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Od	redakcji

„Nowy materializm” to stosunkowo nowy termin. Ma on za zadanie określić szeroki, 
heterogeniczny nurt obecny we współczesnej filozofii – zalicza się do niego skrajnie 
różne filozofki. Widoczne jest to zwłaszcza w niniejszej książce, której pierwsza część 
składa się z czterech wywiadów z czołowymi przedstawicielkami tego nurtu. Co może 
łączyć filozofkę pól kwantowych, realistę spekulatywnego, badaczkę posthumanistycz-
nej nomadyczności i postdeleuzjańskiego filozofa historii? Druga część książki stanowi 
próbę syntezy, zmapowania poruszanego przez nie obszaru problemowego. Sądzimy – 
abstrahując w pewnym stopniu od bardziej szczegółowych rozróżnień wprowadzanych 
przez autorki – że tym, co łączy nowe materialistki i co umożliwia mówienie o nich 
jako pewnej zbiorowości, jest ujęcie posthumanizmu w kategoriach ontologicznych. 
Postępujący od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia zwrot 
w szeroko pojętej humanistyce, zapoczątkowany przez francuski antyhumanizm i fe-
ministyczne, queerowe czy postkolonialne dekonstrukcje podmiotu, doprowadził do 
licznych przewartościowań, które zmusiły do refleksji nad obecnymi w klasycznej teorii 
pojęciami, takimi jak podmiot, twórca, artysta czy wreszcie człowiek. Posthumanizm 
jest obecnie szeroko rozpowszechnionym trendem w filozofii, naukach historycznych, 
literaturoznawstwie, kulturoznawstwie czy działalności artystycznej. Można uznać, że 
jego głównym celem jest przemyślenie tego, co dzieje się (w danym polu problemo-
wym) po uznaniu, iż podmiot-człowiek-mężczyzna nie jest już jedynym sprawczym 
bytem, i próba wykorzystania owych teoretycznych intuicji do tworzenia tego, co już 
posthumanistyczne (bo następujące po klasycznie ujmowanej humanistyce czy huma-
nizmie).

W tym szerokim nurcie, nawet tylko na polu filozofii, można odnaleźć wiele różnych 
pomysłów na to, czym powinna się zajmować filozofia po humanizmie. Spośród nich 
pomysłów (jak na przykład namysł nad prawami zwierząt, theory-fiction czy przemy-
ślenia epistemologiczne z zakresu STS) nowe materialistki wyróżnia skupienie się na 
próbach wytworzenia nowych ontologii1. 

W odróżnieniu od dominujących przez ostatnie kilkadziesiąt lat w filozofii konty-
nentalnej teorii, które przyznają prymat językowi czy społecznym konstruktom, nowy 
materializm zakłada powrót do kategorii materii jako podstawowego budulca rzeczy-
wistości. Przeciwstawia się więc ujmowaniu materii jako pozbawionego właściwości 
podłoża, które podlega organizacji tylko dzięki interwencji czynnika idealnego – Idei 
(jak u Platona), struktur czy znaczącego (jak u Lacana i jego współczesnych konty-
nuatorów) – lub ludzkich kategorii społecznych (jak w wielu wydaniach konstruk-
tywizmu). Wpisuje się w ten sposób w długą, zapoczątkowaną już przez Demokryta, 
tradycję pojmowania rzeczywistości jako złożonej z organizującej się oddolnie materii. 
Jednocześnie zakłada inspirację XIX- i XX-wiecznym witalizmem oraz twórcze wyko-

1 Zob. J. Bednarek, „Zwrot posthumanistyczny a ontologia”, Praktyka Teoretyczna 2014, 4(14), 247–255, https://pres-

sto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/2819 (dostęp: 4 listopada 2018).
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rzystanie dokonań nauk przyrodniczych, a także (w wypadku niektórych przedstawi-
cielek) wpływ immanentnej ontologii Deleuze’a i Guattariego.

W odróżnieniu od „pozaludzkiego idealizmu” niektórych współczesnych spadko-
bierców konstruktywizmu czy strukturalizmu (do których można by zaliczyć Alaina 
Badiou, choć jego uczeń Meillassoux zajmuje, jak widzimy w niniejszym tomie, mniej 
jednoznaczne stanowisko) nowy materializm stawia sobie za cel pozbycie się człowieka 
zarówno w jego interpretacji humanistycznej, jak i abstrakcyjnej czy funkcjonalnej 
(jako nośnika Ducha czy konstytutywnego pęknięcia w bycie), a tym samym stworzenie 
filozofii prawdziwie posthumanistycznej. 

Projekt ten realizuje się w różnych formach, co jest widoczne w przykładach omó-
wionych w niniejszej książce: w próbach postkantowskiego dowartościowania noume-
nu, w propozycji opartych na mechanice kwantowej intraakcyjnych pól jako podstawo-
wego wymiaru rzeczywistości, w poszukiwaniu ontologii matematycznych czy wreszcie 
w uznaniu za materię spinozjańsko-deleuzjańskich intensywności. Nie chcemy tutaj 
oceniać, na ile przedstawione pomysły są właściwe i użyteczne, mamy jednak pewność, 
że są warte dyskusji.

Dowodzi tego choćby popularność nowych materialistek w dyskursie akademickim. 
Co roku powstaje wiele artykułów i książek czerpiących z tej młodej tradycji; co wię-
cej, niektóre teksty założycielskie dla tego nurtu powstały już w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku i w pierwszych latach obecnego. Dlatego właśnie można już 
dokonywać syntez – czy raczej kartografii – nowego materializmu. Książka Dolphijna 
i van der Tuin była pierwszą – i jak dotąd chyba jedyną – próbą syntetycznego ujęcia 
posthumanistycznych ontologii. Warto bowiem podkreślić, że druga część książki jest 
całościowym opracowaniem omawianych przez nowy materializm zagadnień, a wywia-
dy z nowymi materialistkami w części pierwszej (choć każdy z nich porusza bardzo in-
teresujące kwestie) stanowią formę wprowadzenia do owego dłuższego tekstu z zakresu 
„historii filozofii najnowszej”. Poza niniejszą publikacją za kartografie nowego mate-
rializmu można też uznać wieloautorską książkę pod redakcją Diany Coole i Samanthy 
Frost New Materialism: Ontology, Agency, and Politics (2010), która – pomijając 
dostarczający teoretycznego kontekstu wstęp – zawiera konkretne przykłady nowoma-
terialistycznych rozważań, oraz pracę Feministyczne nowe materializmy: usytuowane 
kartografie (2018) pod redakcją Olgi Ciemięckiej i Moniki Rogowskiej-Stangret2, która 
zawiera tłumaczenia tekstów autorek anglojęzycznych, artykuły polskich autorek apli-
kujących nowy materializm oraz wywiady kwestionariuszowe przeprowadzone z wy-
branymi nowomaterialistycznymi badaczkami. 

Jak można dostrzec nawet przy tak krótkim omówieniu, wszystkie te książki wiele 
łączy, a prześledzenie tych podobieństw, jak sądzimy, mówi wiele o samym ich przed-
miocie3. Przede wszystkim chodzi tutaj o polifoniczność czy heterogeniczność nowego 
materializmu. Po pierwsze, wszystkie te książki zawierają teksty lub wypowiedzi wielu 

2 O. Ciemięcka, M. Rogowska-Stangret (red.), Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie, Lublin 2018, 
https://kartografieobcosci.uw.edu.pl/index.php/2018/05/21/feministyczne-nowe-materializmy-usytuowane-karto-

grafie-pod-redakcja-olgi-cielemeckiej-i-moniki-rogowskiej-stangret/ (dostęp: 4 listopada 2018).
3 Niewyróżnionym tutaj podobieństwem jest też niewątpliwie identyczna konstrukcja tytułów wszystkich wymienio-

nych książek. Nie podejmiemy się jednak problematyzacji tego zagadnienia.
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filozofek, co ma sprawić, że czytelniczce nie narzuca się jednej interpretacji. W niniej-
szej książce widoczne jest to w części pierwszej; część druga natomiast z racji przyjętej 
formy – zwartego omówienia problematyki wyłaniającej się z części pierwszej – wydaje 
się wyłamywać z tej konwencji. Dolphijn i van der Tuin jednak w żadnym wypadku 
nie starają się narzucić czegokolwiek czytelniczce, a z drugiej strony przyjęta przez nie 
forma może ułatwić rozeznanie się w nowomaterialistycznym wielogłosie. Po drugie – 
i jest to zresztą pewnego rodzaju usprawiedliwienie dla autorek Nowego materializmu. 
Wywiadów i kartografii – wszystkie te dzieła są napisane lub zredagowane przez dwie 
osoby. Tym samym nawet zwarty tekst zdaje się wynikiem relacji dwóch osób, a nie 
monologiem fallogocentrycznego Autora. Nie jest to bynajmniej zarzut wobec tradycyj-
nych monografii – sądzimy, że pokazuje to performatywne próby wytworzenia innego 
modelu (post)humanistyki przez nowy materializm.

Wpisuje się w to sposób wydania Nowego materializmu. Wywiadów i kartografii 
(tak samo jak Feministycznych nowych materializmów: usytuowanych kartografii) 
w wolnym dostępie. Opisywane przez Dolphijna i van der Tuin próby przekroczenia 
dualizmów dotyczą także dualizmu między uniwersytetem a jego zewnętrzem. Tym 
samym umożliwienie legalnego dostępu do tekstów w innych miejscach niż uniwersy-
teckie biblioteki czy opłacone przez akademie bazy danych również wpisuje się w re-
alizację nowomaterialistycznego projektu. 

Nowomaterialistyczną polifonię starałyśmy się uwzględnić w naszym tłumaczeniu 
poprzez odejście od standardowego modelu tłumaczenia książki (która w tym wypadku 
jest przemyślaną całością, a nie zbiorem niezależnych tekstów) przez jedną osobę na 
rzecz zespołu tłumaczek. Także z racji performatywnego i feministycznego wymiaru 
nowego materializmu postanowiłyśmy zastąpić rodzaj męskoosobowy niemęskooso-
bowym w przypadkach, gdy słowo odnosi się do grupy mieszanej płciowo lub takiej, 
której członkinie nie mają wyróżnionej płci. Choć zapewne utrudnia to lekturę, to w ten 
sposób próbujemy przekroczyć ugruntowaną w gramatycznej strukturze języka pol-
skiego hierarchiczną opozycję między męskim i osobowym a żeńskim i nieosobowym. 
Rodzaj męskoosobowy w języku polskim tworzy bowiem potrójną dystynkcję: oddziela 
kobiety od mężczyzn („kobiety poszły, mężczyźni poszli”), oddziela mężczyzn-osoby 
od bytów nieludzkich, jednocześnie odbierając osobowość kobietom („mężczyźni stali, 
stały też kobiety, konie, drzewa i zegarki”), oraz ustanawia pojedynczego mężczyznę 
jako źródło nadawania wartości całej grupie („trzy nauczycielki poszły do kina, potem 
dołączył do nich mąż jednej z nich i razem poszli na obiad”). W ramach prób stworze-
nia czegoś innego, nieopartego już na andro- i antropocentrycznym dualizmie, uznały-
śmy, że rodzaj męskoosobowy będziemy stosować jedynie do grup złożonych wyłącznie 
z mężczyzn. Dodatkowym uzasadnieniem tego kroku jest fakt, że w języku angielskim, 
z którego tłumaczona jest książka, ta struktura gramatyczna nie istnieje, można więc 
domniemywać, że byłoby to zgodne z intencjami autorek4; co więcej, zdecydowana 

4 Z tego też powodu wracamy do „poprawności językowej” przy tłumaczeniu wywiadu z Meillassoux. Pisze on bowiem 
w języku francuskim, który pod tym względem jest gramatycznie zbliżony do języka polskiego. Choć jednak inicjatywy 
na rzecz feminatywów są obecne w krajach frankofońskich, to nawet w porównaniu z Polską nie odnoszą one zbyt 
wielu sukcesów. Jak zatem można się domyślić, Meillassoux nie próbuje w żaden sposób sfeminizować języka (trudno 
zresztą w jego filozofii odnaleźć pierwiastek feministyczny), co znajduje odzwierciedlenie w tekście.
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większość nowych materialistek i posthumanistek (czyli najczęściej pojawiających się 
w tekście grup) jest kobietami oraz feministkami, dlatego też pisanie o nich w formie 
męskoosobowej zafałszowywałoby rzeczywistość.

W tym miejscu chciałybyśmy podziękować wszystkim, które przyczyniły się do po-
wstania niniejszego wydania książki: autorkom i tłumaczkom – co chyba oczywiste, 
Open Humanity Press za wydanie książki na licencji Creative Commons, Bartoszowi 
Mroczkowskiemu za pomysł na przetłumaczenie właśnie tej książki, zespołowi Ma-
chiny Myśli – w szczególności Cezaremu Rudnickiemu – za skuteczne przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie publikacji za środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Joanna Bednarek i Jędrzej Maliński
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Podziękowania

Książka ta jest wynikiem intensywnego współdziałania dwojga autorek i wielu innych 
osób. Nadanie imion konkretnym elementom formującym ten rój jest zadaniem nie-
możliwym, lecz koniecznym – w końcu dwa nazwiska na okładce na pewno nie wyczer-
pują wszystkiego, co stworzyło książkę. Przede wszystkim należy podziękować czterem 
mądrym i hojnym umysłom, które zabrały głos w pierwszej części książki, a których 
zdania zostają przepisane w części drugiej: prof. Rosi Braidotti, prof. Manuelowi De-
Landzie, prof. Karen Barad i prof. Quentinowi Meillassoux. Nasz wywiad na odle-
głość z prof. Barad podczas 7th European Feminist Research Conference (Uniwersytet 
w Utrechcie, czerwiec 2009) stał się zaczątkiem pomysłu, by przeprowadzić wywiady. 
Chciałybyśmy podziękować Heleen Klomp za transkrypcję spotkania z prof. Barad, 
a prof. Wolfgangowi Schirmacherowi (European Graduate School) za skontaktowanie 
nas z prof. Manuelem DeLandą. Dziękujemy dr Marie-Pier Boucher za przetłumacze-
nie wywiadu z prof. Quentinem Meillassoux oraz Sterre Ras za sformatowanie całej 
książki. Chciałybyśmy też podziękować redaktorom serii „New Metaphysics” w Open 
Humanities Press prof. Grahamowi Harmanowi i prof. Bruno Latourowi za ich entu-
zjazm, wsparcie, troskę oraz za ich wspaniałą pracę naukową, która wywarła wielki 
wpływ na tę książkę.

Pozwalamy sobie złożyć wyrazy wdzięczności również dla naszej macierzystej in-
stytucji Department of Media and Culture Studies, Faculty of Humanities na Uniwer-
sytecie w Utrechcie, a w szczególności Graduate Gender Programme kierowanemu 
przez prof. Rosemarie Buikemę oraz Media Theory pod kierownictwem prof. Joosta 
Raessensa. Należy też wspomnieć o Research Institute for History and Culture, kie-
rowanym najpierw przez prof. Maartena Praka, a obecnie przez prof. Franka Kessle-
ra i zarządzanym przez dr. Fransa Ruitera. Chcemy wreszcie podziękować Utrecht’s 
Center for the Humanities pod dyrekcją prof. Rosi Braidotti za bycie naszym drugim 
domem i wsparcie nas w organizacji seminariów i konferencji.

Organizowana przez nas w okresie ostatnich czterech lat seria seminariów o współ-
czesnej teorii kultury (Contemporary Cultural Theory [CCT]) była powiewem świeżo-
ści, który umożliwił rozpoczęcie całego projektu i nieustannie popychał go do przodu. 
Te ponad sto seminariów stworzyło niesamowicie bogaty ekosystem, w którym nasza 
książka mogła się rozwijać. Po tym, jak rozpoczęły się one jako spotkania lekturowe 
jedynie naszej dwójki, zainteresowały także członków kadry, studentów i osoby spo-
za Uniwersytetu w Utrechcie oraz otrzymały hojne wsparcie ze strony Centre for the 
Humanities, Media and Culture Studies, a później Research Institute for History and 
Culture. Nie dałoby rady wymienić wszystkich osób, które podzieliły się z nami swoimi 
wnikliwymi uwagami na seminariach przez ostatnie kilka lat, ale należy wymienić przy-
najmniej niektóre z nich (kolejność jest bez znaczenia): Marianne van den Boomen, 
dr Birgit Marę Kaiser, dr Kathrin Thiele, Nikosa Overheula, dr. Brama Ievena, Beatriz 
Revelles Benavente, prof. Franka Kesslera, Paulinę Bolek, Mariettę Radomską, Jannie 
Pranger, Richarda van Meursa, dr Nannę Verhoeff, dr. Paula Bijla, Adindę Veltrop, 
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Freyę de Mink, Alexa Hebinga, dr. Keesa Vuijka, prof. Paula Ziche, dr Kiene Brillen-
burg Wurth, prof. Eda Jonkera. Na serii seminariów „New Materialism: The Utrecht 
School” występowały nasze koleżanki: prof. Rosi Braidotti, prof. Maaike Bleeker, prof. 
Joost Raessens, dr Kathrin Thiele i dr Birgit Mara Kaiser.

