for deterritorializing new materialisms?
Everything can be territorialized. We are still in need of a new idealism to augment and fill out the
limits of new materialisms.
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Vicki Kirby
Why turn to matter, why now?
As various commentators have noted, the “turn to matter” comes as a much-heralded antidote
to the presumed over-reach of linguisticism, representationalism, in short, to what is understood
as the hermeticism of “cultural constructionism.” I think that such pressing factors as climate
change, ecological degradation, and the consequent call to name our geological epoch “the
Anthropocene” have all played a major part in this. I also believe that the endless tropisms with
which academic life refreshes its page—the linguistic turn, the pragmatic turn, the affective turn,
the material turn… one could go on—is as much about being fashionably “new” as it is about
anything at all. If I sound cynical, I am. For me, what constitutes “matter” is a question and it isn’t
defined oppositionally, that is, against language or culture. In my view, Jacques Derrida’s work
has much in common with particle physicist and feminist Karen Barad’s work. Both thinkers are
committed to problematizing identity and questioning the routine of binary logic.
What are the expectations, hopes, and potentialities that new materialism(s) opens up?
Although my previous response acknowledged a certain scepticism, my overall appraisal of “new
materialism” is certainly not negative. On the contrary, I have many colleagues in this general
field whose work refuses to commit to the predictable two-step of ideation versus materiality,
mind versus body, human versus non-human, and culture versus nature; colleagues such as Karen
Barad, Elizabeth Wilson, Iris van der Tuin, Peta Hinton, and others. For all of these scholars, the
very notion of matter is, to use a Heideggerean term, “under erasure.” We might refer to “matter”
as if its meaning is straightforward, but also because we can’t do much else. Nevertheless, our
intellectual energies are focused on interrogating the term and its associational im/motivations,
and to this end I think all of us are very much tapped into a history of feminist work on the body
and materiality that can assist us in these interrogations and reconfigurings. In a funny way, new
materialisms are very much about rediscovering how to read the past again, how to find a future
and a present in what seemed exhausted and behind us.
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What kind of promise (political, social, feminist…) does this theoretical current carry?
I don’t think any movement can make an actual promise, if by that you mean that it can assume
an agenda and expect its realisation. As I’ve already noted, the very meaning and value of “new
materialism” is essentially fraught and contested. And to my mind, that’s how it should be. All
activism, intellectual or otherwise, works with an agenda, however, goals don’t sit still: people
express their individual “takes” and what makes sense to them, and ideas and commitments are
renegotiated and changed in the process. Life is frisson. I quite often have people come up to
me after a presentation and say that they greatly admire my work. But then, in the course of the
conversation that follows I might sense that they have little appreciation of what I’m actually trying
to argue. I’m not disappointed or surprised by this. Any one text can generate myriad readings and
political perspectives—there isn’t just one, correct, message or goal. Sometimes I learn a lot from
these apparent mis-readings.
What kind of critical and creative potential for a social change does it allow to fathom?
I can’t make an overall pronouncement here. But I can speak in terms of the intellectual traditions
that I’ve valued in my own research. And to this end, it seems to me that important insights from
Marxism, Feminism, and Race Studies, as well as Science and Environmental Studies, might enjoy
renewed interest as their analytical terms of reference are opened to review and their insights
redirected and recontextualised. Of great importance here is the will to find a productive ground
that might allow and even encourage an engagement between the humanities and the sciences.
For too long a robust exchange has proven difficult, and sometimes impossible. We need to
better understand why there have been such effective obstacles to exchange. And this seems
increasingly possible because these days I think many of us find scientific research as challenging
and disorienting to what we mean by the human condition, or the nature of matter, or literacy and
cognition, as we might discover from within critical theory and philosophy circles.
How to think the yet-to-come futurities with new materialism(s)?
I put little stock in an uninterrogated progressivism. If we learn how to read well we can find
productive and provocative insights in texts and situations that might seem to be behind us and
done with. For me, that’s the greatest challenge.
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What are the omissions and abandonments new materialism(s) is tied up with?
As stated above, there are many practitioners of new materialism that deploy a very conventional
understanding of matter, unwittingly reinvesting in Cartesianism and its conservative inheritance.
However, the best scholarship in new materialism in my view is intent on worrying over all the
conventions that anchor and guarantee what we mean by matter. I think the quantum problematic
is as evident in a photon as it is in the sign. And I don’t assume that the former exemplifies matter
and the latter is ideational: they are both aspects of the one phenomenon.
Does it inherit the flaws of the traditions it draws on?
I’d like to think that “flaws” can be recontextualised, or at least, read in a way that might prove
surprising and not entirely predictable. Of course, I make a lot of judgements myself, and have in
this interview. And yet as fierce as I might be in my criticisms, I’m also aware that I can sometimes
find a treasure trove of interesting quandaries and riddles inside something whose value I’d
previously dismissed or overlooked as erroneous. Thus, to inherit a flaw might prove rewarding!
What are the possibilities to deterritorialize new materialisms?
I’m a Derridean first and foremost, and therefore not as sympathetic to Deleuzian
conceptualisations. So let me answer your question in my own way. Any “entity” whatsoever is
inherently deterritorialisable because it isn’t an entity with autonomy and integrity in the first
instance; no-thing is pre-given, waiting to be deterritorialised.
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Jussi Parikka
Why turn to matter; why now?
The increasing development of new materials, synthetic compounds, and planetary infrastructures
has also reminded us to look at what was already there—matter as itself dynamic, changing,
and full of life. New technologies afford new perceptual realities that survey and map the old,
the ancient, the planetary repositories that enable the digital. In theoretical discussions, this
also grows from the realisation of how the world is irreducible to plays of (narrowly understood)
meaning. Dynamic matter allows a wider sense of agency to emerge in our theoretical vocabulary.
This is not any less political but extends the so-called political to discuss embodiment, materiality,
and the non-human as constitutive of what we call the human.
What are the expectations, hopes, and potentialities that new materialism(s) opens up?
To understand the complexities of the continuum across human-nature-media-technology.
What kind of promise (political, social, feminist…) does this theoretical current carry?
This is crucial. New materialisms is, for me, also something that emerges from the necessity to
understand the complex onto-epistemologies of the natural disaster we are living in as it emerges
from the complex realities of global relations of race and gender. New materialisms are situated
projects that do not fantasise of worlds without humans but map the dynamic interfaces in which
a multitude of agencies, assemblages are operational. It recognizes that the category of human
has been a politically restrictive and exclusive tool of policing.
What kind of critical and creative potential for a social change does it allow us to fathom?
It facilitates critical theoretical and humanities involvement with some of the crucial questions
facing our age: planetary infrastructures, systematic inequalities of old mechanisms of repression
in new technological cultures.
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How can we think of yet-to-come futurities with new materialism(s)?
While thoroughly grounded in rigorous theories of contemporary culture, it can also lend itself
to creative and speculative practices—for example, the link between new materialism and
speculative design is an interesting field through which to speculate about possible futurities
from the microlevel to the planetary. I am also interested in speculative pasts—in other words,
complexifying the emphasis on the future as the only open, emergent reality.
Does it inherit the flaws of the traditions it draws on?
Yes, but that applies to every mode and possibility of thinking—we build on affordances as much
as on flaws, while having to stay reflective about the ground from which thinking and creative
practice emerge. We just need to try to correct those steps where we have gone wrong. Has new
materialism, for example, been too white? In any case, unlike some other more recent fields of
philosophy of the non-human, new materialism has always been more aware of its situation in
relation to a wider context of cultural theory and relations to feminism, post-colonial theory, and
the various political questions that speak of the non-human in a world where most people are
treated as not really human. What is new materialism considered from the perspective of refugees,
the Global South, etc.?
What are the possibilities for deterritorializing new materialisms?
What made this field of theory and practice so interesting and exciting anyway was that it was
built on the idea of a process—of dynamics of thought that were ready to encounter its outsides,
and articulate their own existence as historical; to recognize its mothers and siblings, its lineages
and contagions. New materialisms work when it is deterritorialising and reterritorialising, not
stabilizing as a discipline of one sort with its own Border Police.