Na seminariach ze współczesnej teorii kultury miałyśmy przyjemność wysłuchać 
wystąpień krajowych i zagranicznych gości (dr. Marcela Cobussena, prof. Johna Pro-
teviego, prof. Rosemarie Buikemy, prof. Glorii Wekker, dr Vicki Kirby) i organizować 
konferencje. Dnia 19 listopada 2010 roku odbyła się konferencja „Intra-action between 
the Humanities and the Sciences” z udziałem prof. Rosi Braidotti, dr Birgit Mary Ka-
iser, Jannie Pranger, prof. Petera Galisona, dr. Fokko Jana Dijksterhuisa, dr Kathrin 
Thiele i dr Bibi Straatman. Z kolei 7 kwietnia 2011 roku zorganizowałyśmy „New Ma-
terialism: Naturecultures” z prof. Donną Haraway, dr Cecilią Åsberg, dr Vicki Kirby, 
prof. Rosemarie Buikemą, LeineRoebaną (Heather Ware, Timem Persentem, Andreą 
Leine i Harijono Roebaną), dr. Adrianem MacKenziem, dr. Jussim Parikką, dr Millą 
Tiainen, dr Melanie Sehgal i prof. Rosi Braidotti. Pierwsza konferencja „New Materia-
lism” zorganizowana przez dr. Jussiego Parikkę i dr Millę Tiainen odbyła się w czerwcu 
2010 roku w Anglia Ruskin University/ CoDE w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Druga 
konferencja była finansowana przez Netherlands Organisation for Scientific Research, 
Posthumanities Hub (Tema Genus, Uniwersytet w Linköping), Center for the Study 
of Digital Games and Play, Graduate Gender Programme, Center for the Humanities 
oraz Research Institute for History and Culture (Uniwersytet w Utrechcie). Dnia 17 
listopada zorganizowałyśmy „Lissitzky Space: New Materialist Experiments” w Van 
Abbemuseum (Eindhoven) razem z dr. Jondim Keanem, dr Lindą Boersmą, dr Leslie 
Kavanaught, Willemem Janem Rendersem, Annie Fletcher i Pietem van de Karem.

Na koniec chciałybyśmy podziękować tym, których kochamy.

Utrecht, grudzień 2011 

Rick Dolphijn i Iris van der Tuin
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Wprowadzenie 

Na	co	mogę	mieć	nadzieję?

Na uniwersytecie rewolucyjne i radykalne idee urzeczywistniane są poprzez zajmo-
wanie się badaczami i tradycjami badawczymi, które należą do przeszłości kanonu. 
Współczesne pokolenia czytają, lub też częściej ponownie odczytują stare teksty, co 
owocuje „nowymi” odczytaniami, które nie pasują do dominującej recepcji tych tek-
stów. Ponadto akademicy mają tendencję do wyciągania badaczy z nieznanej prze-
szłości – tych należących do innego kanonu akademickiego bądź tych, którzy zostali 
w jakiś sposób zapomniani. To w rezonansie między starymi i nowymi odczytaniami 
„nowa metafizyka” może oznajmić swoje istnienie. Nowa metafizyka nie jest ograni-
czona do tu i teraz, nie projektuje też dla nas jedynie obrazu przyszłości. Obwieszcza 
raczej to, co możemy nazwać „nową tradycją”, która daje nam jednocześnie przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Tym samym nowa metafizyka nie dodaje czegoś do myśli 
(serii idei, której nie widzieliśmy, która została przegapiona przez innych). Raczej prze-
kracza [traverses] i tym samym przepisuje [rewrites] myślenie jako całość, niczego 
nie pozostawiając nietkniętym, przekierowując każdą możliwą ideę zgodnie z nowym 
poczuciem orientacji.

„Nowy materializm” bądź „neomaterializm” jest taką właśnie nową metafizyką. 
Mnóstwo współczesnych badaczy, wywodzących się z heterogenicznych środowisk, od 
końca lat dziewięćdziesiątych aż do dziś tworzy (nowe) odczytania [(re-)readings], któ-
re pracują na rzecz jej urzeczywistnienia. Niniejsza książka została napisana o nowym 
materializmie, a jednocześnie ma na celu ucieleśnienie i realizację nowomaterialistycz-
nej ambicji. Negocjacje dotyczące nowej tradycji zostały przeprowadzone w pierwszej 
części książki. Składa się ona z czterech wywiadów z najważniejszymi dziś badaczkami 
nowomaterialistycznymi: Rosi Braidotti, Manuelem DeLandą, Karen Barad oraz Quen-
tinem Meillassoux. Część druga składa się z czterech rozdziałów, które sytuują tę nową 
tradycję w obrębie współczesnej refleksji badawczej. Problematyka wspólna dla inda-
gowanych badaczy stanowi treść rozdziałów części drugiej, jednakże nowy materializm 
aktywnie i w każdym miejscu przenika całość. Nowy materializm jest metafizyką, która 
krąży po całej książce, wylewając się ze wszystkich jej rozdziałów, każdego stwierdzenia 
i argumentu. Nowy materializm nie jest więc „budowany” w całej książce: by zrozu-
mieć poszczególne rozdziały, nie trzeba zapoznawać się z pozostałymi. Można je zatem 
czytać niezależnie, chociaż pojawia się między nimi wiele transwersalnych powiązań.

Wywiady w części pierwszej są raczej intraakcjami niż interakcjami. Ów pierwszy 
termin został wprowadzony przez Barad i pozostaje centralny dla jej nowego mate-
rializmu. Przemieszczając jakościowo wszelką atomistyczną metafizykę, intra-akcja 
ustala, że to akcja między [between] (a nie pomiędzy [in-between]1) ma znaczenie. 
1 Różnica pomiędzy between a in between opiera się na tym, że pierwszy termin jest przyimkiem, który łączy dwa termi-
ny („między X a Y”), natomiast drugi może pełnić także funkcję przysłówka bądź przymiotnika i służy doprecyzowaniu 
relacji stworzonej przez between („Z było pomiędzy X a Y”). W języku polskim różnica „między” i „pomiędzy” jest słaba 
i każdy wybór translatorski będzie tutaj arbitralny – przyp. tłum.
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Innymi słowy nie powinnyśmy zajmować się tylko przeprowadzającymi wywiady czy 
ich rozmówczyniami, ani nawet zasługującymi na naszą specjalną uwagę dziełami roz-
mówców. Zamiast tego lepiej skupić się na powstającym dzięki wywiadowi poczuciu 
orientacji. Nowy materializm objawia się najpełniej w samym działaniu. Podkreśliły-
śmy to przez wytworzenie silnych połączeń między konkretnymi pytaniami i odpowie-
dziami w części pierwszej i poszczególnymi rozdziałami w części drugiej. Umożliwia 
to czytelnikowi poruszanie się między dwiema częściami w celu uzyskania głębszego 
zrozumienia nowomaterialistycznej tradycji.

Wywiad z Rosi Braidotti obraca się przede wszystkim wokół zagadnień genealo-
gii nowego materializmu oraz genealogicznego charakteru nowego materializmu. To 
drugie może być rozumiane zarówno jako przykład „przepisywania” (pojęcie Jeana-
-François Lyotarda), jak i „tworzenia pojęć” (kategoria Gilles’a Deleuze’a). Genealo-
giczny pierwiastek Braidottiańskiego ujęcia nowego (feministycznego) materializmu 
– a sama Braidotti jest (nie)posłuszną córką takich wielkich kontynentalnych mate-
rialistów jak Georges Canguilhem, Michel Foucault i Deleuze (van der Tuin 2009) 
– z pewnością przenika i pozostałą część książki. Braidotti wyjaśnia, jak ważne jest 
kreślenie usytuowanych kartografii (nowych) materializmów oraz jednoczesne ich 
przekraczanie w celu wytworzenia wizjonerskich alternatyw, to znaczy twórczych al-
ternatyw wobec krytyki. Jeśli chodzi o szczególne podejście Braidotti do kwestii ma-
terializmu, napotykamy tu Deleuzjańską „jednoznaczność” bądź „jedną i tę samą ma-
terię”, a jednocześnie natrafiamy na Braidotti uznającą różnicę za z jednej strony siłę 
seksualnego różnicowania, z drugiej zaś – za różnicę seksualną, która musi zostać 
przekroczona w celu dojścia do postludzkich, postantropocentrycznych oraz postseku-
larnych wizji zrównoważonego rozwoju oraz (międzypokoleniowej) sprawiedliwości.

Następny wywiad – z Manuelem DeLandą – pokazuje, że nowy materializm w istot-
ny sposób jest wypełniony wizjonerską siłą, oraz wyjaśnia, czemu uważne badanie 
świata materialnego uprasza nas o rewizję takich pojęć jak umysł bądź podmiotowość, 
od których świat materialny pozostaje niezależny. Braidottiańska genealogia powra-
ca w DeLandowskim ujęciu nowego materializmu, początkowo jednak w formie dy-
namicznej morfogenezy jako historycznego procesu, który pozostaje konstytutywny 
dla świata materialnego. DeLanda dopiero w drugiej kolejności jest zainteresowany 
tym, jak na przykład postmodernizm czy lingwistyczny idealizm odwiodły nas od teo-
retyzowania procesów badawczych jako materialnych, mających własne dynamiczne, 
morfogenetyczne zdolności. Jednoznaczna [univocal] metodologia DeLandy pracu-
je od samego początku, można zatem argumentować, iż „nowa” podmiotowość bądź 
umysł – w tym znaczące, a nie znaczone, różnice siły – jest zawsze już założona zamiast 
ustanowionego a priori.

W kolejnym wywiadzie, z Karen Barad, ta dyskusja – przecinająca w poprzek to, 
co epistemologiczne, i to, co ontologiczne – jest kontynuowana. Jeśli chodzi o wizjo-
nerski aspekt nowego materializmu, który nazywa ona „sprawczym realizmem”, Ba-
rad wprowadza „dyfrakcyjną” metodologię, która pozwala ugruntować genealogiczny 
aspekt Braidotti i jednoznaczność DeLandy w ich splocie (nie interakcji). Jak ukazuje 
za pomocą teorii feministycznej oraz Bohrowskiej fizyki kwantowej, splot jest tym, co 
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pierwsze. Wyjaśnia ona, jak tak zwany podmiot, tak zwane narzędzie oraz tak zwany 
przedmiot badania są zawsze już splątane oraz w jaki sposób pomiary stanowią splot 
materii i znaczenia. Ponadto Barad wskazuje względy, pod którymi to, co nazywa ona 
„ontoepistemologią”, zawsze już jest etyczne, to znaczy sposób, w jaki możliwości po-
stludzkiej sprawczości są częścią tego, co Braidotti nazwałaby (seksualnym) różnicowa-
niem, a DeLanda morfogenezą. Wszystko to pozwala otworzyć się na pojęcie materii, 
które – jak Barad mówi w wywiadzie – afirmuje fakt, że materia „czuje, rozmawia, cier-
pi, pragnie, tęskni i pamięta”, ponieważ „odczuwanie, pragnienie oraz doświadczanie 
nie są wyłącznymi cechami czy zdolnościami ludzkiej świadomości”.

Ostatni z serii wywiad z Quentinem Meillassoux zdaje się powracać do nowego 
materializmu proponowanego przez DeLandę. Podczas gdy Barad i Braidotti idą w kie-
runku nowego materializmu, który jest bezpośrednio ontologiczny, epistemologiczny 
oraz etyczny, DeLanda i Meillassoux wydają się bardziej zainteresowani tym, co onto-
logiczne, rezygnując przy tym z bezpośredniego bądź jednoczesnego zainteresowania 
epistemologią i etyką (DeLanda) albo przechodząc do pytań epistemologicznych o cha-
rakterze klasyfikacyjnym (Meillassoux). Jednakże to odczytanie samo może być klasyfi-
kacyjne i podzielić teren w sposób przesadnie uwypuklający różnice oraz przeoczający 
podobieństwa. Meillassoux wytwarza nowy materializm („materializm spekulatywny”), 
który radykalizuje relację między epistemologią i ontologią, tym samym wytwarzając 
nowy materializm, który może uzyskać dostęp do rzeczy samej w sobie. Podobnie jak 
w projektach trzech innych rozmówczyń, to właśnie subiektywizm (znany również jako 
konstruktywizm społeczny, lingwistyczny idealizm bądź polityka tożsamości) ulega 
w antyantropocentrycznej pracy Meillassoux jakościowemu przesunięciu. „Realizm” 
wprowadza się tutaj w zamiarze jak najradykalniejszego oddania sprawiedliwości ma-
terii i przygodności natury, podkreślając zarazem nieograniczoność myślenia.

Z perspektywy akademickiej nowy materializm jest dziś pod wieloma względami 
falą osiągającą swój szczyt. Liczba publikacji na jego temat stale rośnie, zwłaszcza 
w obszarze teorii kulturowej oraz feministycznej (zob. Alaimo i Hekman 2008; Coole 
i Frost 2010; Bolt i Barrett 2012). Jako autorki tej książki aktywnie zaangażowałyśmy 
się w ukonstytuowanie i stosowanie nowego materializmu (zob. Dolphijn 2004; van 
der Tuin 2008; Dolphijn 2011; van der Tuin 2011). W niniejszej książce, będącej re-
zultatem intensywnej kilkuletniej współpracy, celowałyśmy w wytworzenie otwartej 
kartografii nowego materializmu, która radykalnie eksploruje tę tradycję myślenia oraz 
chce ująć wszystko, czego może ona dokonać.

 Tłumaczył Tomasz Wiśniewski
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Rozdział	1 

Wywiad	z	Rosi	Braidotti

Pojęcie jednoznaczności bycia  
albo różnica pozycji pojedynczej materii jako czasownik  

albo proces stawania-się w samym sercu tej materii

Pytanie 1: W twoim tekście opublikowanym w książce Iana Buchanana 
i Claire Colebrook Deleuze and Feminist Theory stworzyłaś termin „neo-

materializm” oraz przedstawiłaś jego genealogię. Skupiając się na teoriach 
podmiotu, jednego z głównych motywów przenikających twoją pracę, swo-

ją genealogię „koszmaru Kartezjusza, nadziei Spinozy, bolączki Nietzsche-

go, obsesji Freuda, ulubionej fantazji Lacana” (Braidotti 2000, 159) po-

przedzasz definicją podmiotu – „ja myślę” jako ciała, którego ideą [jest 
podmiot], postrzeganego przez nas jako symbol nowego materializmu: 

Kawałek mięsa, uruchamiany elektryczną falą pożądania, tekst napisany 
przez rozwinięcie [the unfolding] kodowania genetycznego. Ucieleśniony 
[enfleshed] deleuzjański podmiot to ani uświęcony wewnętrzny azyl, ani 
czysto społecznie ukształtowana jednostka – jest on raczej „pomiędzy”: 
jest zwinięciem [a folding-in] zewnętrznych wpływów oraz jednoczesnym 
rozwijaniem [unfolding] afektów na zewnątrz. Ruchomy byt, ucieleśniony 
rodzaj wspomnienia, które powtarza i które jest zdolne przetrwać szereg 
nieciągłych zmian, choć pozostaje wierne sobie. Deleuzjańskie ciało jest 
ostatecznie ucieleśnionym wspomnieniem (tamże).

W tekście tym, w ramach rozwijania nowego materializmu, pozostajesz 
blisko filozofii Gilles’a Deleuze’a. Jednak ów termin można również zna-

leźć w Patterns of Dissonance, gdzie mówisz, że 

w teorii feministycznej pojawia się ogólny kierunek myślenia, który sytu-

uje ucieleśnioną naturę podmiotu – oraz, w konsekwencji, kwestię alter-

natywnie seksualnej różnicy czy też płci kulturowej – w sercu materii. [...] 
Prowadzi to do radykalnego ponownego odczytania materializmu, odda-

lającego się od jego ściśle marksistowskiej definicji. [...] Neomaterializm 
Foucaulta i nowa materialność zaproponowana przez Deleuze’a tworzą 
[...] punkt, z którego nie ma już powrotu dla teorii feministycznej” (Bra-

idotti 1991, 263–266), 

i w Podmiotach nomadycznych, gdzie piszesz: „w postrukturalistycznej, 
feministycznej ponownej afirmacji różnicy pojawia się […] nowa mate-

rialistyczna teoria tekstu i praktyki tekstualnej” (Braidotti [1994] 2009, 
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188–189). Na ile ważna jest dla ciebie „genealogia” i jak to jest, że dojrzała 
konceptualizacja nowego materializmu pojawia się w tekście, który skupia 
się na filozofii Deleuze’a? 

Rosi Braidotti: Macie rację, wskazując na ciągły rozwój oraz identyfikację z etykie-
tą „neomaterializmu” w obrębie mojej nomadycznej myśli. Patterns of Dissonance 

przedstawia zarys mojego ogólnego projektu w terminach teoretycznych, które są wy-
rażane w języku głównego nurtu, typowym dla książkowej wersji rozprawy doktorskiej. 
Następnie mamy do czynienia z trylogią składającą się z Podmiotów nomadycznych, 

Metamorphoses oraz Transpositions. Podmioty nomadyczne – które właśnie zostały 
ponownie wydane przez Columbia University Press w znacznie poprawionej, drugiej 
edycji, siedemnaście lat po pierwotnej publikacji (Braidotti 2011b) – mają już bardziej 
kontrowersyjny przekaz i jeszcze bardziej optymistyczny styl. Metamorphoses oraz 
Transpositions realizują eksperyment w strukturze pojęciowej, która stała się bardziej 
złożona i rizomatyczna, w stylu, który próbuje oddać sprawiedliwość tej złożoności, nie 
tracąc jednocześnie kontaktu z czytelniczkami.

Z bardziej teoretycznej perspektywy powiedziałabym, że przez lata osiemdziesiąte 
tekst taki jak „Pour un materialisme aléatoire” Althussera1 ustanowił porozumienie 
dla całego spektrum jego studentów – Foucaulta, Deleuze’a czy Balibara. Było jasne, 
że współczesny materializm musiał zostać ponownie zdefiniowany w świetle ostat-
nich naukowych spostrzeżeń, zwłaszcza psychoanalizy, ale również w odniesieniu do 
krytycznych badań mutacji zaawansowanego kapitalizmu. Po 1968 roku myśliciele 
rozumieli, że muszą być lojalni w stosunku do dziedzictwa marksizmu, ale również 
krytyczni i kreatywni w dostosowywaniu go do szybko zmieniających się warunków 
ich historyczności. Ten teoretyczno-polityczny konsensus sprawił, że termin „mate-
rialistyczny” stał się dla niektórych poststrukturalistów zarówno koniecznością, jak 
i banałem. Wiodące postaci zwrotu lingwistycznego, takie jak Barthes czy Lacan, pi-
sały dużo i często o „materialności znaku”. W pewnym sensie nie istniała wtedy żadna 
prawdziwa potrzeba dodawania przedrostka „neo-” do konsensusu nowego materiali-
zmu. To jednak miało się zmienić. 

Jasne jest, że w połowie lat dziewięćdziesiątych różnice między niejednorodnymi 
wątkami i odnogami projektu poststrukturalistycznego stawały się bardziej wyraźne. 
Hegemonistyczna pozycja uzyskana przez odgałęzienie lingwistyczne – rozwijane przez 
psychoanalizę oraz semiotykę w pełnoprawny projekt dekonstrukcji, który zawładnął 
intelektualnie Stanami Zjednoczonymi – zintensyfikowała potrzebę bardziej precyzyj-
nych demarkacji i teoretycznych definicji. „Neomaterializm” pojawia się zatem jako 
metoda, rama pojęciowa i postawa polityczna, która odrzuca paradygmat lingwistycz-
ny, a zamiast tego podkreśla konkretną, lecz złożoną materialność ciał, zanurzonych 
w społecznych relacjach władzy.

W tym momencie stało się dla mnie jasne, że linia genealogiczna, która łączy mnie 
z Canguilhemem, Foucaultem i Deleuze’em, wyznaczyła też charakterystyczną tradycję 

1 Braidotti chodzi zapewne o tekst Althussera „Du materialisme aléatoire” z 1986 roku – przyp. red.
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myślenia o ucieleśnieniu i politycznej podmiotowości. Terminologiczne różnice pomię-
dzy tą a dekonstrukcyjną odnogą również stały się wyraźniejsze, tak samo jak politycz-
ne priorytety. Toteż „podmioty nomadyczne” nie dotyczą reprezentacji ani uznania, ale 
raczej wyrażania i urzeczywistniania realnych alternatyw. Gilles Deleuze – ze swojego 
(zadymionego) pokoju seminaryjnego w Vincennes – udzielił przejrzystych i poucza-
jących wskazówek dla osób zaangażowanych w projekt określania, czym właściwie jest 
„materia”, z której powstał neomaterializm. Od tamtego momentu kwestie te stały się 
bardziej ścisłe pojęciowo.

Oczywiście feminizm dokonał w tej dziedzinie więcej, niż można się było spodzie-
wać. Filozofia feministyczna opiera się na ucieleśnionym i osadzonym rodzaju mate-
rializmu, który został zapoczątkowany w ostatnim stuleciu przez Simone de Beauvo-
ir. Łączy ona w złożony i przełomowy sposób fenomenologiczną teorię ucieleśnienia 
z marksistowskimi – a później poststrukturalistycznymi – opracowaniami złożonych 
przecięć władzy i ciał. To bogate dziedzictwo niesie ze sobą dwie długotrwałe konse-
kwencje teoretyczne. Pierwsza z nich sprawia, że filozofia feministyczna idzie nawet 
dalej niż mainstreamowa filozofia kontynentalna w odrzucaniu dualistycznego oddzie-
lania duszy od ciała czy natury od kultury. Podczas gdy przepaść między tymi binar-
nymi opozycjami jest likwidowana przez anglo-amerykańskie teoretyczki płci kulturo-
wej dzięki dynamicznym układom społecznego konstruktywizmu (Butler i Scott 1992), 
perspektywa kontynentalnych feministek przesuwa się albo w kierunku teorii różnicy 
seksualnej, albo w kierunku monistycznej ontologii politycznej, która czyni zbędnym 
rozróżnienie na płeć kulturową i biologiczną. 

Drugą konsekwencją tego szczególnego rodzaju materializmu jest to, że opozycyjna 
świadomość łączy krytykę z kreatywnością w ramach „obosiecznej wizji” (Kelly 1979), 
która nie poprzestaje na krytycznej dekonstrukcji, lecz zmierza w kierunku aktywnej 
produkcji alternatyw. Filozofki wprowadziły więc nowy rodzaj materializmu, uciele-
śniony i osadzony. Kamieniem węgielnym tych teoretycznych innowacji jest specy-
ficzny rodzaj usytuowanej epistemologii (Haraway [1988] 2009), która wyewoluowała 
z praktyki „polityki umiejscowienia” (Rich 1985) i stanowiła podstawę feministycznej 
teorii punktu widzenia oraz dyskusji z postmodernistycznym feminizmem (Harding 
1991) w latach dziewięćdziesiątych. 

Jako metametodologiczna innowacja ucieleśniony i osadzony rodzaj feministycz-
no-materialistycznej filozofii podmiotu odcina się zarówno od uniwersalizmu, jak i od 
dualizmu. Domaganie się przez uniwersalistkę pozycji podmiotu, który rzekomo wy-
kracza poza partykularyzmy czasoprzestrzenne i geopolityczne, było krytykowane za 
od-cieleśnienie i nie-osadzenie, czyli abstrakcyjność. Uniwersalizm, którego najlep-
szym przykładem są pojęcia „abstrakcyjnej męskości” (Hartsock 1987) oraz tryum-
fującej bieli (Ware 1992), jest wątpliwy na gruncie nie tylko epistemologicznym, ale 
także etycznym. Usytuowane perspektywy nakładają warunki wstępne na etyczną od-
powiedzialność za to, że osoba analizująca te struktury i sprzeciwiająca się im pozostaje 
w nie jednocześnie wplątana. Kluczowymi pojęciami materializmu feministycznego są 
upłciowiona natura oraz radykalna immanencja relacji władzy i ich wpływu na świat. 
W tej foucaultowskiej perspektywie władza jest nie tylko negatywna lub ograniczająca 
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(potestas), ale również afirmatywna (potentia) lub wytwórcza w stosunku do różnych 
stanowisk podmiotu i relacji społecznych.

Feministyczny antyhumanizm, znany również jako feminizm postmodernistyczny, 
rozwijał się w oparciu o prostą krytykę jednostronnego uniwersalizmu, wskazując jed-
nocześnie zagrożenia kryjące się w płytkim stosowaniu polityki równych szans. W prze-
ciwieństwie do „teorii punktu widzenia” [standpoint theory] (Harding 1986) posthu-
manistyczne filozofki feministyczne nie polegają bezrefleksyjnie na pojęciu „różnicy” 
jako dialektycznym silniku zmian społecznych. Wnoszą one raczej więcej złożoności 
do tej debaty poprzez analizowanie sposobów, w jakie „inność” i „identyczność” współ-
działają w asymetrycznym zestawie relacji władzy. Ich stanowisko jest więc analogiczne 
do Deleuzjańskiej teorii „inności”; podkreślanie przez niego roli procesu, dynamicznej 
interakcji oraz płynnych granic stanowi materialistyczny, wysoce zaawansowany rodzaj 
witalizmu, który czyni myśl Deleuze’a bardzo istotną dla analizy późnoindustrialnej 
kultury patriarchalnej, w której funkcjonujemy. Ponadto praca Deleuze’a ma duże zna-
czenie dla feminizmu: nie tylko okazuje on ogromną empatię w kwestii różnicy, seksu-
alności oraz transformacji, ale również angażuje się po stronie żeńskości [the feminine] 
z pozytywną siłą. Wyrażana przez figuracje takie jak antyedypalna Alicja, mała dziew-
czynka, która ma nagle zostać pozbawiona swojego ciała przez Prawo Edypalne, albo 
bardziej afirmatywna postać narzeczonej filozofa Ariadny, żeńska twarz filozofii jest 
jednym ze źródeł przemiany wartości z negatywnych w afirmatywne. Ta metamorfoza 
pozwala Deleuze’owi przekroczyć granice, które oddzielają zwykłą krytykę od czynnego 
upodmiotowienia. I co nie mniej ważne – Deleuze podkreśla, że „stawanie się kobietą” 
filozofii oznacza nowy rodzaj męskiego stylu w filozofii: jest to filozoficzna wrażliwość, 
która nauczyła się rozpinać kaftan bezpieczeństwa fallocentryzmu i podejmować ry-
zyko. W myśli Deleuze’a „inny” nie jest symbolicznym i niezmiennie eksploatowanym 
[vampirized] znakiem odmienności, jak w klasycznej filozofii. Nie jest też fetyszyzo-
wanym oraz koniecznie wyobcowanym „innym”, jak w przypadku dekonstrukcji. Jest 
natomiast przesuwającym się horyzontem wymian oraz stawania się, w którego stronę 
poruszają się niejednolite podmioty postmodernistyczne, i przez który są one również 
poruszane. 

Ta podwójna genealogia sprawia, że moja własna relacja z materializmem staje się 
dożywotnim zaangażowaniem w złożoności i wewnętrzne sprzeczności.

P2: W tym samym rozdziale Deleuze and Feminist Theory określasz rów-

nież nowy materializm jako antymaterializm (Braidotti 2000, 172). Z pew-

nością feminizm macierzyński jest przecież, razem z feministyczną teorią 
punktu widzenia, feministycznym materializmem. W menu możemy więc 
odnaleźć „paradygmat naturalistyczny” oraz jego „definitywną porażkę” 
(tamże, 158), materializmy feministyczne, „społeczny konstruktywizm” 
(tamże) i w końcu „bardziej radykalny sens materializmu” (tamże, 161), to 
jest „antyesencjalizm” (tamże, 158), „rodzaj neomaterializmu i typ wita-

lizmu dostrojonego do ery technicznej” (tamże, 160). W Metamorphoses 

proponujesz kartograficzną metodę współczesnego dialogu filozoficznego, 
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wedle której „powinniśmy myśleć o relacjach władzy jednocześnie jako 
o najbardziej »zewnętrznych«, zbiorowych zjawiskach społecznych oraz 
jako o zjawiskach najbardziej intymnych czy »wewnętrznych«” (Braidotti 
2002a, 6). Wracając do twojego rozdziału w Deleuze and Feminist Theory: 
jak zastosowałabyś tę metodę do nakreślenia współczesnej mapy femini-
stycznego i materialistycznego dialogu? Albo z nieco innej strony: twój 
rozdział w Patterns of Dissonance o radykalnych filozofiach różnicy sek-

sualnej (chodzi o dziedzinę teorii feministycznej, która niekoniecznie po-

krywa się z łatką „francuskiego feminizmu”, a która jest w znacznej mierze 
materialistyczna) kończy się prowokacyjnym pytaniem: „czy zostały one 
usłyszane?” (Braidotti 1991, 273). Jak odpowiedziałabyś na swoje pytanie 
z 1991 roku dzisiaj, pośród licznych teoretyzacji nowych feministycznych 
materializmów?

RB: Kwestia relacji pomiędzy materialnym a macierzyńskim była kluczowa dla mojego 
pokolenia. Po części zależało to od kontekstu: byłyśmy faktycznie pierwszymi, które 
cieszyły się przywilejem posiadania silnych, feministycznych nauczycielek i promo-
torek w naszej pracy akademickiej. W moim przypadku nauczycielkami i wzorami do 
naśladowania były kobiety kalibru Genevieve Lloyd i Luce Irigaray, Michelle Perrot 
i Joan Scott – by wymienić tylko te najważniejsze. Porozmawiajmy o lęku przed wpły-
wem! Ten rodowód sprawił, że kwestia edypalizacji relacji pedagogicznej stała się dla 
mnie kluczową i skomplikowaną sprawą. Kolejny powód był oczywiście teoretyczny: 
gdy przyjrzeć się środowisku akademickiemu w latach osiemdziesiątych, znajdziemy 
w nim mnogość teksów i traktatów o pedagogice oraz relacji matki z córką. Sama psy-
choanaliza przesadnie uwydatniła tę kwestię, a – z przywilejem spojrzenia z perspekty-
wy czasu – można powiedzieć, że całe pokolenie żyjące po 1968 roku miało wyjątkowo 
negatywną relację z rodzicami. Sądzę, że wszystkie przedstawicielki rewolucyjnego 
pokolenia są naznaczone przez przemoc zerwania, nieodzowny rozłam między tym 
a poprzednim pokoleniem.

Osobiście szybko zaczęłam reagować alergicznie na ten edypalny motyw, również 
dlatego, że byłam świadkiem wielu gwałtownych i nagłych konfliktów, jakie wywołał 
w społeczności feministycznej – zderzenie pomiędzy Cixous i de Beauvoir było legen-
darne. W pewien sposób bałam się negatywnych uczuć, które w bardzo upolitycznio-
nym kontekście uruchamia „macierzyńskość”. W konsekwencji znajdowałam schronie-
nie w pierwszym tomie Kapitalizmu i schizofrenii, trafnie zatytułowanym Anty-Edyp, 

i z pewnością wykorzystywałam go do zapytywania, jak stworzyć system myślenia 
niezależny od rozwoju filozofii feministycznej, a jednocześnie wobec niej lojalny. Ten 
wybór zbiegł się w czasie z moją decyzją o wprowadzeniu feminizmu do instytucji, co 
uznałam za proces demokratycznej odpowiedzialności. Oczywiście kluczowe znaczenie 
ma dla niej projekt międzypokoleniowej sprawiedliwości. 

Wszystkie moje kartografie są inkluzywne na tyle, na ile jestem w stanie je takimi 
uczynić. Starannie unikałam sekciarstwa, jednocześnie zajmując zdecydowane sta-
nowisko teoretyczne i polityczne (Braidotti 2010). Ten punkt widzenia był dla mnie 
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również sposobem pozostania przy zdrowych zmysłach wobec całej mnogości „wojen 
teoretycznych” oraz „wojen kulturowych” przez całe lata dziewięćdziesiątych, gdy pra-
wica przejęła dyskusję w Stanach Zjednoczonych, a globalny konsensus po 1989 roku 
zmierzał do odrzucenia kluczowych tradycji myślenia, które uważałam za fundamen-
talne dla mojej pracy: marksistowskich i poststrukturalistycznych teorii materializmu. 

Obecnie istnieje duża potrzeba systematycznego, metadyskursywnego podejścia 
do interdyscyplinarnych metod filozofii feministycznej. Kwestia ta znajduje się wśród 
głównych priorytetów współczesnej filozofii (Alcoff 2000), tak samo zresztą jak stu-
diów kobiecych, genderowych i feministycznych jako odrębnej dyscypliny (Wiegman 
2002). Jeżeli w tym wypadku to, co było subwersywne, znalazło się w głównym nurcie, 
to dlatego, że dzisiejszym wyzwaniem dla feministycznych filozofek jest pytanie, jak 
utrzymać swoją pozycję, dążąc przy tym do osiągnięcia większej pojęciowej kreatyw-
ności (Deleuze i Guattari [1991] 2000). 

W globalnie połączonym i technologicznie zapośredniczonym świecie, naznaczonym 
przez gwałtowne zmiany, strukturalne nierówności i rosnącą militaryzację, femini-
styczne środowisko naukowe zintensyfikowało teoretyczne i metodologiczne wysiłki 
na rzecz zmierzenia się ze złożonością teraźniejszości, jednocześnie opierając się mo-
ralnej i poznawczej panice, która cechuje tak wiele współczesnych społecznych teorii 
globalizacji (Fukuyama [2002] 2004, Habermas [2001]2 2003).Wraz z upadkiem post-
modernizmu, który przeszedł do historii jako forma radykalnego sceptycyzmu oraz 
moralnego i poznawczego relatywizmu, filozofki feministyczne skłaniają się ku wyjściu 
poza paradygmat lingwistycznej mediacji teorii dekonstrukcyjnej, zamiast niej pracu-
jąc na rzecz wytwarzania solidnych alternatyw. Kwestie ucieleśnienia i odpowiedzial-
ności, pozycyjności i umiejscowienia stały się zarówno bardziej istotne, jak i bardziej 
różnorodne. Twierdzę przede wszystkim, że filozofia feministyczna odnajduje właśnie 
nowy kierunek, między posthumanizmem z jednej strony a postantropocentryczny-
mi teoriami z drugiej. Zbieżność tych dwóch podejść, zwielokrotniona wzdłuż wielu 
interdyscyplinarnych linii nadających strukturę teorii feministycznej, zaowocowała 
radykalizacją samych założeń filozofii feministycznej. Wynikło z tego zwłaszcza po-
nowne rozważenie pierwszeństwa seksualności oraz istotności rozróżnienia na płeć 
biologiczną i płeć kulturową.