292

Hanna Meißner

Futurity and Potential of New Materialism(s).
Situating New Materialisms as Questions of Our Times

New materialisms pose a challenge to rethink “classical” notions of transformation, politics, and
emancipatory agency. In particular, new materialisms challenge the anthropocentric conceit
implied in an understanding of the political as the pinnacle of human exceptionality: the ability
to transform and shape the (social) world. This is an important critical perspective emerging in
a historical moment that calls for the renewal of radical social alternatives in response to economic,
social, and ecological crises. In my view, it is a challenge of our times to sustain the tension of
striving for a better, more liveable future in a project of political transformation while at the same
time questioning the presumptions of malleability, linearity, and causality underpinning the notion
of social transformation. The valuable impulses that new materialisms have to offer are not selfevident, however. They are yet to be elaborated by engaging their genealogies and situating them
as questions of our times. In this very brief paper, I would like to address two (related) issues that
seem important in this respect:
1. The metaphor of the “turn” to matter often applied to capture the “new” in new materialisms
is problematic. It suggests a turn away from something: old errors, such as anthropocentrism or
humanism and simultaneously a turn to something: matter, which often appears in surprisingly
unproblematic ways as a particular presence (often objects of science and technology: bodies,
artefacts, genes, particles, etc.). The concept of matter is “too often reinvested with ‘logocentric’
values, values associated with those of a thing, reality, presence in general, sensible presence, for
example, substantial plenitude, content, referent etc.”1 Derrida emphasizes the specific textual
economy that is based on a unity of oppositional binaries (form/content, nature/culture, body/
1 J. Derrida, Positions, trans. A. Bass, University of Chicago Press, Chicago 1981, p. 64.
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soul, man/woman, etc.). In this epistemic economy, the notion of matter as a non-presence
points to the excess of an opposition of presence/absence; matter is that which exceeds materialsemiotic phenomena. Derrida accepts the term “materialist” as a qualification of his own work “to
the extent to which, matter in this general economy designates […] radical alterity.”2 Significantly,
he specifies that this radical alterity relates to philosophical oppositions: “if, and in the extent to
which, matter in this general economy designates […] radical alterity (I will specify: in relation to
philosophical oppositions), then what I write can be considered ‘materialist’.”3
In my view, it is important to situate the questions and challenges posed by new materialisms
in a specific (historical) epistemic context.4 The turn to matter, the desire to give matter its due is the
act, the desire of a specific, historically situated (human) subject. While critique of anthropocentric
notions of agency and politics is important (even necessary), “we” cannot simply dismiss or reject
the “impossible heritages”5 of enlightenment: the notion of (emancipatory) human agency and
the premise that our world is socially constituted and thus amenable to social transformation. This
heritage is inextricably entangled with problematic aspects of modernist thought—hierarchical
dualisms, eurocentrism, androcentrism, and anthropocentrism. Any engagement with this
heritage has to be a critical engagement, but critique cannot reject its problematic conditions of
possibility—it has to work through them.
2. A failure to critically account for the epistemic economy of “our” engagement with
these questions holds the danger of inadvertently affirming a specific neoliberal a-sociality and
reinscribing “West-centered humanism.”6 Staging radical critique of anthropocentrism as a turn
away from human agency (with all the attendant concepts such as culture, politics, representation
etc.) effects (unwanted and unintentional) resonances with the neo-liberal discarding of “history”
in favour of “environment.”7 The assumption that we exist in history constitutes a situated
knowledge, which can oppose the (neoliberal) notion of existing in a competitive environment with

2 Ibid.
3 Ibid.
4 See: H. Meißner, “New Material Feminism and Historical Materialism: A Diffractive Reading of Two (Ostensibly) Unrelated
Perspectives.” [In:] Mattering. Feminism, Science, and Materialism, ed. V. Pitts-Taylor, New York University Press, New York 2016.
5 “When We Have Never Been Human, What Is to Be Done?: Interview with Donna Haraway, by Nicolas Gane.” Theory, Culture
& Society 23, 7-8 (2006), p. 139; doi: 10.1177/0263276406069228.
6 M. J. Schueller, “Decolonizing Global Theories Today.” Interventions 11, 2 (2009), p. 237.
7 M. Simons, J. Masschelein, “The Public and Its University: Beyond Learning for Civic Employability?.” European Educational
Research Journal 8, 2 (2009), pp. 204–217; doi: 10.2304/eerj.2009.8.2.204.
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a given set of opportunities and risks.8 The insistence that the capitalist mode of production is
a historical constellation and can thus be transformed by collective (human) agency is a necessity
of our times as counterpoint to the neo-liberal dogma that economic processes elude human
knowledge and should be left to (effectively naturalized) market dynamics.9
The critical promise of new materialisms needs to be situated in the context of and seen
in relation to other lines of critique, such as postcolonial and poststructuralist perspectives.
Postcolonial critics, for instance, have argued that the genealogy of modern political rationality
cannot be traced without accounting for imperialist encounters. As David Scott argues, the
colonial regimes implemented specific rules “of a new game of politics,”10 obliging anyone
aspiring to political action to play by these rules. He adds that a significant aspect of these rules
is a methodical disabling of other forms of life “by systematically breaking down their conditions,
and with constructing in their place new conditions so as to enable—indeed, so as to oblige—new
forms of life to come into being.”11 Human/non-human is thus not the only distinction that is at
stake in this critical challenge to notions of the political. Or rather, if reduced to or focused on
this distinction, the critique runs the risk of reinstating Eurocentric notions of humanity/human
subjectivity (implicitly equating them with “the human”).
The common ground of these different critical perspectives is their attentiveness to the
constitutive role of others who cannot or do not want to comply with the rules of the hegemonic
rules of the political but who are nevertheless agentive forces. The challenge is to reconsider
political modes of encountering marginalized or even abject “others” as contemporary forms of
being in the world, of creating forms of life, ethical subjectivity, and sociability.12 Acknowledging
our fundamental dependency as living beings enmeshed in human and more-than-human worlds
provides ethical grounds for working on modes of encountering “others” that accept and even
embrace the fact that our own certainties will not remain stable in the process. In particular, the
notions of political subjectivity and agency will be fundamentally unsettled. I am interested, for
instance, in a re-reading of Judith Butler’s anti-foundationalist rethinking of humanist notions of
intentionality and political agency through Karen Barad’s critique of her attribution of matter’s
8 See: H. Meißner, “Opening Spaces. Learning to Un-learn Certainties as Limitations.” [In:] Teaching with Feminist Materialisms,
eds. P. Hinton and P. Treusch, ATGENDER, Utrecht University, Utrecht 2015, pp. 123–140; available online: http://atgender.eu/
files/2015/12/Teaching_with_Feminist_Materialisms.pdf.
9 See: H. Meißner, “Politics as encounter and response-ability. Learning to converse with enigmatic others.” Artnodes 14
(2014); doi: http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i14.2408.
10 D. Scott, Refashioning Futures. Criticism after Post-coloniality, Princeton University Press, Princeton, New York 1999, p. 45.
11 Ibid., p. 26.
12 See: H. Meißner, Politics as Encounter and Response-ability, op. cit.
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dynamism and historicity solely to the agency of language or culture. My aim is to re-invigorate
and to sharpen Butler’s rethinking of political subjectivity in light of Barad’s critique by revisiting
Butler’s claim that matter is “a ‘that which’ which prompts and occasions.”13 This claim is interesting
to me in its resonances with Jean Laplanche’s theory of seduction on the one hand and Alfred North
Whitehead’s notion of occasion on the other hand. Laplanche’s idea of generalized seduction
offers possibilities of rethinking subject formation and conceptualizing processes of knowing as
responding to the enigmatic address of the other.14 The notion of occasion prompts us to think of
subject and object as “animated in relation to one another, some dimension of each is brought
forth through the solicitation of the other, and in this sense, the aliveness of each is dependent on
a certain provocation coming from the other.”15