Znacznie trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, czy radykalna filozofia różnicy sek-
sualnej jako forma neomaterializmu, który niekoniecznie pokrywa się z francuskim 
feminizmem (to pod wieloma względami myląca nazwa), została faktycznie usłyszana. 
Paradygmatyczny status rozróżnienia na płeć biologiczną i kulturową w amerykańskiej 
teorii feministycznej oraz globalny zasięg tego paradygmatu, na przykład w niegdysiej-

2 Wbrew pozorom ani angielska The Future of Human Nature, ani polska Przyszłość natury ludzkiej nie jest izomorficz-

nym tłumaczeniem dzieła Habermasa Die Zukunft der menschlischen Natur. Oryginalne dzieło Habermasa miało bowiem 
dwa rozdziały i zarówno do wydania polskiego, jak i angielskiego dołączono jako rozdział trzeci esej „Glauben und 
Wissen” („Faith and Knowledge”, „Wierzyć i wiedzieć”) – jest to zapewne powód, dla którego autorki zdecydowały się 
nie podawać tutaj roku oryginalnego wydania. Gdyby przyjąć takie stanowisko, nie można byłoby odesłać czytelniczki 
do polskiego tłumaczenia, które zawiera tą samą treść co wersja angielska, a jest przecież tłumaczeniem z niemieckie-

go. Podałyśmy zatem rok wydania niemieckiego, tym bardziej że „Glauben und Wissen” także pochodzi z 2001 roku 
– przyp. red.
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szej Europie Wschodniej po 1989 roku, sprawił, że usytuowane europejskie perspekty-
wy mają problem z utrzymaniem się przy życiu, nie mówiąc już o rozwoju.

Przede wszystkim rozróżnienie na płeć biologiczną i kulturową stało się rdzeniem 
tak zwanego transatlantyckiego roz-łączenia. Gdybym miała przetłumaczyć to na ję-
zyk teorii feministycznej, powiedziałabym, że „ciało” w amerykańskim feminizmie 
nie może być pozytywnie kojarzone z seksualnością ani w dyskursie krytycznym, ani 
publicznym. Na seksualność, która pozostaje fundamentalnym paradygmatem kry-
tycznego dyskursu psychoanalizy i poststrukturalizmu, zwyczajnie nie ma miejsca 
w amerykańskim dyskursie politycznym: została ona stłamszona. Jakie szanse miał 
więc „francuski feminizm”? Dychotomia płci biologicznej i kulturowej przemieściła się 
daleko w stronę bieguna płci kulturowej, odcieleśniając ją pod podwójną przykrywką 
liberalnych „praw” indywidualnych i społeczno-konstruktywistycznej „zmiany”. Od-
wrócenie tej tendencji, wpisanie seksualności w program feministyczny, pozostawio-
no działaczkom lesbijskim, gejowskim i queerowym. Na przykład Teresa de Lauretis 
(1994) powróciła do kwestii psychoanalitycznego pożądania, by zapewnić lesbijskiej 
tożsamości teoretyczną podstawę. Judith Butler odwraca porządek priorytetów w dy-
chotomii płci biologicznej i płci kulturowej na korzyść drugiej z nich, dzięki czemu 
udaje się jej połączyć Foucaulta z Monique Wittig. Odtąd obserwatorki zaczęły mówić 
o amerykańskim poststrukturalizmie jako samodzielnym ruchu, z własnymi konkret-
nymi cechami i celami pojęciowymi. Fakt, że wiodący francuscy poststrukturaliści 
zwykle przyjmują w USA etaty dydaktyczne, podtrzymuje owo drugie życie poststruk-
turalizmu, który w międzyczasie zmarł i zniknął w Europie, szczególnie na francuskiej 
scenie intelektualnej. Na początku trzeciego milenium „francuska” teoria należy do 
świata w sposób diasporyczny, a nie uniwersalistyczny. Francuskość poststrukturali-
zmu faktycznie zagubiła się w tłumaczeniu, ulegając pojęciowej mutacji w swoim tran-
satlantyckim przejściu.

Jednym z praktycznych działań, które podjęłam, aby upewnić się, że inne, bardziej 
europejskie głosy zostaną usłyszane, było założenie sieci kobiecych studiów gende-
rowych i feministycznych, obejmujących Unię Europejską, których najlepszym przy-
kładem jest ATHENA (Advanced Thematic Network of Women’s Studies in Europe; 
Zaawansowana Tematyczna Sieć Studiów Kobiecych w Europie). Teoretycznie z mojej 
funkcji jako założycielki ATHENA wyniknęła przyjacielska, acz zdecydowana kryty-
ka amerykańskiej hegemonii w teorii feministycznej oraz próba wytworzenia innych 
perspektyw, wyprowadzonych z historycznych i usytuowanych europejskich tradycji. 
Uważam, że zostałyśmy usłyszane, o ile przeciwstawne wspomnienia czy alternatywne 
genealogie mogą w ogóle zostać usłyszane. Ten skromny ton oraz struktura wywiadu 
z wami – młodszym pokoleniem krytycznych myślicieli – daje mi powód do ogromnej 
radości oraz poczucie nowej nadziei. 

P3: Twoja filozofia zawsze była filozofią różnicy. W rozdziale „Różnica sek-

sualna jako nomadyczny projekt polityczny” z Podmiotów nomadycznych 

([1994] 2009) wyjaśniasz dlaczego; podążasz w tym za Luce Irigaray. Po 
pierwsze, twierdzisz, że próbujesz przemieścić różnicę-jako-dialektykę, 
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która leży u podstaw zachodniej, eurocentrycznej myśl. Piszesz, że „w hi-
storii »różnica« wiązała się z relacjami panowania i wykluczenia, »różnić-

-się-od« nabrało znaczenia: być »mniej niż«, być wartym mniej” (Braidotti 
[1994] 2009, 179, podkreślenie w oryginale). Po drugie, próbujesz przebić 
się przez kanon zachodniego feminizmu, który odrzucał różnicę seksualną 
„w imię polemicznej formy »antyesencjalizmu« lub utopijnej tęsknoty za 
postawą »ponad płcią kulturową«” (tamże, 182). Rozwijając własną per-

spektywę, konsekwentnie skupiałaś się na „różnicy seksualnej jako projek-

cie”, „nomadycznym projekcie politycznym” (tamże). W tym celu opierałaś 
się na tak zwanych francuskim feminizmie oraz francuskiej teorii.

Po omówieniu w  odpowiedzi na drugie pytanie, o francuski feminizm 
oraz jego miejsce we współczesnym środowisku akademickim, chcemy za-

pytać o to, jaka jest twoja opinia o francuskiej teorii na szeroko pojętym 
uniwersytecie? Czy oprócz jej kanonicznej wersji, która została wytworzo-

na w angloamerykańskim kontekście tak samo jak „francuski feminizm”, 
dostrzegasz jakieś mniejszościowe tradycje w środowisku akademickim, 
które byłyby równie „francuskie”? A jeśli tak, to jak one wyglądają i jak są 
powiązane z nowym materializmem? 

RB: Teraz jest już jasne, że musimy zdeterytorializować francuską teorię w celu oca-
lenia jej od porażki, jaką poniosła w Ameryce Północnej. Jest to podwójne wyzwanie 
z uwagi na to, jak prawicowa stała się rzeczywistość intelektualna w Europie w ostat-
niej dekadzie. Kolejnym czynnikiem, który opóźnia rozwój usytuowanych europejskich 
perspektyw jest wieloletnia wrogość pomiędzy francuską a niemiecką tradycją filozo-
ficzną. Niemniej jednak istnieją trzy główne punkty warte uwagi: po pierwsze, tenden-
cja do wychodzenia poza podział na filozofię analityczną i kontynentalną, jak wskazał 
John Mullarkey (2006) w swojej pracy dotyczącej filozofii „postkontynentalnej”. Nie-
miecki filozof Dieter Thomä podjął analogiczny temat w tomie, który redagowałam 
dla History of Continental Philosophy (Braidotti 2010). To przykłady zachęcających 
osiągnięć, które umożliwiają nam uruchomienie nowych teoretycznych i metodologicz-
nych zasobów w obrębie wcześniej antagonistycznych tradycji.

Po drugie, trzeba też podkreślić twórczy wkład radykalnej epistemologii w recepcję 
francuskiej filozofii. Współcześnie nie może być mowy o czytaniu Canguilhema bez 
uwzględniania prac Haraway; nie ma Derridy bez Butler czy Spivak; nie ma Foucaulta 
bez Stuarta Halla ani Deleuze’a bez materialistycznych feministek. To punkt, z którego 
nie ma powrotu. 

Po trzecie, odnosząc się bardziej bezpośrednio do waszego pytania, myślę, że fran-
cuska filozofia jest bogata w tradycje mniejszościowe i dobrze by było, gdybyśmy do 
nich powróciły. Rozciągają się one od mało znanej na świecie, ale mimo to zdecydowa-
nie francuskiej tradycji filozofii nauki i epistemologii po nacisk na seksualność w tra-
dycji libertyńskiej. Moim ulubionym z tych nurtów jest czarujący materializm Diderota 
oraz uznana tradycja, która łączy bezpośrednio racjonalizm z wyobraźnią. Mamy tu 
mnogość górskich strumieni, które zbiegają się w materializm głównego nurtu.
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P4: Czy zgadzasz się, że różnica jest kwintesencją nowego materializmu? 
A jeśli tak, to jak zdefiniowałabyś jego podejście do niej? 

RB: Oczywiście – zwłaszcza jeśli w tym punkcie podąża się za Deleuze’em i ustanawia 
monizm jako ontologię fundamentalną. Pojęcie jednoznaczności bycia lub pojedynczej 
materii nadaje różnicy status czasownika albo procesu, stawania-się usytuowanego 
w samym sercu tej materii. Istnieją jedynie odchylenia albo modulacje czasu i prze-
strzeni we wspólnym bloku, a więc to wszystko to schematy powtórzenia i różnicy. Po-
nadto wewnątrz takiego systemu myślenia różnica seksualna3 odgrywa kluczową rolę. 

W szczególności stawia ona pytanie o warunki możliwości myśli jako pochodzą-
cego-z-siebie systemu reprezentacji samej siebie jako najwyższej obecności. Różnice 
płciowe tworzą zatem, ogólnie rzecz biorąc, podmiotowość. Narzędziem pojęciowym, 
za pomocą którego Luce Irigaray ukazała tę osobliwą logikę, jest pojęcie „namacalnej 
transcendencji” [the sensible transcendental]. Pokazując, że w procesie erekcji tran-
scendentalnego podmiotu zostały wymazane macierzyńskie podstawy pochodzenia, 
Irigaray równocześnie demaskuje wertykalną transcendencję podmiotu oraz domaga 
się alternatywnych metafizyk. Transcendencja Irigaray jest namacalna oraz ugrunto-
wana w bardzo szczególnym fakcie, że całe ludzkie życie jest w chwili obecnej wciąż 
„zrodzone z kobiety” (Rich [1976] 2000). Pomiędzy wczesną Irigaray a pracami Dele-
uze’a występują rezonanse.

Jak często twierdziłam, podkreślanie produktywnej i pozytywnej mocy różnicy przez 
Deleuze’a jest dla teorii feministycznej problematyczne o tyle, o ile kwestionuje ona 
fundamentalną wartość różnicy seksualnej. Z drugiej strony dla Irigaray metafizyczne 
zagadnienie różnicy seksualnej jest horyzontem teorii feministycznej; dla Elizabeth 
Grosz zaś ([1993] 1994) jest nawet jej warunkiem wstępnym. Dla Butler (1993) różnica 
jest problemem do przezwyciężenia, granicą dyskursu ucieleśnienia; dla mnie jednak 
różnica seksualna jest usytuowanym cielesnym [corporeal] miejscem, punktem wyj-
ścia dla każdej z nas – negocjowalnym, krzyżującym się, afektywnym miejscem. Prze-
wagą podejścia tak Deleuze’a, jak też Irigaray jest przesunięcie nacisku z metafizyki 
na etykę różnicy seksualnej. Swoisty dla Deleuze’a rodzaj filozoficznego pragmatyzmu 
kwestionuje w ogóle potrzebę ugruntowywania różnicy seksualnej w metafizyce. Cechą 
charakterystyczną nomadycznej teorii różnicy seksualnej jest to, że różnica nie jest 
postrzegana jako problem do rozwiązania albo jako przeszkoda do pokonania, ale ra-
czej jako fakt i czynnik naszego usytuowanego, cielesnego miejsca. Nie jest też jedynie 
ludzkim przywilejem. Ma to istotne metodologiczne konsekwencje. 

Colebrook na przykład, wychodząc od empiryzmu Deleuze’a, chce przemieścić ob-
szar debaty od metafizycznych postaw ku filozofii immanencji, która podkreśla ko-
nieczność stworzenia nowych pojęć. Ten kreacyjny gest jest sposobem odpowiedzi na 
to, co dane, na doświadczenie; jest zatem połączony z pojęciem wydarzenia. Tworzenie 
pojęć samo jest doświadczeniem albo eksperymentem. Mamy tutaj podwójną impli-
kację: po pierwsze, że nie trzeba postrzegać filozofii jako głównego dyskursu albo nie-

3 Tłumaczymy dalej „różnicę seksualną” również jako „różnicę płciową”, w zależności od kontekstu. Warto, żeby czytel-
niczka miała na uwadze, że to jedno i to samo pojęcie – przyp. red.
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uniknionego horyzontu myślenia – praktyki artystyczne i naukowe również mają rolę 
do odegrania. Po drugie, jeśli pytania etyczne nie potrzebują metafizyki, to feministycz-
ne zaangażowanie w pojęcia nie musi być krytyczne, ale może być odkrywcze i twórcze. 
Innymi słowy wszystkie musimy się nauczyć eksperymentowania z myśleniem. Pociąga 
to za sobą deterytorializację tej właśnie różnicy seksualnej, od której zaczęłyśmy. 

P5: Ostatnio w swojej pracy skupiasz się na „posthumanizmie” oraz „post-

sekularyzmie”. Omawiasz oba te pojęcia w dwóch artykułach z Theory, 

Culture and Society. Komplikujesz tam w sposób zdecydowany postczło-

wieczeństwo, wplatając w nie postantropocentryzm, którą to interwencję 
przypisujesz teorii feministycznej: „podejście postantropocentryczne i fe-

ministyczne stanowi […] wyzwanie dla androcentryzmu charakterystycz-

nego dla cielesnego materializmu poststrukturalistów” (Braidotti 2006a, 
198)4. Oprócz tego twierdzisz, że na przykład postantropocentryczny po-

sthumanizm Donny Haraway nie jest antyfundacjonalizmem, a „ontologią 
procesualną” (tamże, 199). Oprócz faktu, że wykorzystujesz tu whitehe-

adowski moment u Haraway („byty nie poprzedzają swoich relacji” [Hara-

way 2003, 245]), przypisujesz również feministycznemu posthumanizmo-

wi specyficzną teorię czasu, która wydaje się bergsonowska:

Bycie w procesie lub zmiana nie sytuuje myślącego podmiotu poza histo-

rią lub czasem […]. Umiejscowienie to osadzona i ucieleśniona pamięć: 
to układ przeciw-wspomnień, które są uruchamiane przez zbuntowanego 
myśliciela [resisting thinker] przeciwko dominującym przedstawieniom 
subiektywności. Umiejscowienie jest materialistyczną, czasową i prze-

strzenną strefą współprodukcji podmiotu – na pewno nie jakimś przy-

padkiem relatywizmu (Braidotti 2006, 199).

Ontologia procesualna wraz z neowitalizmem dostarczają również klu-

cza do twojej konceptualizacji postsekularności, aczkolwiek istotne jest 
dla ciebie także pozostawanie w ramach psychoanalizy (Braidotti 2008, 
12–13). W twojej pracy postsekularyzm zostaje ujęty następująco:

Postsekularne stanowisko w kwestii afirmatywnej siły opozycyjnej świa-

domości nieuchronnie rodzi pytanie o wiarę w możliwe przyszłości, które 
są jednymi z aspektów [...] szczątkowej duchowości [...]. Sama wiara w po-

stęp jest wotum zaufania dla przyszłości. Tak naprawdę chodzi tu o wiarę 
w możność osiągnięcia doskonałości przez kobiety/mężczyzny, chociaż 
w dużo bardziej przyziemny i odpowiedzialny sposób, który uprzywile-

jowuje częściowe perspektywy, jak ujęła to Haraway ([1988] 2009). Teo-

ria ta ma charakter postsekularny, ponieważ nie jest transcendentna, 

4 W oryginalnym wydaniu zabrakło tej pozycji w bibliografii, przez co czytelniczka mogła odnieść wrażenie, że to są 
cytaty z Transpositions. Zostało to poprawione – przyp. red.



Nowy materializm

26

ale immanentna, i zakłada życzliwe więzy kosmopolityzmu, solidarności 
oraz wspólnoty przekraczającej granice między miejscami i pokoleniami. 
Wyraża ona również w swojej tęsknocie za sprawiedliwością społeczną 
i zrównoważonym rozwojem znaczną ilość szczątkowej duchowości (tam-

że, 18).

Twoim zdaniem postsekularność jest zatem czymś swoistym dla współ-
czesnych feministycznych teorii różnicy, postrzeganych jako ustruktury-

zowane przez politykę afirmacji, a nie negacji czy dialektyki (tamże, 13). 
Po raz kolejny kluczowa dla ciebie wydaje się nielinearna czasowość teorii, 
w ujęciu zarówno Whiteheada, jak i Bergsona.

Niemniej jednak w twojej teoretyzacji postsekularności wydaje się w ja-

kiś sposób zanikać silna, antyandrocentryczna perspektywa teorii femini-
stycznej, choć ontologia procesualna i neowitalizm są wyraźnie sprecyzo-

wane. W jaki sposób postsekularny feminizm jest antyandrocentryzmem? 
Jak na przykład powinniśmy konceptualizować tę wiarę w „możność osią-

gnięcia doskonałości przez kobietę/mężczyznę”?

RB: Moje wyjściowe założenie głosi, że zwrot postsekularny stanowi wyzwanie dla eu-
ropejskiej teorii politycznej w ogólności, a feminizmu w szczególności, ponieważ ujaw-
nia, że sprawstwo albo polityczna podmiotowość mogą być wyrażane czy wspierane 
przez religijną pobożność, a nawet mogą w znacznym stopniu obejmować duchowość. 
To twierdzenie ma ważne następstwo – mianowicie takie, że polityczne sprawstwo 
nie musi być krytyczne w negatywnym znaczeniu opozycyjności, a tym samym nie 
może być nakierowane głównie ani wyłącznie na wytwarzanie przeciwpodmiotowości. 
Podmiotowość jest raczej procesualną ontologią autopojezy czy projektowania siebie 
[self-styling], która obejmuje złożone i ciągłe negocjacje z dominującymi normami 
i wartościami, a zatem również z wieloma formami odpowiedzialności. Tego stano-
wiska broni w obrębie feminizmu szereg różnych myślicielek, poczynając od Harding 
i Narayan (2000) po Mahmood (2005).

Następstwem tego aksjomatu jest wiara, że emancypacja kobiet jest bezpośrednio 
wpisana w wolność seksualną, zgodnie z europejską liberalną tradycją praw i autono-
mii jednostki [self-autonomy]. Jak twierdziła ostatnio Joan Scott (2007), ten histo-
rycznie konkretny model nie może być uniwersalizowany, a jego egzekwowanie i na-
leganie na jego jednorodność, pomimo rosnących dowodów na jego przygodną i tym 
samym częściową stosowalność, jest podstawowym błędem współczesnych europej-
skich polityków. Jest to kluczowy punkt, który raz jeszcze podkreśla wagę seksualno-
ści jako głównej osi formowania się podmiotu w kulturze europejskiej i jej filozofiach 
podmiotowości. To właśnie z powodu historycznej wagi seksualności różnica płciowa 
jest centralną osią formacji tożsamości i relacji społecznych. 

Perspektywa postsekularna wymusza zatem jeśli nie kompletną rewizję, to przy-
najmniej relatywizację dominującego paradygmatu europejskiego, który zrównuje 
emancypację z wyzwoleniem seksualnym. Co więcej, stanowisko postsekularyzmu 
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w kwestii afirmatywnej siły opozycyjnej świadomości nieuchronnie prowadzi do pyta-
nia o pragnienie możliwych przyszłości i wiarę w nie, pozostające jednym z aspektów 
szczątkowej duchowości, o której wspomniałam wcześniej. System feministycznych 
wartości obywatelskich spoczywa na społecznie konstruktywistycznym pojęciu wia-
ry pojmowanej jako nadzieja na powstanie alternatywnych społecznych horyzontów, 
nowych norm i wartości. Wiara w postęp sama w sobie jest wotum zaufania dla przy-
szłości. Ostatecznie jest to wiara w możność osiągnięcia doskonałości przez kobietę/
mężczyznę, aczkolwiek w dużo bardziej przyziemny, odpowiedzialny sposób, który 
uprzywilejowuje perspektywę częściową, jak ujęła to Haraway (1988). 

Pragnienie nigdy nie jest dane. Jest raczej, niczym długi cień rzucany z przeszło-
ści, poruszającym się przed nami horyzontem, ku któremu zmierzamy. Pomiędzy „już 
nie” a „jeszcze nie” pragnienie wytycza możliwe wzory stawania się. Krzyżują się one 
z seksualnością i mobilizują ją, ale tylko po to, by zdeterytorializować parametry sys-
temu płci kulturowej, który teraz bardziej niż kiedykolwiek łączy odkupicielską, eman-
cypacyjną łaskawość z brutalnym, militarnym przymusem neoimperialnego projektu 
Zachodu. Krytyczne myślicielki, w sprzeciwie wobec banalności seksu jako demon-
stracyjnej konsumpcji oraz arogancji nacjonalistycznych projektów przymusowego 
wyzwalania ludzi spoza Zachodu, mogą dziś chcieć ponownie przemyśleć seksualność 
pojmowaną poza płcią kulturową, jako ontologiczny pęd do czystego stawania się. Pra-
gnienie kreśli warunki dla intersubiektywnych spotkań pomiędzy „już nie” a „jeszcze 
nie”, poprzez nieunikniony przypadek wglądu, strumień nagłego przyspieszenia, sta-
nowiący punkt, z którego nie ma już powrotu. Akceptacja tego wyzwania zdeterytoriali-
zowanej, nomadycznej seksualności może uratować współczesną politykę seksualną od 
paradoksalnego połączenia skomercjalizowanych banałów i nieprzemijających żądań 
przeciwtożsamości z jednej strony oraz wojowniczych i rasistowskich form neokolo-
nialnego cywilizacjonizmu z drugiej. 

P6: W ramach końcowego eksperymentu spróbujmy wyjść z feminizmem 
poza pomysły o społecznym oraz kulturowym osadzeniu ucieleśnionej ko-

biecości i porozmawiajmy o sposobie, w jaki pracujesz z pojęciem noma-

dy. Już Deleuze w Różnicy i powtórzeniu ([1968] 1997, 74) skontrastował 
nomadę z nomos. Wydaje się, że w swoich kolejnych pracach zagłębiasz 
się coraz bardziej w tę szczególną opozycję. Innymi słowy wydają się one 
dotyczyć czegoś więcej niż feminizmu, który zajmuje się przemyślaniem 
relacji między kobietą a mężczyzną albo między kobietą a światem. W two-

im feminizmie chodziłoby raczej o myślenie o „kobiecie” we wszystkich 
jej morfogenetycznych i topologicznych wirtualnościach. Już w swoich 
wczesnych pracach – od „innego materializmu”, który zaproponowałaś 
w ostatnim rozdziale swojej pierwszej książki (Patterns of Dissonance) 
w 1991 roku, do twierdzeń takich jak „język jest wirusem” (w Podmiotach 

nomadycznych) – wypchnęłaś feminizm poza koncepcję, że kobieta po-

winna być uważana za „inną”, a nawet poza „stawanie-się-kobietą” De-

leuze’a i Guattariego, które w pewien sposób zbliża się do nomadologii, 
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ale nadal zakłada społeczną i kulturową relacyjność, której nomada nie 
potrzebuje. Czy możemy stwierdzić (z Arnoldem Toynbeem), że nomadką 
jest ta, która „się nie porusza ”, ale jest zwyczajnie zainteresowana ekspe-

rymentowaniem i doświadczaniem kobiecości w jej wszystkich material-
nych realizacjach? Albo lepiej: czy pojęcie nomady pozwoliło ci zainicjo-

wać powrót do radykalnego spinozjanizmu, który nie zgłębia tak bardzo 
społecznych i kulturowych aspektów feminizmu, ale po prostu stawia py-

tanie, co kobieta może zrobić? 

RB: Co za wspaniałe pytanie! Chciałabym poprowadzić o tym sześciotygodniowe se-
minarium! Punktem wyjścia większości feministycznych redefinicji podmiotowości 
jest nowa forma materializmu, która rozwija pojęcie cielesnej materialności przez 
podkreślanie ucieleśnionej i tym samym zróżnicowanej płciowo struktury mówiącego 
podmiotu. W rezultacie przemyślenie cielesnych korzeni podmiotowości jest punktem 
wyjścia epistemologicznego projektu nomadyzmu. Ciało albo ucieleśnienie podmiotu 
ma zostać zrozumiane nie jako kategoria biologiczna ani socjologiczna, lecz jako punkt 
styczny pomiędzy tym, co fizyczne, tym, co symboliczne, i tym, co socjologiczne. Pod-
kreślam kwestię ucieleśnienia, by zaapelować o różne sposoby myślenia o ciele. Ciało 
pozwala nam odnieść się do materialistycznych, ale również witalistycznych podstaw 
ludzkiej podmiotowości oraz do specyficznie ludzkiej zdolności do łączenia zakorzenie-
nia z przepływaniem, a zatem wykraczania poza te właśnie zmienne – klasę, rasę, płeć 
biologiczną, płeć kulturową, wiek, niepełnosprawność – które nadają nam strukturę. 
Podejście to bazuje to na posttożsamościowym spojrzeniu na czynniki konstytuujące 
podmiot. 

Nomadyczna wizja ciała definiuje je jako wielofunkcyjne i złożone, jako transfor-
mator pływów i energii, afektów, pragnień i wyobrażeń [imaginings]. Psychoanaliza 
nauczyła mnie doceniać zalety niejednolitej struktury podmiotu oraz radosne implika-
cje tezy o nieświadomych podstawach podmiotu. Złożoność jest terminem kluczowym 
dla zrozumienia mnogich warstw afektywnych, złożonych zmiennych czasowych oraz 
wewnętrznie sprzecznych linii czasu i linii pamięci, które okalają naszą ucieleśnioną 
egzystencję. W przeciwieństwie do opozycji stworzonych przez dualistyczne wersje 
społecznego konstruktywizmu nomadyczne ciało jest granicą transformacji. Jest złożo-
nym wzajemnym oddziaływaniem w dużym stopniu skonstruowanych sił społecznych 
i symbolicznych. Ciało to powierzchnia intensywności oraz afektywne pole interakcji 
z innymi. Innymi słowy feministyczny nacisk na ucieleśnienie idzie ramię w ramię z ra-
dykalnym odrzuceniem esencjalizmu. W teorii feministycznej mówi się jako kobieta, 
chociaż podmiot „kobieta” nie jest monolityczną istotą, zdefiniowaną raz na zawsze, 
ale raczej miejscem mnogich, złożonych oraz potencjalnie sprzecznych zbiorów do-
świadczeń, zdefiniowanych przez pokrywające się zmienne, takie jak klasa, rasa, wiek, 
styl życia, preferencje seksualne i inne. Ktoś mówi jako kobieta w celu wzmocnienia 
pozycji kobiety, uruchomienia społeczno-symbolicznych zmian swojej sytuacji; jest to 
radykalnie antyesencjalistyczna pozycja. 
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„Nomada” wyraża moją figurację usytuowanego, postmodernistycznego, kulturo-
wo zróżnicowanego podmiotu w ogóle, a w szczególności podmiotu feministycznego. 
Może być on również w zależności od umiejscowienia opisany jako postmodernistycz-
ny/postindustrialny/postkolonialny. Podobnie jak osie rozróżnień, takich jak klasa, 
rasa, grupa etniczna, płeć kulturowa, wiek i inne, przecinają się i współdziałają ze sobą 
w konstytuowaniu podmiotowości, tak też pojęcie nomady odnosi się do jednoczesnego 
występowania wielu z nich na raz. Mówienie jako feministka powoduje, że udziela się 
pierwszeństwa kwestiom płci kulturowej (albo raczej różnicy seksualnej) w połączeniu 
z uznaniem istnienia różnic wśród kobiet. Ta figuracja ukazuje więc moje pragnienie 
zbadania i uprawomocniania politycznego sprawstwa, przy jednoczesnym uznaniu za 
dokonane odrzucenia metafizycznie określonych, stałych tożsamości. Chodzi tu między 
innymi o to, jak pogodzić cząstkowość i nieciągłość z konstrukcją nowych form wza-
jemnych powiązań i zbiorowych projektów politycznych. 

Polityczna strategia podwaja się jako metodologia; transformacyjne projekty pocią-
gają za sobą radykalną zmianę pozycji ze strony podmiotu wiedzy, który nie jest ani 
oczywisty dla siebie, ani pozbawiony cierpienia. Żaden proces budzenia świadomości 
nigdy taki nie jest. W feminizmie poststrukturalistycznym „projekt alternatywnej na-
uki” (Harding 1986) był również realizowany, pod względem metodologicznym, przez 
praktykę dezidentyfikacji ze znanymi i tym samym pocieszającymi wartości i tożsamo-
ści (De Lauretis 1986; Braidotti [1994] 2009).

Dezidentyfikacja obejmuje utratę pielęgnowanych zwyczajów myślenia i reprezenta-
cji, co może również wywoływać strach oraz poczucie niepewności i nostalgii. Zmiana 
jest z pewnością bolesnym procesem, ale nie czyni jej to równoznaczną z cierpieniem 
ani nie uzasadnia stanowiska politycznego konserwatyzmu, potępiającego każdą zmia-
nę jako niebezpieczną. Celem podkreślania trudności i bólu związanych z dążeniem do 
transformacyjnego procesu jest raczej zwrócenie uwagi zarówno na związane z nim 
złożoności, paradoksy, które są od niego nieodłączne, jak i na rozwój nomadycznej 
„etyki współczucia” (Connolly 1999).

Wyjątkowo ryzykowne są zmiany, które wpływają na czyjeś poczucie tożsamości. 
Jeśli identyfikacje stanowią wewnętrzne rusztowanie, które wspiera nasze poczucie 
tożsamości, to przemieszczania naszych wyobrażeniowych identyfikacji nie jest tak 
proste jak wyrzucenie zużytego ubrania. Psychoanaliza nauczyła nas, że wyobrażenio-
we re-lokacje są złożone oraz czasochłonne, jak zrzucanie starej skóry. Co więcej, tego 
typu zmiany jakościowe wydarzają się dużo łatwiej na poziomie molekularnym lub 
podmiotowym, a ich przekład na dyskurs publiczny i wspólne doświadczenie społeczne 
są złożoną i ryzykowną sprawą. Spinozjańskie feministyczne myślicielki polityczne, jak 
Moira Gatens i Genevieve Lloyd (1999), twierdzą w bardziej pozytywnym tonie, że ta-
kie społecznie osadzone i historycznie zakorzenione zmiany są rezultatem „wspólnych 
wyobrażeń” – podzielanego pragnienia, by urzeczywistnić pewne transformacje jako 
wspólny wysiłek. Są one transwersalnymi układami [assemblages], które mają na celu 
produkcję afirmatywnej polityki oraz etycznych relacji. 

Defamiliaryzacja jest otrzeźwiającym procesem, podmiot wiedzy dzięki niemu ewo-
luuje, porzucając normatywną wizję siebie, do której został(a) przyzwyczajona/y. Rama 
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odniesienia przekształca się w niezakończone [open-ended], interrelacyjne, wielopłcio-
we oraz międzygatunkowe przepływy stawania się, dzięki współdziałaniu z mnogimi 
innymi. Podmiot w ten sposób ukonstytuowany wysadza granice humanizmu na po-
ziomie skóry. 

Jednakże, jak uczy nas Irigaray, zmiana granic tego, co może zrobić kobieta, pociąga 
za sobą przesunięcie podstawowych parametrów: ontologiczne, w kategoriach czaso-
przestrzennej ramy stawania się; symboliczne, poprzez liturgie realizacji i formalizacji 
odpowiednich sposobów ekspresji; oraz społeczne, w praktycznych formach wspól-
nej moralności i przejściowej polityki, która może prowadzić do bardziej radykalnej 
formy demokracji. Tak jak twierdziłam wcześniej, warunki odnowienia politycznego 
i etycznego sprawstwa nie mogą być wyprowadzone z bezpośredniego kontekstu albo 
obecnego stanu terenu, po którym się poruszamy. Muszą one zostać wytworzone afir-
matywnie i kreatywnie, poprzez starania dostosowane do tworzenia możliwych przy-
szłości, poprzez mobilizowanie zasobów i wizji, które nie zostały wykorzystane, i po-
przez realizowanie ich w codziennych praktykach wzajemnego łączenia się z innymi. 