13 J. Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex,” Routledge Classics, London and New York 2011, p. 67.
14 E. Basile, “Responding to the Enigmatic Address of the Other: A Psychoanalytical Approach to the Translator’s Labour.” New
Voices in Translation Studies 1 (2005), pp. 12–30.
15 J. Butler, “On this Occasion.” [In:] Butler on Whitehead. On the Occasion, eds. R. Faber, M. Halewood and D. Lin, Lexington
Books, Plymouth 2012, p. 4.
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Beatriz Revelles-Benavente

Diffracting new materialism: potentialities and futurities

Part of the post-structuralist strand of thought created a division between matter and language
that was translated into the passivity of matter and the activity of the body.1 In Bodies That Matter:
On the Discursive Limits of Sex,2 Judith Butler considered matter an effect of a materialization that
renders matter as passive and agency untouched by the materialization of construction, which
remained linguistic. Here, she took a huge step forward in settling the basis of reformulating
matter through making boundaries, processual relations, and iterativeness, as well a step towards
feminist politics through the alteration of “referentiality.”3 She enforces what she calls “a principle
of selectivity” which reminds of Haraway’s “taking the risk”4 and identifies a powerful question for
feminist politics:
What challenge does that excluded and abjected realm produce to a symbolic hegemony that
might force a radical rearticulation of what qualifies as bodies that matter, ways of living that count
as “life,” lives worth protecting.5

Rethinking temporality6 and linear cause-and-effect relations, Butler articulates a paradox
that reflects the situation of contemporary feminism. She represents a scission between theory
and politics and asks a question very difficult to answer, which is what bodies matter and what
counts as life. However, a decade later a strong movement started to conceive of this move as
a very important one, but not enough to overcome the above-mentioned paradox. In the early
1 J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, London and New York 1990.
2 J. Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex,” Routledge, London and New York 1993.
3 Ibid., p. 11.
4 D. Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.
5 J. Butler, Bodies That Matter, op. cit., p. 16.
6 Ibid., p. 22.
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2000s, a group of feminist theorists started to refute notions concerning language, bodies, culture
and nature, discourses and the different turns that came together with the post-modernist turn.7
Contemporary society is changing quickly, dynamically, and iteratively; however, through
time particular problems persist that seem to indicate that we have not yet found accountable
patterns to engage with this. As an example, I would like to refer here to Donna Haraway’s Situated
Knowledges (1988),8 Karen Barad’s Posthumanist Performativity (2003) and Isabelle Stengers’
Wondering about Materialisms (2011).9 Albeit in different decades, the three authors point out the
same social and cultural conflict: capitalism as an abstract machine that homogenizes the concept
of life itself, the creation of knowledge, and reinforcement of a constant hierarchy of power
that normativizes and organizes modes of being in the world and the world itself. Transversally,
entangling space, time and matter, these three authors encourage pursuit of an ethics of
knowledge that allows us to provide divergences to this order, processual intra-actions to engage
and dismantle it and diffractions to take the risks of knowing what kind of differences matter.10
This latest move is what is being labelled as new materialism. For me, new materialism is
radical research, as understood by John and Jill Schostak, that is “raising questions that make
the powerful feel uncomfortable, even threatened […] this political dimension [that] suggests the
possible overthrow of a previously stable or at least dominant order of ways of knowing, thinking,
believing, acting.”11 From a feminist perspective, new materialism provides diffractive lenses
that allow us to produce questions such as: how can we position ourselves in phenomena beyond
androcentrism? How do we position ourselves in an encounter with the other without assuming
a type of violence that distributes power unequally? How does a subject develop from within its
encounter between human/non-human conditions of life? How can we engage with politics or the
political and be respond-able to the world in which we take part?
New materialism provides a “spacetimemattering”12 to engage with what I call an “affecting
7 K. Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter.” Signs. Journal of Women
in Culture and Society 28, 3 (2003), pp. 801–831; doi: 10.1086/345321.
8 D. Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” Feminist
Studies 14, 3 (1988), pp. 575–599.
9 I. Stengers, “Wondering about Materialisms.” [In:] The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, eds.
L. Bryant, N. Srnicek and G. Harman, Re.Press, Melbourne 2011; available online: http://re-press.org/books/the-speculativeturn-continental-materialism-and-realism/.
10 K. Barad, “Posthumanist Performativity,” op. cit.
11 J. Schostak, J. Schostak, Radical Research. Designing, Developing and Writing Research to Make a Difference, Routledge,
London and New York 2008, p. 1.
12 K. Barad, “Posthumanist Performativity,” op. cit.

298

politics of the process.” This approach entails differences that matter mainly in two concepts that
have articulated feminist politics so far: change and identity. Change is theorized (and theorizing
in a political sense) as an unstable property of every intra-action (through constitutive outsides);
the concept of identity reveals itself, thus, as a property of the inhuman and because of that away
from “identity politics” in the classical way. Karen Barad offers an “ontological indeterminacy”
that seems to be the “condition for the possibility of all structures” (my emphasis).13 For new
materialism, this indicates a time to switch the figurations and metaphors that articulate our
thought in order to engage with power structures that become materially (in)visible because of
their own transformations, as active matter. One of the metaphors that Barad offers through
her ontological indeterminacy is the intra-action. Intra-actions are radical im/possibilities that
constitute the ethics of a performative responsibility of the world.
Nevertheless, the quantum entanglement that new materialism offers also has very
important questions that remain open and could not be otherwise. New materialism is a dynamic
move always already relational and processual, a multitude of differences that produce differing
patterns that diverge from the norm. As such, closing its force would encapsulate its own ethics and
its own possibilities as an agent of change for what Haraway denominates as “naturecultures.”14
According to Barad, “quantum entanglements require/inspire a new sense of a-count-ability,
a new arithmetic, a new calculus of response- ability.”15 And yet another question haunts us here,
what is the new and how do we theorize it?
I strongly believe here that “new” is a boundary making practice in Barad16 and Haraway’s17
sense; that is, it is the creation of meaning and it is a material-discursive practice; it is the
entanglement of the “yet-to-come” futurities of new materialism itself. In Generational Feminism,
Iris van der Tuin18 instigates her reader to engage with the surprise of the future that we find in the
past. She proposes that we radically engage with a conceptualization of temporality as always
already in the process entangling past, present and future. In relating new materialisms with
feminisms, van der Tuin materializes the promise of a feminist social intervention by providing tools
that “can see and simultaneously produce phenomena, a dynamic rhizomatic pattern cannot be
13 K. Barad, “On Touching—The Inhuman That Therefore I Am.” differences 23, 3 (2012), p. 214; doi: 10.1215/10407391-1892943.
14 D. Haraway, When Species Meet, op. cit.
15 K. Barad, “Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings,
and Justice-to-Come.” Derrida Today 3, 2 (2010), p. 251; doi: http://dx.doi.org/10.3366/drt.2010.0206.
16 K. Barad, “Poshumanist Performativity,” op. cit.
17 D. Haraway, “Situated Knowledges,” op. cit.
18 I. van der Tuin, Generational Feminism: New Materialist Introduction to a Generative Approach, Lexington Books, Lanham 2014.
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laid out before the analysis takes place, because such a temporality would stop the patterning
from zigzagging.”19 The futurities of new materialism have always already being there in the forms
of cartographies20 or genealogies.21 New only refers to the need to pursue differing questions,
differing matters, and differing processes that allows us as researchers and activists to break
through contemporary problems transversally. As I stated elsewhere,
Understanding space and time differently means, for political feminist theory, that no linear
progression can be outlined in history and, therefore, the capacity for change, or change itself,
needs to be located within the patterns that contemporary phenomena carry out [situating feminist
theory] within and outside these same logics.22