Ten projekt wymaga dużo wizjonerskiej mocy lub proroczej energii, cech ani spe-
cjalnie modnych w środowisku akademickim, ani wysoko cenionych z perspektywy 
naukowej w czasach komercyjnej globalizacji. Apele o więcej wizjonerstwa wybrzmie-
wają jednak z wielu działów teorii krytycznej. Feminizm ma długą i bogatą genealo-
gię, jeśli chodzi o wzywanie do wizjonerskiego wglądu. Już na początku Joan Kelly 
(1979) scharakteryzowała teorię feministyczną jako obosieczną wizję, która posiada 
silną funkcję krytyczną i równie silną funkcję kreatywną. Wiara w twórcze moce wy-
obraźni jest nieodłączną częścią feministycznej diagnozy przeżywanego, ucieleśnionego 
doświadczenia i cielesnych korzeni podmiotowości, które mogłyby wyrażać złożone 
osobliwości, jakimi stały się feministki. Dzieło Donny Haraway (1997, 2003) dostarcza 
najlepszego przykładu tego rodzaju szacunku dla wymiaru, w którym kreatywność jest 
niewyobrażalna bez pewnego wizjonerskiego napędu. 

Prorocze lub wizjonerskie umysły są myślicielkami przyszłości. Przyszłość jako ak-
tywny obiekt pragnienia pcha nas naprzód i motywuje do bycia aktywnymi tu i teraz, 
w nieustannej teraźniejszości, która wzywa do oporu. Tęsknota za stabilnymi przyszło-
ściami może skonstruować teraźniejszość, w której można będzie żyć. Nie jest to akt 
wiary, ale czynna transpozycja, przekształcenie na pogłębionym poziomie (Braidotti 
2006b). Proroczy czy też wizjonerski wymiar jest konieczny, byśmy mogły chronić afir-
matywne podtrzymywanie teraźniejszości jako platformy startowej dla zrównoważone-
go stawania się albo jakościowych przemian. Przyszłość jest wirtualnym rozwijaniem 
afirmatywnego aspektu teraźniejszości, który szanuje nasze zobowiązania względem 
przyszłych pokoleń. 

Poszukiwanie praktyk nadziei, zakorzenionych w zwykłych mikropraktykach co-
dziennego życia, jest prostą strategią zapewniania, podtrzymywania i mapowania 
zrównoważonych przemian. Pęd do społecznego konstruowania nadziei zakorzeniony 
jest w głębokim poczuciu odpowiedzialności. Jego częścią jest fundamentalna bezin-
teresowność i głębokie poczucie nadziei. Nadzieja jest sposobem wymarzenia sobie 
możliwych przyszłości, antycypacyjną cnotą, która przenika nasze życia i uruchamia 
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je. Jest wielką mocą motywacyjną, osadzoną nie tylko w projektach, które mają na 
celu rekonstrukcję społecznych wyobrażeń, ale też w politycznej ekonomii pragnień, 
afektów i kreatywności. Współczesne nomadyczne praktyki podmiotowości – zarówno 
w pedagogice, jak i innych obszarach myślenia – działają na rzecz bardziej afirmatyw-
nego podejścia do teorii krytycznej. 

 Tłumaczyła Ada Handke
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Rozdział	2 

Wywiad	z	Manuelem	DeLandą

Wszelka materialistyczna filozofia musi przyjąć  
za swój punkt wyjścia istnienie materialnego świata, 

który jest niezależny od naszych umysłów.

Pytanie 1: W swoim krótkim tekście „The Geology of Morals, A Neo-Mate-

rialist Interpretation” z 1996 roku wprowadzasz termin „neomaterializm”, 
gdy przepisujesz [rewriting]1 sposób wykorzystania Hjelmslevowskiego 
lingwistycznego modelu formy, treści, substancji i wyrażenia [expression] 
przez Deleuze’a i Guattariego w ich Tysiącu plateau ([1980] 2015). Zda-

niem Deleuze’a i Guattariego model ten wychodzi daleko poza domenę 
języka, toteż korzystają z niego w celu skonceptualizowania ruchów geolo-

gicznych. W swoim odczytaniu, zamiast wykorzystać Hjelmsleva, stosujesz 
inne pojęcia – takie jak warstwa, deterytorializacja i reterytorializacja – by 
nakreślić mapę morfogenetycznych zmian realnego. Nie ma żadnego po-

wodu, dla którego neomaterializm powinien czynić użytek z określonych 
pojęć (takich jak te wspomniane) lub nawet określonych autorów, takich 
jak Hjelmslev. Tym natomiast, co wydaje się dla niego kluczowe, jest oży-

wienie zainteresowania afirmatywnym odczytaniem dynamiki w proce-

sach materializacji. Oferuje nam ono bowiem taki sposób myślenia, dla 
którego punktem wyjścia są, jak ujął to Spinoza ([1677] 2010, ks. 2, tw. 49, 
przypis), „same ruchy cielesne”, oraz pozwala na nowo przemyśleć różne 
gałęzie akademickiej nauki – takie jak geologia, matematyka, teoria kul-
tury, (neoklasyczna) ekonomia oraz socjologia.

W swojej książce Intensive Science and Virtual Philosophy z 2002 roku 
podajesz przepiękną definicję tego, czym jest „historia”, zmuszając nas 
do przemyślenia od nowa sposobu, w jaki można by usytuować nowy ma-

terializm w ramach akademickiej refleksji. Piszesz: „Dobrze zdefiniowa-

nej natury możliwych historii nie przybliży nam sama wzmianka o pra-

wach wyrażanych jako równania różniczkowe, ale dopiero zrozumienie, 
jak takie równania w rzeczywistości indywiduują trajektorie” (DeLanda 
2002, 36). Czy możemy [z tego] wyciągnąć następujący wniosek: książki, 
które piszesz, oraz sposób, w jaki twoje nowomaterialistyczne argumenty 
przepisują różnorodne gałęzie akademickiej nauki – wszystko to dotyczy 
tworzenia takich „zindywiduowanych trajektorii”, które wynajdują neo-

materializm? Innymi słowy czy możemy stwierdzić, że o twoim neoma-

1 Alternatywnym i być może lepszym przekładem byłoby tu „nanoszenie poprawek”, lecz w późniejszych częściach 
książki autorki posługują się tym pojęciem w kontekście Lyotardowskiego „przepisywania nowoczesności” i jest to dla 
nich kluczowe pojęcie – przyp. red.
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terializmie, choć inspirowanym Deleuze’em oraz Braudelem, nie można 
nawet powiedzieć, iżby wychodził od tych autorów?

Manuel DeLanda: Wszelka materialistyczna filozofia musi przyjąć za punkt wyjścia 
istnienie materialnego świata, który jest niezależny od naszych umysłów. Wówczas 
jednak napotyka ona problem źródła trwałej tożsamości mieszkańców tego świata: co 
takiego, jeśli nie umysł, zapewnia tożsamość górom i rzekom, roślinom i zwierzętom? 
Stara, udzielona przez Arystotelesa odpowiedź brzmi: „istoty”. Gdy jednak odrzuca się 
esencjalizm, wówczas jedyną opcją jest następująca odpowiedź: wszystkie obiektywne 
byty są produktami procesu historycznego, to znaczy ich tożsamość jest syntezowana 
lub produkowana jako część historii kosmologicznej, geologicznej, biologicznej lub 
społecznej. To właśnie ta potrzeba wprowadzenia pojęcia „syntezy” lub „produkcji” 
przyciągnęła Marksa do Heglowskiej dialektyki, ponieważ dostarczyła mu ona modelu 
syntezy: konfliktu przeciwieństw albo negacji negacji. Deleuze i Guattari z kolei zastę-
pują ów model syntezy tym, co określają mianem „podwójnego powiązania”: po pierw-
sze – surowe materiały, które złożą się na nowy byt, muszą zostać wyselekcjonowane 
oraz wstępnie obrobione; po drugie – muszą one zostać skonsolidowane2 w całość z od-
powiadającymi jej własnościami. Przykładowo skała taka jak wapień czy piaskowiec 
jest najpierw wiązana [articulated] przez proces sedymentacji (powolne zbieranie się 
i sortowanie otoczaków, będących składowymi skały). Następnie wiązana jest po raz 
drugi, gdy zakumulowany osad jest sklejany razem w procesie cementacji. Jako nazw 
dla tych dwóch powiązań używają oni pochodzących od Hjelmsleva terminów „treść” 
oraz „wyrażenie”, nie ma to jednak sugerować, że powiązania [articulations] mają 
w jakikolwiek sposób pochodzenie lingwistyczne. Wprost przeciwnie: dźwięki, słowa 
i wzorce gramatyczne należące do języka są materiałami, które historycznie akumulu-
ją się lub osadzają, a następnie są konsolidowane przez kolejny proces – jak choćby 
standaryzację dialektu dokonaną przez Royal Academy oraz jej oficjalne słowniki, gra-
matyki i zasady wymowy.

Pytanie o indywiduację trajektorii dotyczy modeli matematycznych (które według 
mnie są tajemnicą sukcesu nauki), ale macie słuszność, mówiąc, że sens jest tu szerszy. 
Wszystkie historycznie zsyntetyzowane byty są bytami indywidualnymi: indywidualny-
mi roślinami i zwierzętami, indywidualnymi gatunkami i ekosystemami, indywidual-
nymi górami, planetami, systemami słonecznymi i tak dalej. „Indywidualny” oznacza 
tu „pojedynczy i unikalny” – nie poszczególnego członka ogólnej kategorii, ale unikalny 
byt, który może komponować większe indywidualne byty w ramach relacji części-do-
-całości, tak jak indywidualne otoczaki komponują większą indywidualną skałę. Mate-
rialistyczna ontologia indywidualnych bytów jest zawarta implicite u Deleuze’a i Guat-
tariego oraz u Braudela, musimy więc dać im pewien kredyt zaufania – a potem ruszyć 
dalej i wynaleźć resztę.

2 W geologii mianem konsolidacji określa się proces zagęszczania i twardnienia skały okruchowej; jest to jeden z eta-

pów procesu przemiany skały luźnej w zwięzłą. DeLanda sięga po słownictwo geologiczne (obok konsolidacji wymienia 
cementację oraz sedymentację, czyli osadzanie), ale używa go w bardziej abstrakcyjnym sensie – przyp. tłum.
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P2: Neomaterializm w pewien sposób przepisuje naukę akademicką jako 
całość, w tym organizujące ją dziś granice pomiędzy dyscyplinami. Zde-

cydowanie praktykujesz coś takiego w swojej pracy, na przykład wpisując 
geologię w socjologię. Bardzo ciekawie byłoby uczynić to jeszcze wyraź-

niejszym. Jak zatem mogłaby wyglądać nowomaterialistyczna propozy-

cja przemyślenia granic pomiędzy dyscyplinami (bez korzystania z takich 
etykietek jak „interdyscyplinarność”, „postdyscyplinarność” lub „trans-

dyscyplinarność”, gdyż wszystkie one są – koniec końców – nową formą 
dyscyplinowania)?

MD: Dziedziny akademickie również są historycznymi indywiduami o przygodnych 
granicach, z których wiele zostało ustalonych w trakcie wojny o terytoria. Czemu kto-
kolwiek miałby odczuwać potrzebę respektowania tych granic? Musimy sięgać do kon-
ceptualnych i empirycznych zasobów wszystkich dziedzin, by wzbogacić materializm 
oraz ustrzec go przed nabraniem apriorycznego charakteru. Jest zupełnie bez znacze-
nia, jaką etykietką opatrzymy ten manewr.

P3: Pomimo nacisku, jaki kładziesz na zindywiduowane trajektorie, za-

reagowałeś wyjątkowo pozytywnie na naszą prośbę dotyczącą wywiadu 
o nowym materializmie. Powiedziałeś, że rzeczywiście nadszedł czas, aby 
odnowić zainteresowanie materialistyczną perspektywą. Oprócz swoich 
potencjalnych efektów dyscyplinujących (nowy materializm staje się szko-

łą teoretyczną, a jednak antymetodologiczną) materializm ma jeszcze – 
w myśli europejskiej – dobrze nam wszystkim znaną, silnie marksistowską 
historię. Jednakże w kilku swoich pismach oraz wywiadach wspominasz 
o różnorodnych problemach związanych z marksistowskim myśleniem. 
Uważasz siebie za lewicowca, a jednak nie podzielasz wielu oferowanych 
przez lewicę – a opartych na marksizmie – dogmatów, preferencji insty-

tucjonalnych i rozwiązań ekonomicznych. Pod względem ekonomicznym 
twoje zainteresowania wydają się dotyczyć bardziej ekonomii instytucjo-

nalnej lub ewolucyjnej (jak w tekstach Donalda, a obecnie Deirde McClo-

skey oraz Phila Mirowskiego) oraz sposobu, w jaki na nowo odczytują one 
Adama Smitha (zwłaszcza jego Teorię uczuć moralnych z 1759 roku). Nie-

mniej przejmujesz od Marksa zainteresowanie uciskanymi, to znaczy jego 
antyarystotelizm, który pozwala nam skonceptualizować samoorganizu-

jącą się moc „materii”, bez „znaczenia”, które miałoby ją nadkodowywać.
Czy mogłybyśmy, łącząc twoją ocenę materializmu oraz brak akceptacji 

dla Marksa, przyznać twojemu nowomaterialistycznemu myśleniu miano 
materializmu niehumanistycznego, a nawet nieantropocentrycznego?

MD: Marksowska ekonomia polityczna jest całkowicie a priori. Chociaż był on szcze-
rze zainteresowany danymi historycznymi (stąd utworzeniem teorii a posteriori), to 
rzeczywista ilość dostępnych dla niego informacji była niezwykle ograniczona. Dzisiaj, 
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dzięki Fernandowi Braudelowi i jego szkole, jesteśmy w dokładnie odwrotnej sytuacji. 
Dodatkowo stara szkoła ekonomii instytucjonalnej (pewnie najlepiej reprezentowana 
przez dzieło Johna Kennetha Galbraitha), jak również nowa szkoła instytucjonalna 
oferują nowe modele, które wychodzą poza ekonomię klasyczną (ta dwójka autorów, 
o których wspomnieliście, jest bądź co bądź niemal całkowicie bezużyteczna, ponieważ 
są metaekonomistami oraz niematerialistami). Naszym obowiązkiem jako lewicy jest 
przecięcie pępowiny łączącej nas z Marksem i odkrycie ekonomii politycznej na nowo. 
Deleuze i Guattari straszliwie zawiedli w tej kwestii.

Marksowska teoria wartości była w rzeczywistości antropocentryczna: źródłem war-
tości była dla niej tylko ludzka praca – nie silniki parowe, węgiel, organizacja przemy-
słowa i tym podobne. W tym więc sensie odpowiedź brzmi: tak, musimy wyjść poza to 
i zrekonceptualizować produkcję przemysłową. Co więcej, Marks nie postrzegał handlu 
oraz kredytu jako źródeł bogactwa; jednak Braudel przedstawił niezaprzeczalny dowód 
historyczny na to, że są one nimi.

P4: Interesujące byłoby zobaczyć tę postawę przekształconą w program 
polityczny, który odpowiadałby na marksizm. Przede wszystkim zaś obec-

ny dramat ekologiczny mógłby być dobrym punktem wyjścia dla neoma-

terialistycznego programu politycznego. Ale czy może on być prowadzony 
przez niewidzialną rękę?

MD: Ekolożki (nie tylko aktywistki, lecz również naukowczynie) są dobrze przygotowa-
ne do pomocy w tej kwestii, ponieważ gdy studiują na przykład sieci troficzne3, muszą 
uwzględniać wszystkie źródła „wartości”: słońce, proces fotosyntezy, który przekształca 
energię słoneczną w energię chemiczną, mikroorganizmy, które rozkładają martwe 
ciała oraz ponownie wprowadzają do gleby składniki odżywcze i tak dalej. Połączenie 
ekologii i ekonomii jest niezłą ideą, a to dlatego, że baryłka ropy nie jest wartościo-
wana wyłącznie w kategoriach ceny rynkowej, ale również jako nieodnawialne źródło 
wartości z powodu energii, którą zawiera. Możemy zachować ideę niewidzialnej ręki 
(to znaczy ideę, że ceny samoorganizują się w ramach dynamiki podaży i popytu), ale 
tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z olbrzymią liczbą niewielkich firm pozbawio-
nych siły rynkowej4. Gdy zaś uwzględniamy oligopole, znika anonimowa konkurencja, 
ponieważ jej miejsce zajmują rywalizacja oraz celowe planowanie. Ogromne korporacje 
– jak dawno temu argumentował Galbraith – są „systemami planowania” działającymi 
za sprawą ręki jak najbardziej widzialnej. Braudel, by podkreślić ten wątek, odnosił się 
do oligopoli jako „anty-rynku”.