Therefore, the new does not refer to the capacity of finding what was not there, but the
capacity to diffract within a world that has always been there. Nevertheless, to do this, as I have
pointed out in this reflection, we need to formulate new questions that allow us to engage with
the dynamicity and the world’s own process of becoming. In articulating and thinking with the
new, we open up a space for possibilities, for multiplicities, and for differing differences that
matter. New materialism is potentially a feminist act of resistance to the established norm. It is
the pursuit of the entanglement between ethics, ontologies, epistemologies, and methodologies
in order to engage with political issues and break with the circular hegemony that colonizes
knowledge creation. As Foucault established more than fifty years ago, “knowledge is power;”
mattering knowledge, engaging with the material of knowledge, looking for material-discursive
practices, and acknowledging matter in all is always already a disruption of a hierarchical power
that transversally affects all conditions of life. Thinking of new materialism is thinking of new
methodologies that enable an engagement with how certain bodies matter and an improvement
of the conditions of life by troubling the very notion of body and life.

19 Ibid., p. 95.
20 R. Dolphijn, I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Open Humanities Press, University of Michigan
Library, Ann Arbor 2012, doi: http://dx.doi.org/10.3998/ohp.11515701.0001.001.
21 R. Braidotti, The Posthuman, Polity Press, Cambridge 2013.
22 B. Revelles-Benavente, “Materializing Feminist Theory: The classroom as an act of resistance.” [In:] Teaching with Feminist
Materialisms, eds. P. Hinton and P. Treusch, ATGENDER, Utrecht University, Utrecht 2015, quot. p. 54; available online: http://
atgender.eu/files/2015/12/Teaching_with_Feminist_Materialisms.pdf.
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Sigrid Schmitz

Are we falling back into science wars?
Why turn to matter, why now?
There is no “now” or “new” to the materialist debate. The turn to matter has its roots in a longer
debate in feminist discourse, ranging back to Feminist Science Studies and Feminist STS, which
tried to connect matter and meaning, the material and the semiotic, the scientific and the political,
the body and the social. I often find phrases such as: “X neglected the discursive aspect in her
concept,” or vice versa, “Y neglected the material perspective in her concept” (both turning out
to be not so clear in close reading of the referenced papers); or: “although I come from a more
poststructuralist perspective, I do not accuse you of neglecting it at all, only for your accusation
that I neglect it”…, and so on. Are we falling back into some sort of science wars?1
There is also a second form of accusation: “that concept/term you, B, are introducing has
already been used/developed by A.” Yes, everything has already been said somewhere, and we
do not get our “inspirations” from out of a vacuum or from our “genius feminist mind.” However,
sometimes we have to shake them and re-order, some call this “new,” e.g. as in “new feminist
materialism.”
What are the expectations, hopes, and potentialities that new materialism(s) opens up?
I think the greatest challenge when using feminist materialism as a framework is finding the link
between epistemological debates and an empirical concretization (that is what my students and
graduates mostly complain about). This may be the most important aspect, because it is not
easy to break this epistemological framework down into an analysis of a concrete phenomenon:
agential cuts are decisions that have to be made by each researcher. Where do I start my analyses?
1 See the debate between Sara Ahmed, Iris van der Tuin and the often neglected but important response by Noela Davis:
S. Ahmed, “Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the ‘New Materialism’.” European Journal of Women’s Studies
8 (2008), pp. 23–39; I. van der Tuin, “Deflationary Logic: Response to Sara Ahmed’s ‘Imaginary Prohibitions: Some Preliminary
Remarks on the Founding Gestures of the ‹New Materialism›’.” European Journal of Women’s Studies 8 (2008), pp. 411–416;
N. Davis, “New Materialism and Feminism’s Anti-Biologism: A Response to Sara Ahmed.” European Journal of Women’s Studies
16, 1 (2009), pp. 67–80.
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Which facets—or components—do I cut out? It may be easier to analyze micro-phenomena, while
more “worldly” topics become more difficult to encompass.
What kind of promise (political, social, feminist…) does this theoretical current carry?
Feminist discourse, Feminist Science Studies, Feminist Science and Technology Studies, and
more recently, queer and postcolonial approaches have always identified themselves as being
scientific and political. “We” accused the “others” of not making their political background and
the socio-political entanglements of their scientific research (in all disciplines) visible. There has
been a tremendous effort to search, discuss and strengthen new forms of knowledge productions
and knowledge negotiations, called “empirical adequacy,”2, “strong objectivity,”3 or “situated
knowledges.”4 Sometimes, I cannot help the impression that we lost this aspiration and changed
in an attempt to be more objective than the “others”—and avoiding to be too political. Are we in
danger of making the same mistake we accused others of making? Are we playing a god trick?
Have we been infected by the aim of being acknowledged more by the big players (I do not want
to exclude myself from this virus)? It is not that we should be more objective, it is that the “others”
have to be uncovered again and again as to be as political as we aim to be. For me, the call for
increased political visibility again,5 whether within or outside of the feminist materialism, means
taking Haraway’s call seriously, looking at temporal-spatial networks, from situated affinity (not
identity) for particular targets.6
What kind of critical and creative potential for a social change does it allow to fathom?
I take this quote from a recent paper concerning my work with neurocultures to answer:

2 See: H. Longino, Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry, Princeton University Press, Princeton
1990.
3 See: S. Harding, Feminism and Methodology: Social Science Issues, Indiana University Press, Bloomington 1987.
4 See: D. Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.”
Feminist Studies 14, 3 (1988), pp. 575–599.
5 H. Meißner, “Feministische Gesellschaftskritik als onto-epistemo-logisches Projekt.” [In:] Geschlechter Interferenzen:
Wissensformen—Subjektivierungsweisen—Materialisierungen, eds. C. Bath, H. Meißner, S. Trinkaus, S. Völker, LIT, Münster 2013,
pp. 163–208.
6 D. Haraway, “Situated Knowledges”, The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,” op. cit.
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In narrating plasticity stories, however, neurogender scholars mostly stressed a re-turn of
genealogies of cause and effect, arguing that social experiences and power relations impact the
brain’s structure and function. In this notion, culture acts on behavior by forming and shaping the
biology of the brain. This use of the brain plasticity concept is important but also leads to certain
challenges. The materiality of the brain remains to be framed as a more or less passive re-actor to
the attribution of gendered (and intersected) significations. Instead, in the perspective of a feminist
materialist approach, we should discuss brain plasticity rather as an intra-active phenomenon. It
has to be questioned how brain networks matter and how they enact in cognition and behavior.
If we understand brain and culture as being indivisibly intertwined in an assemblage of reciprocal
exchange, constituting and continuously re-shaping each other, the phenomenon of the brainbodyin-culture is not only passively awaiting its shaping and forming from outside. The disclosure of
the impartible entanglements of brainbodies, mind, behavior within socio-cultural contexts and
meaning-makings inspired the feminist neuro-discourse to account for the brain’s agency in a nonessentialist manner.7

How to think the yet-to-come futurities with new materialism(s)?
But! And this is my concern about feminist materialism: if “feasibility rather than fate” turns out
to be the imperative for the cerebral subject, then gender-based inequalities that have been
historically legitimized by ascriptions to seemingly natural differences between women and
men lose their power for segregations along the gender binary lines. For example, the debate
around social implications and impacts of the booming technologies for neuroenhancement8 at
first glance appears surprisingly de-gendered. Based on notions of brain plasticity, enhancement
techniques for any kind of skills and moods are promised for everyone, seemingly independent
of gender or other intersected categories. However, analyses from a feminist perspective have
shown that gendered attributions are produced in scientific and popular discourses concerning
the applications and practices of neuroenhancement8. Notwithstanding that women and men both
should enhance rational skills and emotional stability, the gendered connotation and even more the
separation and hierarchization of rationality over emotionality seems to persist in these contexts.
These gendered significations maintain to legitimize powerful hierarchies of in- and exclusions,
thereby neglecting any discussion of socio-structural backgrounds of gender inequalities.

7 S. Schmitz, “The Communicative Phenomenon of Brain—Computer—Interfaces.” [In:] Mattering: Feminism, Science and
Materialism, ed. V. Pitts-Taylor, NYU Press, New York 2016, pp. 182–203.
8 G. Höppner, S. Schmitz, “Neuroenhancement and Success: A Gendered Re-reading of Popular Media.” [In:] Gendered
NeuroCultures. Feminist and Queer Perspectives on Current Brain Discourses, eds. S. Schmitz, G. Höppner, Zaglossus, Vienna
2014, pp. 273–298.
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What are the omissions and abandonments new materialism(s) is tied up with?
I am a Harawayan follower (to speak Twitterian), I am fascinated by malleable corporealities and
by the cyborgian power of hybridizations between human and non-human which break open
Cartesian dichotomies. In the last years, however, I have felt more and more uneasy about the
neoliberal forming of plastic brains and bodies, and of neuro-hybridities, in particular. This unease
is not grounded in an anti-technological position or technophobia per se, nor is it due to a vision
or a defense of the “natural” human. I am bothered by the directions and constrictions that the
neurohumanities and the cyborgian becomings of plastic bio-techno-socio-cultural cerebral
subjects9 take and are forced to take within neoliberal neuro-governmentalities.
Even more, I feel my ideas have been misused. “They” 10 take “our”11 de-constructive concepts
which “uncover”12 the inseparability of nature/culture entanglements, the malleability of bodies
and brains, embodied with meaning, practices, and technologies. And “they” maintain and renew
a dispositive that I do not aim to follow: the masculinized, fit-for-action neurohuman in a world
of personal, national, and global competition, aiming to become elitist, to maximize profit at the
cost of the others,13 and to gain and maintain power over the others.
Does it inherit the flaws of the traditions it draws on?
What are the possibilities to deterritorialize new materialisms?
I believe “we” should be a bit more cautious not to take feminist materialism as a meta-theory.
Scholars of Feminist Science Studies have argued for years against meta-theories in science, why
would we be searching for one now? I think it is important to discuss the possible implications and
misreadings of re-ontologizations on a more profound level (as I have mentioned in the example of
9 I developed this term from Ortega’s and Vidal’s (2007) notion of the “cerebral subject” to describe the cultural figure of
the human according to which the self is constituted by its brain. See: F. Ortega, F. Vidal, “Mapping the cerebral subject in
contemporary culture.” RECIIS—Electronic Journal of Communication Information & Innovation in Health 2 (2007), pp. 255–259.
10 Whoever “they” may be (the scientists?); this is a rhetoric polarization.
11 Again, whoever “we” may be, I do not want to build up a seemingly homogenous group of feminists, but refer instead to
a network of political affinity.
12 Feminist scholars have strongly pointed to the nature/culture entanglements, but “we” have not been the only ones to talk
about them, neither have we been the first ones to do so.
13 This refers to all humans and non-humans that need to be categorized as “others” within neoliberal concepts.
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the modern neurodeterminism). But the intertwined implications for the society seem to be even
more important: what happens with our concepts? How are they used or misused to improve new
developments or to legitimize the existing or new relations of power, in- and exclusions, violations,
and vulnerabilities? I follow Butler in that agency and vulnerability are principally, closely, and
inseparably linked.14
Within current feminist discourse surrounding feminist materialism, there are old/new
debates on the use of terms and concepts: Should we use old, strong mainstream terms (although
tainted), redefine terms or create new ones? I appreciate the use of a variety of terms such as
“agential realism” (Karen Barad), cyborgs and monsters (Donna Haraway), “somatechnics of
perception” (Nikki Sullivan), “posthumanities” (Cecilia Åsberg), “nomadic subjects” (Rosi Briadotti),
“becomings with” (Donna Haraway), to name but a few.15 I prefer the term embodying16 and
I prefer discussions about the only slightly different meanings that are crucial within these terms.
I prefer to build collages composed of fragments and splinters (and the already known phrases);
these collages give a new picture—a diffraction pattern, not a reflection. While Haraway is playing
cat’s cradle, I am trying to play with the splinters of Alice’s mirror.

14 See: J. Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, London, New York 2004.
15 See: K. Barad, Meeting the Universe Halfway, Duke University Press, Durham, London 2007; K. Barad, “Posthumanist
Perfomativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 28,
3 (2003), pp. 801–831; D. Haraway, “The Promise of Monsters: A Regenerative Politics for Inapproriate/d Others.” [In:] Cultural
Studies, eds. L. Grossberg, C. Nelson, P.A. Treichler, Routledge, New York 1992, pp. 295–337; D. Haraway, “A Cyborg Manifesto:
Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.” [In:] D. Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The
Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991, pp. 149–181; N. Sullivan, “The somatechnics of perception and the matter
of the non/human: A critical response to the new materialism.” European Journal of Women’s Studies 19, 3 (2012), pp. 299–313;
C. Åsberg, “The Timely Ethics of Posthumanist Gender Studies.” Feministische Studien 1 (2013), pp.7–12; R. Braidotti, Nomadic
Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, Columbia University Press, New York 1994;
D. Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.
16 S. Schmitz, N. Degele, “Embodying – ein dynamischer Ansatz für Körper und Geschlecht in Bewegung.” [In:] Gendered Bodies
in Motion, eds. N. Degele, S. Schmitz, M. Mangelsdorf, E. Gramespacher, Budrich UniPress, Leverkusen 2010, pp. 13–36.
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Joanna Żylińska