P5: W swojej pracy o „teorii układów” (A New Philosophy of Society 

z 2006 roku) raz jeszcze pokazujesz, że to „ruch, który w rzeczywistości 

3 W ekologii mianem sieci troficznej (albo sieci pokarmowej) określa się strukturę zależności pokarmowych między 
organizmami różnych gatunków żyjących w jednym ekosystemie. Sieci troficzne są tworzone przez wzajemnie przepla-

tające się łańcuchy pokarmowe – przyp. tłum.
4 W ekonomii siła rynkowa (market power) to zdolność firmy do lukratywnego wpływania na cenę rynkową towaru lub 
usługi – przyp. tłum.
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generuje wszystkie te emergentne całości”, jest tym, na czym powinniśmy 
się skupić, kiedy pragniemy „uchwycić sens nieredukowalnej złożoności 
społecznej charakteryzującej współczesny świat” (DeLanda 2006, 6). Zde-

cydowanie krytykujesz dualizmy, które zostały nam przekazane w dziejach 
filozofii (materia–znaczenia, mikro–makro, nieorganiczne–organiczne–
społeczne, realizm–społeczny konstruktywizm i tak dalej, i tym podobne) 
oraz argumentujesz na rzecz nowej ontologii, zgodnie z którą „mecha-

nizmy mają zazwyczaj charakter przyczynowy, nie zawsze jednak jest to 
przyczynowość linearna” (tamże; DeLanda [2006] 2009, 108, podkreśle-

nie w oryginale). W interesującej książce z 2007 roku, zatytułowanej Built 

by Animals, Mike Hansell opisuje następującą konstrukcję:

Jest to sfera skomponowana z kilkuset scementowanych razem kamycz-

ków, z wielką, okrągłą dziurą na spodzie. Szczyt jej kopuły dźwiga siedem 
lub osiem kolców, a każdy z nich jest kopcem z kamyczków – większym 
u podstawy, a najmniejszym na czubku, który tworzy ostry punkt. Naj-
bardziej charakterystycznym detalem architektonicznym – tym, któremu 
budujący [te konstrukcje] gatunek zawdzięcza swoją nazwę – jest kołnierz 
otaczający otwór. Jest on pofałdowaną koronką skonstruowaną z cząste-

czek, zbyt małych, by możliwe było odróżnienie ich od lepiku, który je spa-

ja. Średnica całego siedliska, bo właśnie tym to coś jest, wynosi około 150 
tysięcznych milimetra (tzn. 150 mikrometrów, μm). Mniejsze niż kropka 
na końcu tego zdania, jest przenośnym domem gatunku ameb zwanego 
Difflugia coronata (Hansell 2007, 58).

Difflugia coronata nie jest zwierzęciem. Jest jednokomórkowym stworze-

niem, które odżywia się oraz reprodukuje, ale pozbawione jest systemu 
nerwowego (a zatem i mózgu). Najważniejsi akademicy zainteresowani 
architekturą zwierzęcą, jak cytowany Hansell, mają trudność z wyjaśnie-

niem, jak tak proste stworzenie potrafi stworzyć tak złożoną formę – ich 
największym problemem jest to, że Difflugia coronata pozbawiona jest 
mózgu. Z jakiegoś powodu nie udało się im dostrzec, że ich pytanie zawiera 
już kilka wstępnych założeń, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi. 
Akceptują oni kartezjańską różnicę pomiędzy umysłem i ciałem. Akceptują 
też różnicę pomiędzy zwierzęciem (podmiotem) oraz jego domem (przed-

miotem).
Nowy materializm, tak implicite, jak i explicite, chroni przed tymi no-

wożytnymi opozycjami. Można uznać, że jest on równie zdolny do wyja-

śnienia, jak to proste stworzenie mogło stworzyć tak złożoną formę. Nie 
tylko w swojej geologicznej historii świata organicznego, ale również 
w teorii układów pokazujesz, jak organiczna i nieorganiczna materia 
w splątaniu tworzą to, co nowe. Czy uważasz, że Difflugia coronata tworzy 

swój dom w podobny sposób, w jaki istota ludzka tworzy nie tylko miasta, 
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ale również grupy społeczne – tak samo „[…] uwalniając je od ograniczeń 
oraz dosłownie wprawiając je w ruch podboju każdej dostępnej niszy w po-

wietrzu, w wodzie i na lądzie”, jak piszesz w A Thousand Years of Nonli-

near History (DeLanda 2000, 26–27)?

MD: Absurdem jest uważać, że złożone, samoorganizujące się struktury potrzebują 
„mózgu”, by zostały wygenerowane. Sprzężony system atmosfera–hydrosfera nieustan-
nie wytwarza struktury (burze z piorunami, huragany, spójne prądy powietrzne) nie 
tylko bez udziału mózgu, ale w ogóle bez jakichkolwiek organów. Starożytna chemia 
zupy prebiotycznej również stworzyła takie spójne struktury (autokatalityczne pętle), 
bez których kod genetyczny nie mógłby się wyłonić. Bakterie zaś przez pierwsze dwa 
miliardy lat historii biosfery odkryły wszystkie główne środki wykorzystywania źródeł 
energii (fermentację, fotosyntezę, oddychanie). Twierdzenie, że potrzebny jest „mózg”, 
wykracza poza kartezjański dualizm i przeradza się w kreacjonizm: materia ma być 
bezwładnym zbiornikiem dla form, które przychodzą skądinąd, narzucane przez ze-
wnętrzną sprawczość psychiczną: „Niechaj się stanie światłość!”.

A więc tak, neomaterializm jest oparty na idei, że materia ma własne zdolności 
morfogenetyczne i nie potrzebuje otrzymywać rozkazów, by wytwarzać formy. Nie po-
winniśmy jednak usiłować budować takiej filozofii przez „odrzucenie dualizmu” lub 
podążanie za inną tego rodzaju metareceptą. Idea, że wiemy już, jak zostały wytworzo-
ne wszystkie dotychczasowe dyskursy, że posiedliśmy tajemnicę wszystkich minionych 
systemów konceptualnych i w związku z tym możemy zająć się metateoretyzowaniem 
opartym na tej wiedzy, jest głęboko błędna. I ten błąd tkwi u źródła wszelkich ideali-
zmów wytworzonych przez postmodernizm.

P6: Czy mógłbyś nieco bardziej rozwinąć tę ideę „nieodrzucania duali-
zmu”? Zbliża się ona do istotnego argumentu w twoim własnym odczyta-

niu nowego materializmu. Kiedy bowiem mówimy, że nowy materializm 
zapobiega – tak implicite, jak i explicite – nowożytnym opozycjom, a tym 
samym jakościowo przemieszcza akceptację kartezjańskiej różnicy między 
umysłem i ciałem, podmiotem i przedmiotem i tak dalej, to odnosimy się 
do Bergsona ([1896] 2006, 175), który dowodził, iż „trudności pospolitego 
dualizmu nie pochodzą stąd, że te dwa człony się różnią, lecz stąd, że nie 
potrafi wyjaśnić, w jaki sposób jeden z nich zaszczepia się na drugim”. 
Sądzimy zatem, że nadszedł czas, by wprowadzić różnicę formalną pomię-

dzy analizowanym przez Bergsona zwyczajnym dualizmem a radykalnym 
przepisaniem nowożytnego dualizmu, które zaproponowali między inny-

mi Lyotard i Deleuze. Ci ostatni wyznaczyli sobie ćwiczenie w przepisy-

waniu, które dotyczyło myślowego ruchu praktykującego to, co Bergson 
określał „pchnięciem dualizmu do stanów ekstremalnych”, przeformuło-

wanym przez Deleuze’a do postaci tezy o „różnicy popchniętej do granic”. 
Czy zgodziłbyś się z nami, że jest to obecnie kluczowy element nowomate-

rialistycznej postawy afirmatywnej?
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MD: Nie jestem przekonany, czy unikanie dualizmów jest kluczem do nowego sposo-
bu myślenia (szczególnie jeśli wprowadza się nowe: nowoczesność–ponowoczesność, 
kłącze–drzewo, władza–opór). Liczy się to, jakie kategorie są używane dualistycznie. 
Przykładowo w mojej książce A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and 
Social Complexity (DeLanda 2006) krytykuję użycie pojęć „Rynku” oraz „Państwa”. 
Nie dlatego, że są one dualistyczne, ale dlatego, że oba są zreifikowanymi ogólnikami, 
które w rzeczywistości nie istnieją. Dodanie trzeciego terminu, takiego jak „Lud” [„The 
People”], w niczym nie pomoże. Tym, czego potrzebujemy, jest zastąpienie zreifiko-
wanych ogólników konkretnymi układami: wieloma targami, wieloma regionalnymi 
obszarami handlowymi, wieloma narodowymi rynkami… każdy ze swoją datą narodzin 
oraz (potencjalnie) datą śmierci. Najlepszym sposobem na uporanie się z tym pro-
blemem jest zawsze myślenie statystyczne, stale zajmujące się populacjami oraz tym, 
jak zmienność rozkłada się w populacji. A zatem dualizm „męskie–kobiece” można 
z łatwością wyeliminować, jeśli weźmiemy ogromną populację i sprawdzimy, w jaki 
sposób rozkładają się w niej drugorzędne cechy płciowe – wszystkie z nich, poza zdol-
nością do posiadania dzieci, formują dwa zachodzące na siebie rozkłady statystyczne. 
Dualizm wyłania się, gdy pominięta zostaje strefa zachodzenia na siebie i reifikuje się 
wartość średnią.

P7: Czy można powiedzieć, że ta postawa obrazuje twoje ontologiczne 
podejście do „topologii”, która – jak wyjaśniasz w Intensive Science and 

Virtual Philosophy – pociąga za sobą jakościowe przesunięcie geometrii 
euklidesowej (2002, 24)? Owo przesunięcie dokonuje się przez 

postrzeganie tej genezy nie jako abstrakcyjnego procesu matematycznego, 
lecz jako konkretnego procesu fizycznego, w którym niezróżnicowana in-

tensywna przestrzeń (tzn. przestrzeń określona przez ciągłe właściwości 
intensywne) stopniowo różnicuje się, ostatecznie stając się przyczyną eks-

tensywnych struktur (nieciągłych struktur z określonymi właściwościami 
metrycznymi) (tamże, 25, podkreślenie w oryginale).

MD: Topologia wkracza do neomaterializmu jako część procesu odrzucania Arystote-
lesa. Musimy zastąpić zarówno jego „rodzaj”, jak i „gatunek”. Ten ostatni jest zastępo-
wany przez pojęcie gatunku jako przygodnego historycznie indywiduum, zrodzonego 
w wyniku procesu specjacji (izolacji rozrodczej) oraz podatnego na wyginięcie. Ten 
pierwszy jest zastępowany przez „topologiczne zwierzę”, to znaczy ciało-plan wspólny 
dla całych typów [phyla] (jak kręgowce), czyli ustrukturyzowaną przestrzeń możliwych 
projektów ciała. Taka przestrzeń nie może być metryczna, ponieważ każdy gatunek 
kręgowców różni się długością, powierzchnią, objętością i tym podobnymi, więc do 
jej dookreślenia można używać tylko właściwości topologicznych, takich jak spójność. 

P8: W Po skończoności Quentin Meillassoux krytykuje idealistów oraz 
tych, których nazywa „korelacjonistami”, za podzielany przez nich repre-
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zentacjonizm (coś, przeciwko czemu ty również argumentujesz), a ponad-

to za kontynuowanie antropocentryzmu, który przenika historię myśli za-

chodniej. Bo chociaż ludzki umysł nie jest już dłużej punktem wyjścia dla 
filozofii, korelacjonizm wciąż potrzebuje go, aby świat istniał. Meillassoux 
przypisuje kantyzm „monadzie leibnizjańskiej; obiektywnemu podmio-

towi-przedmiotowi, czyli naturze u Schellinga; Duchowi heglowskiemu; 
Woli u Schopenhauera; woli mocy (albo wielu wolom mocy) u Nietzsche-

go; percepcji obciążonej pamięcią u Bergsona; Życiu u Deleuze’a itd.” (Me-

illassoux [2006] 2015, 61, tłumaczenie zmienione).
W naszym odczytaniu twojego dzieła wydajesz się dążyć do nieantropo-

centrycznego zmapowania morfogenetycznych zmian realnego. Czy z tego 
podsumowania twojego projektu wynika, że zgadzasz się z Meillassoux?

MD: Szczerze mówiąc, nigdy nie czytałem Meillassoux. Ale z pewnością odrzucam ideę, 
że morfogeneza wymaga jakiegokolwiek „umysłu”, by działać. Odrzucam również neo-
kantowską tezę o językowości doświadczenia. Zakładać, że ludzkie doświadczenie jest 
strukturyzowane konceptualnie, to odhistoryczniać gatunek ludzki – spędziliśmy setki 
tysięcy lat jako gatunek społeczny, z podziałem pracy (łowiectwo, zbieractwo) oraz 
wyrafinowanymi narzędziami z kamienia. Język jest stosunkowo niedawnym nabyt-
kiem. Czy mamy zakładać, że ci antyczni łowcy-zbieracze żyli w amorficznym świecie, 
czekając na język, który nada mu formę? To znowu kreacjonizm, rozumiecie: „I słowo 
stało się ciałem”.

O ile zatem Meillassoux odrzuca wszystkie formy idealizmu, o tyle z pewnością się 
z nim zgadzam. Aby jednak oszacować rzeczywisty stopień zgody, musiałbym zobaczyć, 
co oferuje poza krytyką. Krytyka nigdy nie wystarcza. Marksizm nie odejdzie po prostu 
za sprawą jego krytyki – musimy zaoferować mającą szansę powodzenia alternatywę.

P9: Jeśli tak, to można także uznać, że istnieje podobieństwo między twoją 
pracą a pracą Alaina Badiou, który jest nauczycielem Meillassoux i który 
również domaga się nowego materializmu. Wychodzi to na pierwszy plan, 
jeśli weźmiemy pod uwagę podzielane przez was zainteresowanie mate-

matyką, a w szczególności topologią, diagramem lub modelem. Jednakże 
by nowy materializm stał się cenny dla akademickich i aktywistycznych 
projektów, takich jak feminizm czy postkolonializm, niezbędna wydaje się 
teoria podmiotu. Przykładowo w nowym materializmie feministycznym 
poszukuje się sojuszy z ontologiami procesu, które sprawiają, że postawa 
nieantropocentryczna nie jest niefundacjonalistyczna (patrz prace Rosi 
Braidotti). Pytanie brzmi zatem, czy dostrzegasz tę konieczność nowej 
teorii podmiotu oraz jak się to łączy (lub nie) z dziełem Meillassoux oraz 
Badiou?

MD: Lektura napisanej przez Badiou książki o Deleuzie pozostawiła we mnie bardzo 
nieprzyjemne uczucie – jest ona niewiarygodnie niekompetentna. Używa on słowa 
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„Jedno” niemal na każdej stronie; natomiast sam Deleuze nigdy go nie używał (oprócz 
sytuacji, w których formułował uwagi dotyczące scholastycznego pojęcia „jednoznacz-
ności bytu”). Badiou jest także fanatykiem teorii mnogości, ja natomiast skłaniam się 
ku rachunkowi różniczkowemu jako bazie matematycznej (idea, że ten ostatni miałby 
się redukować do tej pierwszej, to jeszcze jeden błąd, który odziedziczyliśmy po XIX 
wieku.)

Zgadzam się, że teoria podmiotu jest absolutnie konieczna, ale musi ona opierać się 
na Humie, nie na Kancie: podmiotowe doświadczenie nie jako zorganizowane koncep-
tualnie przez kategorie, ale jako dosłownie skomponowane z intensywności (koloru, 
dźwięku, zapachu, smaku, tekstury), którym nadano strukturę przez nawykowe dzia-
łanie. Niedawny postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji może nam pomóc w stwo-
rzeniu takiej teorii: podczas gdy stara szkoła symboliczna jest głęboko kantowska, 
nowa szkoła koneksjonistów (bazująca na sieciach neuronowych, które nie są progra-
mowane, lecz trenowane) wskazuje drogę wyjścia. Obecne projekty sieci neuronowych 
są na poziomie inteligencji owadów, ale już teraz pokazują, jak protopodmiotowość 
owadów może się wyłonić z dynamiki postrzeganych intensywności. Musimy rozsze-
rzyć to na podmiotowość ssaków i ptaków oraz wypracować sobie drogę do podmioto-
wości ludzkiej. Polityczne implikacje takiego ujęcia można sformułować następująco: 
odrzucenie językowości doświadczenia (zgodnie z którą każda kultura żyje w swoim 
własnym świecie) prowadzi do koncepcji podzielanego ludzkiego doświadczenia, w któ-
rym zmienność bierze się nie z różnic w oznaczaniu [signification] (które jest pojęciem 
językoznawczym), ale z różnic znaczenia [significance] (które jest pojęciem pragma-
tycznym). Różne kultury przypisują różną doniosłość, istotność albo znaczenie różnym 
rzeczom, ponieważ różne są ich praktyki (nie zaś umysły). Jeśli chodzi o płeć kulturo-
wą, paradoks jest następujący: idealizm został stworzony przez mężczyzn działających 
w środowisku akademickim, w którym ich materialne praktyki były zredukowane do 
minimum, ponieważ mieli żony, które wykonywały całą materialną pracę. A jednak 
z chwilą gdy feminizm został dyscypliną akademicką, stał się głęboko idealistyczny. 
Dlatego też z radością powitam jakikolwiek powrót feministek do materializmu, nawet 
jeśli będzie on oparty na kompletnie innych ideach.

 Tłumaczył Cezary Rudnicki
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Rozdział	3 

Wywiad	z	Karen	Barad

Materia czuje, rozmawia, cierpi, pragnie, tęskni i pamięta.