New materialism’s blind spots: or how to return to the materiality of the book

I am curious about stuff in the world. For example, as a philosopher writing about media and
technology, I am interested not just in what media mean but also in what they look like, what
materials they are built from, where they originated—and where they will go to die. Stuff piques
my interest and gives me pleasure. I like to know how computers are built, I care about how
buildings feel, I follow with glee the material arrangements of urban and non-urban spaces. I also
really like food. And books. With books, I like touching them, burying my head in them, writing on
them (and, occasionally, writing them)—but I also like gliding my finger over the cold and shiny
surface of my iPad, which doubles as my portable library and ebook reader. I like granular paper
and smooth screens. I am really curious about stuff in the world.
Yet amongst all this intellectual curiosity in, and bodily engagement with, material objects and
infrastructures in what we humans call “the world”, I remain troubled by some of the articulations
of the currently fashionable new materialism—as well as by its purported newness. First of all,
I cannot help but wonder what it is exactly that is being claimed as the subject of wonder and
inquiry here. Many theorists of new materialism tend to describe matter as “vital, energetic, lively,
quivering, vibratory, evanescent, and effluescent.”1 In these kinds of articulations, matter seems
to have become the new nature: a metaphysical bedrock upon which a philosophical edifice has
been erected but which itself remains free from questioning—because it is seen as just “being
there.” The issue with new materialism for me therefore lies not so much in the recognition of the
existence of this nebulous substance called matter as such, but rather in what Dennis Bruining has
1 J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham and London 2010, p. 112.
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termed “material foundationalism,” an approach “in which matter translates and comes to signify
an exigency of life.”2 In many works of new materialism matter tends to be posited as “a priori
and as, allegedly, beyond culture, despite an awareness of the untenability of such claims.”3 Yet
the positing of such matter can only be premised on the simultaneous occlusion of the humanist
values that underpin such a philosophical “positing gesture”—not to mention the reintroduction
of the old-style Cartesian dualism, except that now the principal driver of agency is on the side of
“matter” rather than “the mind.”4
One problem with new materialism is therefore precisely that it wants and claims to be
“a new metaphysics”5 while also remaining unwilling to address the foundational gestures that
have inaugurated it. To do so would be to renege on matter and its presumed “vital tendencies.”
Another problem with this new “rediscovered” matter is that it assumes a community of those who
call themselves human who supposedly experience and “feel” it strongly enough, in the sense that
relationality across strata and scales becomes meaningful enough for them as something to shape
their worldview—rather than as something, say, too overwhelming, too general or even too banal
to consider. The proclamation of the newness of the so-called material turn also demonstrates
a certain lack of hospitality towards previous schools of thought and sets of ideas. It tends to be
based upon something of a straw target, referring as it does to poststructuralism, deconstruction
or the so-called linguistic turn (a terrible concept that no one has ever positively identified with, as
far as I am aware!) as positions that supposedly need to be superseded. Yet the very proclamation
of any such new materialism can only happen through language, through concepts, that is, through
the mobilization of the very modes of inquiry and articulation that are supposedly overcome in
new materialism. Last but not least, I’m troubled by the supposed availability of matter that is said
to be accessed in new materialism, and by its proponents’ overlooking of the multiple processes
of mediation that are activated as soon as living breathing humans get involved in practices of
thinking, philosophizing and writing.6

2 D. Bruining, “A Somatechnics of Moralism: New Materialism or Material Foundationalism.” Somatechnics 3, 1 (2013), p.
149; doi: http://dx.doi.org/10.3366/soma.2013.0083.
3 Ibid., p. 151.
4 See: ibid., p. 158.
5 R. Dolphijn, I. van der Tuin, “Introduction.” [In:] R. Dolphijn, I. van der Tuin, New Materialism: Interviews and Cartographies, Open
Humanities Press, University of Michigan Library, Ann Arbor 2012, p. 13; doi: http://dx.doi.org/10.3998/ohp.11515701.0001.001.
6 I develop some of the points raised in this paragraph in: J. Zylinska, Minimal Ethics for the Anthropocene, Open Humanities
Press, University of Michigan Library, Ann Arbor 2014, chapters 8–9; doi: http://dx.doi.org/10.3998/ohp.12917741.0001.001.
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Having said all this, I think it absolutely makes sense to recognise our dwelling with stuff,
to look at the materiality around us—including our own materiality. But it is equally important to
look at the apparatuses through which matter not only comes to matter but is also recognized—or
perhaps rather posited—as matter by us humans: cognitive devices, epistemological frameworks,
linguistic structures. It is also worth considering what may get obfuscated in this process of
“sensing matter.” This is where we as scholars may want to come and reflect—in that seemingly
old-style, critical manner—on the principal material object through which our knowledge practices
are produced and conserved: the traditional medium of the book, together with all its different
material and institutional entanglements: its material infrastructures; its visible and invisible
labour costs on part of its authors, producers and distributors; its copyright agreements; its
authority claims.7
It is precisely this kind of interrogation that Clare Birchall, Gary Hall, and I have attempted to
undertake in our ongoing online project called Living Books about Life [www.livingbooksaboutlife.
org], published in collaboration with Open Humanities Press. The series consists of 25 curated,
open access books which repackage existing open access science research by clustering it around
selected topics whose unifying theme is life: air, cloning, extinction, genomics, symbiosis. The
books are “living” in the sense of being open to ongoing collaborative processes of writing, editing,
updating, remixing and commenting by readers. Through this, we have attempted to interrogate
many of the foundational assumptions—as well as material conditions—of contemporary
academia: not just the book itself but also the author and his (sic) authority, property rights,
access to knowledge, the idea that you can ever read a book “from cover to cover.” We have also
attempted to rethink the book as a collaborative material endeavour that involves many but often
benefits far too few. The turn towards the materiality of the book is one that, for me, aims to bring
(back) what has been missing from new materialism: materials themselves, both as content and
platform, word and ink, language and code.8

7 These ideas about the book have been developed from G. Hall, Pirate Philosophy: For a Digital Posthumanities, Massachusetts
Institute of Technology Press, Cambridge, MA 2016. See also Hall’s critique of some of the foundational assumptions of new
materialism in ibid., pp. 93–125.
8 See: ibid., pp. 106–117.
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Abstrakty w języku polskim

Marzena Adamiak
Materia w procesie. Metafizyka splątania Karen Barad wobec aporii dyskursu o wykluczeniach
Abstrakt: Idee zawarte w oświeceniowych koncepcjach podmiotowości, rozumianej jako tożsamość
spójna i racjonalna, wyznaczały przez długi czas perspektywę uniwersalną, która następnie została
zakwestionowana przez myśl poststrukturalistyczną. Jednakże zdekonstruowany podmiot nie
stanowi wystarczającej podstawy dla praktyki społecznej lub politycznej identyfikacji. Dlatego
wyzwaniem dla współczesnych teorii jest wypracowanie takiej koncepcji podmiotu, która będąc
podstawą działania, nie stanowiłaby jednocześnie usztywnionej, opresyjnej bądź redukcyjnej
kategorii. Przywołując koncepcje Michela Foucaulta, Judith Butler i Karen Barad szukam
odpowiedzi na pytanie: jak wkluczać, żeby nie wykluczać jednocześnie? Pytanie to wydobywa
na wierzch aporię samego dyskursu o wykluczeniach, która pokazuje, że walka z przemocą
nieodmiennie rodzi przemoc innego rodzaju. Karen Barad proponuje nowy metafizyczny punkt
widzenia, w którym świat jest całością, a nie zbiorem odseparowanych rzeczy. Z perspektywy
kategorii „splątania” możemy przemyśleć na nowo klasyczne dychotomie, jak: natura – kultura,
przedmiot – podmiot, ciało – umysł itd. oraz, być może, zmienić nasze myślenie o mechanizmach
wykluczenia.
Słowa kluczowe: metafizyka, materia, dyskurs, podmiot, dychotomie, splątanie, wykluczenie.
Karen Barad
Co jest miarą nicości? Nieskończoność, wirtualność, sprawiedliwość
Abstrakt: W niniejszym eseju Karen Barad podejmuje temat nicości i poszukuje sposobów, w jakie
można go uchwycić adekwatnie, nie niszcząc samej natury próżni. Barad używa swojej wiedzy
z zakresu kwantowej teorii pola, by rozwinąć koncepcję nicości, która nie byłaby równoważna
z nieobecnością, stała się raczej nieskończoną mnogością otwartych możliwości. Stanowisko to
jest podstawą dla rozważań o sprawiedliwości i o możliwościach, które daje to, iż każda część
materii i skończoności zawiera w sobie możliwość zmiany.
Słowa kluczowe: kwantowa teoria pola, nicość, wirtualność, sprawiedliwość, nieskończoność.

Joanna Bednarek
Różnica epistemologiczna i cięcie sprawcze: materializm marksistowski a nowy materializm
Abstrakt: Na ile możliwy jest dialog między nowym materializmem i materializmem
marksistowskim? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zrekonstruować struktury ontologiczne
leżące u podstaw obu nurtów. Celem artykułu jest jednak tylko częściowa ich rekonstrukcja,
ograniczająca się do kwestii antropocentryzmu.
Słowa kluczowe: Barad, Latour, Lukács, Marks, nowy materializm, realizm sprawczy, Siemek.
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Aleksandra Derra
Mechanika kwantowa, dyfrakcja i niedosyt filozoficzny.
Nowy materializm feministyczny Karen Barad w kontekście studiów nad nauką i technologią
Abstrakt: Idee, teorie, narracje Karen Barad wpisują się w złożony szereg poglądów, które
w uproszczeniu konstytuują następujące kategorie: antyesencjalizm, antyrelatywizm,
antyreprezentacjonizm, realizm bez reprezentacji, posthumanistyczne ujęcie performatywności,
dynamiczna ontologia relacyjna fenomenów konstytuujących się w intra-działaniach,
niedookreślenie ontologii, odrzucenie konstruktywizmu społecznego. Entuzjastycznie
podzielam odejście od konstruktywizmu społecznego, upieranie się przy badaniu materialnych,
usytuowanych, dynamicznych praktyk naukowych, obronę stosownie rozumianego realizmu.
Niemniej czytaniu tekstów Barad towarzyszyło mi zawsze uczucie, że coś mi w nich zawadza,
splątane z poczuciem, że się jednocześnie zgadzam i nie zgadzam, że podobają mi się jej idee, a
jednak niezmiennie coś mi przeszkadza. Zgodnie z zaleceniami samej Barad, swoich myśli staram
się nie formułować w postaci krytyki, którą badaczka uznaje za przecenianą, nadużywaną czy
nadmiernie eksponowaną, zwłaszcza w teoriach feministycznych. Prowadzę raczej z ideami Barad
polemiczną rozmowę, by konsekwentnie zastanawiać się nad sposobami, na jakie powinnyśmy
współcześnie myśleć o nauce: filozoficznie i feministycznie.
Słowa kluczowe: materializm, feminizm, filozofia nauki, studia nad nauką i technologią, realizm
bez reprezentacji, dynamiczna ontologia.

Dorota Golańska
O praktykach i procesie. Badania artystyczne a mechanizmy wytwarzania wiedzy
w ujęciu nowomaterialistycznym
Abstrakt: Rozważania zawarte w niniejszym artykule zmierzają z jednej strony do zarysowania
nowomaterialistycznej koncepcji sztuki, z drugiej zaś dążą do wykazania związków między
metodami kreowania charakterystycznymi dla badań artystycznych a procesami generowania
wiedzy w ogóle. W tym kontekście refleksja ta ma na celu uchwycenie złożoności splotów
między sposobami myślenia typowymi dla obszarów filozofii, sztuki i nauki, uwypuklenie
powiązań między różnorakimi wymiarami doświadczenia oraz wskazanie na ich materialnosemiotyczną relacyjność. Elementem łączącym te rozważania jest pogłębiony krytyczny namysł
nad mechanizmem reprezentacji funkcjonującym zarówno w obszarze sztuki, jak i nauki.
Nowomaterialistyczne rozumienie sztuki oraz praktyk i procesów towarzyszących jej wytwarzaniu
oraz oddziaływaniu postulujące ujmowanie jej w kategoriach sprawczych pozwala na wyjście poza
reprezentacjonizm, tak charakterystyczny dla dominujących zachodnich sposobów myślenia.
To z kolei umożliwia porzucenie negatywistycznej logiki (opartej o system opozycji binarnych
i mechanizm reprezentacji w ogóle) i wyjście poza dyscyplinarne ograniczenia, stwarzając nowe
ramy dla myślenia w oparciu o pojęcie relacyjności. Celem transdyscyplinarnej refleksji zawartej
w tym artykule, łączącej w sobie wątki i tematy charakterystyczne dla filozofii nauki z rozmyślaniami
typowymi dla obszaru wiedzy o sztuce jest ukazanie procesu generowania wiedzy i praktyk z nim
związanych w nowym świetle. Argumentacja ta opiera się na przekonaniu, iż kreatywne spojrzenie
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na badania artystyczne pozwala dostrzec specyficzne materialno-semiotyczne splątanie,
stanowiące istotę onto-epistemologicznego myślenia.
Słowa kluczowe: nowy materializm, sztuka, (post)reprezentacja, badania artystyczne, proces.
Magdalena Górska
Feministyczna polityka oddychania
Abstrakt: Artykuł przedstawia konieczność wypracowania takiej koncepcji polityki, która będzie
wyrażona zarazem w kategoriach rządzenia, ruchów społecznych, polityki tożsamości czy też
biopolityki, jak i w kategoriach korpomaterialnej i afektywnej dynamiki życia codziennego.
Artykuł koncentruje się na praktyce oddychania i tego, jak zostaje ono ucieleśniane w kontekście
wydobycia węgla, doświadczenia stanów lękowych czy w atakach paniki. Przy użyciu „realizmu
sprawczego” jako ramy teoretycznej, artykuł ma za zadanie ukazać, w jaki sposób oddychanie jest
zagadnieniem intersekcjonalnym, feministycznym i politycznym.
Słowa kluczowe: oddychanie, feministyczna polityka codzienności, teoria intersekcjonalna,
korpo-materialność, korpo-afektywność.

Peta Hinton i Xin Liu
Nie/możliwość porzucenia w nowomaterialistycznych ontologiach
Abstrakt: Najważniejsze strategie krytyczne wobec nowego materializmu opierają się na sugestii,
że zawiera on gest porzucenia. Nowy materializm porzuca przeszłość, by przedstawić siebie jako
nową odmianę i generację feministycznych interwencji związanych ze szczególną wizją możliwości
transformacyjnych materii. Albo też porzuca kwestię rasy kładąc nacisk na ogólną ontologię, choć
jednocześnie proponuje politykę prowadzoną z pewnej perspektywy – takiej, która jest urasowiona.
W naszym artykule uznajemy doniosłość tych krytyk, a zarazem badamy naturę porzucenia jako
takiego. Z samego wnętrza nowomaterialistycznego schematu pytamy o to, kto i co porzuca oraz
jakie założenia na temat materii, rasy, człowieka i samego powtarzającego się aktu porzucenia
działają w obrębie tych krytyk? Zastanawiamy się, jak nowomaterialistyczne podejście ustanawia
i przekształca upozycjonowanie i uprzywilejowanie „białości jako człowieczeństwa” jednocześnie
rzekomo je usuwając. Czerpiąc z dyskusji toczących się w obrębie krytycznej teorii rasy i podejść do
stanowiska głoszącego wyjątkowość człowieka pytamy, czy można postrzegać nowy materializm
jako przewrotną ontologię, która czyni porzucenie nie/możliwym.
Słowa kluczowe: nowomaterialistyczne ontologie, nie/możliwość, rasa, porzucenie.
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Mateusz Janik
Benedykt Spinoza: ciało filozofii i polityka przekształcenia
Abstrakt: Poniższy tekst stara się prześledzić epistemiczno-polityczne związki kategorii
cielesności i pojęcia przekształcenia w filozofii Spinozy, podążając tropem wskazanym przez takie
autorki jak Hasana Sharp, Moira Gatens czy Elizabeth Grosz. Filozofia Spinozy dostarcza narzędzi
pozwalających wydobyć materialny wymiar myślenia, co w konsekwencji pozwala ująć dyskurs
filozoficzny nie jako pewną ekspresję „prawdy” lecz jako cielesną kompozycję, której stawki określa
jej potencjał afektywny (w spinozjańskim znaczeniu tego słowa). Jedną z ważnych konsekwencji
„ucieleśnienia” myślenia jest ścisłe powiązanie filozoficznej spekulacji z jej materialnymi,
w szczególności zaś politycznymi kontekstami.
Słowa kluczowe: Spinoza, materializm, ciało, wspólnota, przekształcenie, uznanie, emancypacja,
cielesność.
Agnieszka Kotwasińska
W stronę kina doznań: Welp i schizoanaliza
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest odczytanie belgijskiego horroru Welp (2014) zarówno
z tradycyjnej perspektywy poststrukturalistycznej, opartej na teorii feministycznej i krytyce
psychoanalitycznej jak i z perspektywy schizoanalizy Gillesa Deleuze’a i Felixa Guattariego,
która podkreśla afektywną naturę doświadczenia filmowego i stanowi ważne uzupełnienie
wyżej wymienionej ścieżki badawczej. W pierwszej części pracy umiejscawiam horror europejski
w szerszym kontekście kina zachodniego, a następnie przechodzę do krótkiego omówienia
statusu horroru belgijskiego. W drugiej części omawiam wybrane elementy filmu Welp korzystając
z popularnych narzędzi filmoznawczych stosowanych w analizie kina grozy. W trzeciej i ostatniej
części przechodzę do schizoanalitycznego odczytania, które obraca się wokół wybranych pojęć
Gillesa Deleuze’a i Felixa Guttariego takich jak stawanie-się-zwierzęciem czy immanentne pole
produkcji pragnienia.
Słowa kluczowe: schizoanaliza, Deleuze, Guattari, horror belgijski, euro-horror, tożsamość,
korporalność, stawanie-się-ptakiem, stawanie-się-wilkołakiem.
Katarzyna Szopa
Nowa relacyjność. Materializm elementarny w filozofii Luce Irigaray
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest próba odczytania filozofii Luce Irigaray z wykorzystaniem
lekturowych założeń nowego materializmu feministycznego, którego teoretyczki akcentują
konieczność budowania antygeneracyjnych i antyklasyfikacyjnych narracji teorii feministycznych.
Perspektywa ta staje się impulsem do ponownego sięgnięcia po prace francuskiej filozofki, której
myśl domaga się nowego odczytania, nieograniczającego jej założeń do tzw. feminizmu drugiej
fali czy do paradygmatu psychoanalitycznego i poststrukturalistycznego. Tropiąc ślady wypierania

313

materialności, Irigaray wskazuje na jednoczesne wymazywanie różnicy płciowej i dopomina się
o przywrócenie jej znaczenia w procesie kształtowania tożsamości relacyjnej człowieka. W tym
sensie myśl filozofki nie tylko wpisuje się w ramy myślenia nowomaterialistycznego, lecz również
prezentuje nową odmianę materializmu, akcentując potrzebę relacyjnego współbytowania
z innym(i).
Słowa kluczowe: nowy materializm, relacyjność, materializm elementarny, filozofia feministyczna.
Anna Tsing
Krnąbrne krawędzie: grzyby jako gatunki towarzyszące
Abstrakt: Natura ludzka jest relacją międzygatunkową. W eseju tym Haraway pojęcie gatunków
towarzyszących zabiera nas poza sferę znanych towarzyszy ku bogatej ekologicznej różnorodności,
bez której ludzie nie mogliby przetrwać. Śledząc grzyby, poszukujemy w okresie ostatnich 10
tysięcy lat historii ludzkich zakłóceń biorąc za kompana feministyczną wielogatunkowość. Zboża
udomowiły człowieka. Plantacje dały nam podgatunek, który nazywamy rasą. Dom oddziela od
siebie inter- i intra- gatunkową miłość. Zbieranie grzybów jednak prowadzi nas jeszcze gdzieś
indziej – ku krnąbrnym krawędziom i szwom imperialnej przestrzeni, gdzie nie możemy zignorować
międzygatunkowych współzależności, które dają nam życie na Ziemi. Wiele ważnych historii jest
tu do opowiedzenia, nie powinno się ich pozostawiać ludzkim pyszałkom. Niniejszy esej otwiera
drzwi prowadzące do wielogatunkowych krajobrazów jako bohaterów historii świata.
Słowa kluczowe: krnąbrne krawędzie, gatunki towarzyszące, grzyby, kapitalizm, etnografie
wielogatunkowe.

Iris van der Tuin
Klasyfiksacja w teorii feministycznej
Abstrakt: W artykule Iris van der Tuin włącza się w dyskusję o tym, w jaki sposób działają
kategoryzacja i klasyfikacja i jak organizują teoretyczne dociekania. Autorka przygląda się
klasyfikacji feministycznej epistemologii zaproponowanej przez Harding w książce The
Science Question, w której wyróżniono trzy kategorie: „feministyczny empiryzm”, „teorie z
feministycznego punktu widzenia” oraz „feministyczny postmodernizm”. Van der Tuin proponuje
termin „klasyfiksacja”, aby pokazać, że klasyfikacja nie jest neutralnym pośrednikiem i że to, w
jaki sposób badaczki tworzą kanon ma epistemologiczne i polityczne znaczenie. Van der Tuin
korzystając z metody „przeskakiwania pokoleń” pokazuje, czym są nowe materializmy i w jaki
sposób ich kartografie działają na rzecz przezwyciężenia dualistycznych struktur myślenia.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, klasyfiksacja, „przeskakiwanie pokoleń”, feministyczne nowe
materializmy.
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Karen Barad jest profesorką Feminist Studies, Philosophy, and History of Consciousness
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. Uzyskała doktorat z zakresu teoretycznej fizyki
cząstek i kwantowej teorii pola. Pracowała na wydziale fizyki, by następnie zająć się bardziej
interdyscyplinarnymi badaniami. Jest autorką książki Meeting the Universe Halfway: Quantum
Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (2007) oraz licznych artykułów z obszaru
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of Nicolaus Copernicus in Toruń, Poland. Her work centers on: gender in science and culture,
phenomenon of the body in the contemporary philosophy, contemporary feminist philosophy
of science, and science and technology studies. Her recently published books include Kobiety
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