Pytanie 1: „Nowy materializm” to termin ukuty przez Manuela DeLandę 
i Rosi Braidotti w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych1. Nowy materia-

lizm pokazuje, w jaki sposób umysł jest zawsze już materialny (umysł jest 
ideą ciała), jak materia istnieje z konieczności jako część umysłu (umysł 
posiada ciało jako swój przedmiot) i jak natura i kultura są zawsze „na-

turokulturami” (termin Donny Haraway). Nowy materializm przeciwsta-

wia się transcendentalnym i humanistycznym (dualistycznym) tradycjom, 
które prześladują teorię kultury, sytuując się na skraju zarówno epoki no-

woczesności, jak i epoki postpostmodernistycznej. Transcendentalne i hu-

manistyczne tradycje, które są różnorodne, lecz mimo to konsekwentnie 
oparte na dualistycznych strukturach, nadal wywołują ożywione dyskusje, 
otwierane przez nowe materialistki (pomyślmy o feministycznej polemi-
ce dotyczącej nieudanego materializmu Judith Butler, a także o saussu-

re’owskim/lacanowskim dziedzictwie lingwistycznym medio- i kulturo-

znawstwa). To, co można nazwać nowym materializmem, przemieszcza te 
dualistyczne struktury poprzez umożliwienie konceptualizacji przepływów 
natury i kultury, materii i umysłu oraz otwarcie możliwości aktywnego 
tworzenia teorii.

Twój nacisk na fizykę kwantową wydaje się propozycją bardzo podobnej 
drogi. „Sprawczy realizm”, pojawiający się w twoich publikacjach od 1996 
roku, jest rozwinięciem bohrowskiego podejścia do epistemologii, za któ-

rym opowiadasz się właściwie już od lat osiemdziesiątych. Stojący za nim 
pomysł wydaje się polegać na wyłączeniu dualizmów, które prześladowały 
humanistykę oraz naukę. Sprawczy realizm pozwala ci na ponowne odczy-

tanie filozofii mechaniki kwantowej Bohra, w szczególności w odniesieniu 
do kwestii pomiarów, a także na krytykę faktu, że tak wielu teoretyków nie 
chce pogodzić się z materialno-dyskursywnym i performatywnym charak-

terem intra-akcji. 
Czy ten immanentny splot materii i znaczenia, który nazywasz spraw-

czym realizmem, a który my nazywamy nowym materializmem, jest kwin-

tesencją twojej krytyki zarówno nauk ścisłych, jak i humanistyki?

1 Niniejszy tekst jest rezultatem intra-aktywnego wydarzenia („Meeting Utrecht Halfway”), które miało miejsce w dniu 
6 czerwca 2009 roku na 7th European Feminist Research Conference, zorganizowanej przez Graduate Gender Pro-

gramme na Uniwersytecie w Utrechcie. Autorki chciałyby podziękować Center for Adaptive Optics na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Santa Cruz i Infrastructurele Dienst Centrum na Uniwersytecie w Utrechcie za zapewnienie sprzętu 
do wideokonferencji, Heleen Klomp za transkrypcję wydarzenia oraz publiczności w Utrechcie (szczególnie Magdalenie 
Gorskiej, Samiemu Torssonenowi i Alice Breemen) i Santa Cruz (zwłaszcza partnerce Karen Fern Feldman i jej psiej to-

warzyszce Binie, które były gotowe wziąć udział w interkontynentalnym wywiadzie na długo przed wschodem słońca 
na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych) za obecność.
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Karen Barad: Muszę przyznać, że treść waszego pytania odnosi się do istoty problemu, 
ale skoro ujmujecie to, co robię, w kategoriach krytyki, chciałam zacząć od powiedzenia 
czegoś na jej temat. Nie interesuje mnie krytyka. Moim zdaniem krytykę się przecenia, 

nadmiernie podkreśla i za często wykorzystuje, ze szkodą dla feminizmu. Jak sygna-
lizuje Bruno Latour w artykule Why has critique run out of steam? From Matters of 
Fact to Matters of Concern (2004), krytyka to narzędzie, które być może wykorzystu-
jemy z przyzwyczajenia, ale które nie jest już potrzebne w obliczu obecnych wyzwań. 
Krytyka od dawna pozostaje domyślnym narzędziem, a nasze studentki są w niej tak 
dobrze wyszkolone, że mogą ją z siebie wyrzucać jak za naciśnięciem przycisku. Kry-
tyka jest zbyt łatwa, zwłaszcza gdy nie wydaje się już, by jej podstawowym elementem 
musiała być uważna lektura. Tak więc, jak objaśniam moim uczniom, czytanie i pisa-
nie to praktyki etyczne, natomiast krytyka mija się z celem. Choć zdaję sobie sprawę 
z tego, że inaczej wartościuje się to pojęcie w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, to 
uważam, iż takie doprecyzowanie jest ważne. Krytyka nazbyt często jest praktyką nie 
dekonstrukcyjną, polegającą na szukaniu konstytutywnych wykluczeń idei, bez których 
nie możemy się obyć, ale praktyką destrukcyjną, mającą na celu odrzucenie, odwró-
cenie się od kogoś, dyskredytację kogoś lub czegoś – innej uczonej, innej feministki, 
dyscypliny, podejścia i tak dalej. Jest to więc praktykowanie negatywności, które moim 
zdaniem polega na odejmowaniu, dystansowaniu i poróżnianiu. Latour sugeruje, by 
zamiast krytyki stosować Turingowskie pojęcie „krytyczności” (Turing [1950] 1995), 
odnoszące się do masy krytycznej – czyli sytuacji, w której pojedynczy neutron dostaje 
się do krytycznej próbki materiału jądrowego, wytwarzając rozgałęzioną reakcję łań-
cuchową, wybuchającą następnie pomysłami. Jako fizyczka uważam tę metaforę za 
niepokojącą i groźną. Dlatego zamiast niej proponuję, opierając się na sugestii Donny 
Haraway, praktykę dyfrakcji, czytania dyfrakcyjnego, poszukującego wzorów różnic, 
które czynią różnicę. Nie mam tu na myśli pojęcia addytywnego, przeciwstawnego 
odejmowaniu; wyjaśnię to w kilku słowach. Myślę o tym raczej w kategoriach suge-
stywności, twórczości i wizjonerstwa. 

W drugim rozdziale Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the 
Entanglement of Matter and Meaning (Barad 2007) omawiam szczegółowo to, co na-
zywam metodologią dyfrakcyjną, metodą dyfrakcyjnego czytania wglądów przez siebie 
nawzajem i budowania nowych, a także uważnego i ostrożnego śledzenia różnic, które 
mają znaczenie w swoich najdrobniejszych szczegółach. Uznaję też, że nieodłączną 
cechą tej analizy jest etyka oparta raczej na splątaniu niż na zewnętrznych relacjach. 
Dyfrakcyjne odczytania niosą ze sobą twórcze prowokacje; dobrze się nimi myśli. Są 
pełnymi szacunku, szczegółowymi i etycznymi interwencjami. Chciałabym teraz, gdy 
już zamknęłam sprawę krytyki, wrócić do sedna twojego pytania. Nie miałam zamiaru 
się tego szczególnie czepiać, ale myślę, że należało powiedzieć coś o pojęciu krytyki 
i przenieść to na rozważania o tego rodzaju prowokacjach, czy też innych rodzajach 
interwencji, które mogłybyśmy praktykować.

Wracając zatem do twojego pytania, splątanie materii i znaczenia kwestionuje ten 
rodzaj dualizmów, który stawia po jednej stronie naturę, a po drugiej kulturę. Od-
dziela on materię faktów [matters of fact] od materii rozważań [matters of concern] 
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(Bruno Latour), ale także materii troski [matters of care] (Maria Puig de la Bellacasa), 
i oddelegowuje je do „oddzielnych wydziałów akademickich”, jak to zgrabnie ujmu-
jemy w USA. Przy tym podział pracy jest taki, że naukom przyrodniczym przypisuje 
się materię faktów, a humanistyce materię rozważań. Trudno jest dostrzec schematy 
dyfrakcyjne – wzorce różnic, które czynią różnicę – gdy umieszczanie różnych pro-
blemów w oddzielnych domenach zaciera rezonanse i dysonanse, które tworzą obrazy 
dyfrakcyjne uwidaczniające splątania. 

W związku z waszym pytaniem chciałabym zaproponować dwa przykłady do prze-
myślenia. Niedawno występowałam na konferencji w Stevens Institute of Technology 
w New Jersey2. Wdrażają tam właśnie bardzo innowacyjne przekształcenie swojego 
programu humanistyki. Są zainteresowani uzyskaniem wglądu w badania z zakresu 
nauk ścisłych i wprowadzeniem ich do ponownego obiegu w naukach humanistycz-
nych. Tak właśnie mówią o swoim pomyśle. To, co proponują, jest przeciwieństwem 
tego, co niektórzy myślą o potencjalnym wpływie badań nad nauką: nie korzystać 
z nauk humanistycznych do myślenia o naukach ścisłych, ale korzystać z nauk ścisłych 
do przemyślenia humanistyki. Tak wygląda ich projekt, a sama konferencja była bar-
dzo ciekawa. Jednakże coś w sposobie prezentacji projektu sprawiło, że zapragnęłam 
przedyskutować go z jego twórcami. Przede wszystkim sugerowali oni, że potrzebna 
jest jakaś synteza; synteza lub połączenie nauk humanistycznych i nauk ścisłych, tak 
jakby istniały one oddzielnie, a nie były zawsze już splątane. Tak jakby z jednej strony 
istniała Nauka z materią faktów, naturą i tak dalej, a z drugiej strony Humanistyka, 
znaczenie, wartości i kultura i w jakiś sposób miało dojść do połączenia obu. Roz-
mawiałyśmy więc o tym, w jaki sposób między naukami humanistycznymi i ścisłymi 
zawsze już istnieją splątania; nie wytworzyły się one przecież niezależnie od siebie. Po 
prostu wskazałam im pewne ograniczenia w myśleniu analogicznym, poszukiwaniu 
lustrzanych odbić między nauką z jednej strony a humanistyką z drugiej. Opowie-
działam im o wspaniałej historii, którą przekazała mi Sharon Traweek; wydarzyło się 
to podczas prac terenowych w społeczności fizyków wysokich energii w Stanford Li-
near Accelerator (SLAC). Gdy stała w hali w SLAC, zauważyła fizyka wpatrującego się 
w zdjęcia obrazów fraktalnych na ścianie. Spojrzała na zdjęcia i zapytała: „Czy możesz 
mi powiedzieć, co takiego pięknego jest w tych obrazach?”. Fizyk odwrócił się do niej ze 
zdziwieniem na twarzy i powiedział: „Nie jestem do końca pewien, dlaczego zadałaś to 
pytanie. To oczywiste! Gdziekolwiek spojrzysz, wszystko jest takie samo”. A feministki, 
rzecz jasna, nie są wyszkolone do takiego patrzenia lub czerpania przyjemności z tego, 
że wszystko jest takie samo, tylko do myślenia o różnicach. 

Odzwierciedleniem tego jest pogląd, że Nauka stanowi odbicie Kultury. Mamy więc 
tutaj pewien rodzaj realizmu naukowego przeciwstawiony konstruktywizmowi społecz-
nemu. Oba te nurty oczywiście uznają prymat odzwierciedlenia. Ja natomiast propo-
nuję w zamian pojęcie dyfrakcji, które zaczerpnęłam z prac mojej przyjaciółki Donny 
Haraway. Jak mówi Donna:

2 Science, Technology, and the Humanities: A New Synthesis, 24–25 kwietnia 2009.
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obrazy dyfrakcyjne rejestrują historię interakcji, interferencji, wzmocnienia, różnicy. 

Dyfrakcja dotyczy historii heterogenicznej, a nie oryginałów. W przeciwieństwie do 

odbić dyfrakcje nie przemieszczają tego samego gdzie indziej, w bardziej lub mniej 

zniekształconej formie, tym samym powodując powstawanie gałęzi przemysłu [wytwa-

rzania opowieści o źródłach i prawdach]. Dyfrakcja może być raczej metaforą innego 

rodzaju świadomości krytycznej [Haraway 1997, 273 – przyp. red.]. 

Wskazałam na różnicę w przejściu od optyki geometrycznej, od pytań o odbicie lu-
strzane i identyczność, zwrotność, zgodnie z którymi – abyśmy mogli zobaczyć obraz 
w lustrze – koniecznie musi istnieć dystans pomiędzy nami a lustrem. Mamy więc 
do czynienia z oddzieleniem podmiotu od przedmiotu, a obiektywność to opowieść 
o lustrzanych odbiciach świata. Tymczasem przejście do dyfrakcji, do różnic, które 
mają znaczenie, jest tak naprawdę kwestią tego, co fizycy nazywają optyką fizyczną, 
odróżnianej od optyki geometrycznej. Dla optyki geometrycznej natura światła jest 
nieistotna. W rzeczywistości jest ona rodzajem przybliżenia używanego do badania 
optyki różnych soczewek lub luster. Po prostu traktujemy światło jak promień (pojęcie 
abstrakcyjne). Innymi słowy w ogóle nie wiemy, czy światło jest cząstką, falą czy czym-
kolwiek innym. To tylko schemat przybliżenia pozwalający badać różne aparatury. Na-
tomiast dyfrakcja pozwala badać zarówno naturę aparatury, jak i naturę przedmiotu. 
To znaczy: zarówno naturę światła, jak i naturę samego przyrządu. Dużo o tym mówię 
w drugim rozdziale Meeting… Chciałam podkreślić, że dowiadujemy się o wiele więcej 
na temat dyfrakcji, korzystając z fizyki kwantowej. 

Istnieje różnica między rozumieniem dyfrakcji jako zjawiska klasycznej fizyki a jej 
rozumieniem kwantowo-mechanicznym. Przejęłam od Donny Haraway tę wspaniałą 
metaforę i posługuję się nią, dodając ważne nieklasyczne spostrzeżenia z fizyki kwan-
towej. Dyfrakcja, rozumiana za pomocą fizyki kwantowej, to nie tylko kwestia interfe-
rencji, ale też splątania, kwestia etyczno-onto-epistemologiczna. Ta różnica jest bardzo 
ważna. Podkreśla to fakt, że posiadanie wiedzy [knowing] jest bezpośrednim, mate-
rialnym zaangażowaniem, przecięciem razem-osobno, gdzie cięcia dokonują aktów 
przemocy, ale także otwierają i zmieniają sprawcze warunki możliwości. Nie ma wiedzy 
zdystansowanej. Zamiast oddzielenia podmiotu i przedmiotu istnieje ich splątanie, 
które nazywane jest „fenomenem”. Obiektywność, zamiast oferować niezakłócone od-
bicie lustrzane świata, polega na odpowiedzialności wobec znaków na ciałach i odpo-
wiedzialności za splątania, których jesteśmy częścią. Taki rodzaj przesunięcia uzysku-
jemy, gdy przemieszczamy dyfrakcję w sferę fizyki kwantowej. Wszystko to oznacza, 
że proponujemy inny sposób myślenia o tym, co mogą zaoferować sobie nawzajem 
nauki ścisłe, humanistyka, sztuka, nauki społeczne i często pomijane stanowiska spoza 
środowiska akademickiego dzięki wzajemnej lekturze dyfrakcyjnej – jedno poprzez 
drugie – w swoich rozmaitych splątaniach, jak również dzięki zwróceniu uwagi na to, 
co zostaje wykluczone, ale także na to, co ma znaczenie [comes to matter]. W rezultacie 
otrzymujemy zupełnie inny sposób nawiązywania relacji pomiędzy naukami ścisłymi 
i naukami humanistycznymi, o co, jak sądzę, chodziło w wyjściowym pytaniu, które 
mi zadaliście. 



 Wywiad z Karen Barad 

45

Teraz krótko o moim drugim przykładzie; obiecuję, że nie będę tak długo odpowia-
dała na każde pytanie, ale chciałabym wyjaśnić kilka rzeczy na początek... Prowadziłam 
w tym kwartale wykład zatytułowany „Feminizm w nauce”, na który uczęszczały stu-
dentki nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki. Mówiły-
śmy o pojęciu zrozumienia wiedzy naukowej [scientific literacy]3 i tym, w jaki sposób 
stało się ono wyłączną odpowiedzialnością nauki. Ale czym to „zrozumienie wiedzy na-
ukowej” właściwie jest? Wydałyśmy na nie miliony dolarów w Stanach Zjednoczonych 
i nie jesteśmy do końca pewne, co właściwie oznacza. Po wydaniu tej sumy nadal mamy 
ten sam poziom społecznego zrozumienia wiedzy naukowej co uprzednio, niezależnie 
od zastosowanej miary. Zgodnie z pomiarami wynosi on od trzech do sześciu procent. 
Jest to jednocześnie liczba wszystkich naukowców i inżynierów tego kraju. Mówi nam 
to coś o sposobie, w jaki rozumie się kompetencję naukową, o tym, jak się ją mierzy, 
w jaki sposób się o niej myśli i kto musi wziąć za nią odpowiedzialność i tak dalej. 
Rozmawiałyśmy podczas tych zajęć o tym, że do uprawiania nauki jest potrzebny inny 
rodzaj umiejętności. Rozważanie post factum różnych etycznych, społecznych i praw-
nych implikacji nowych nauk i technik nie jest wystarczająco skuteczne. Omawiałyśmy 
na przykład nową dziedzinę bioetyki, uznającej etykę wyłącznie za kwestię rozważania 
wyimaginowanych konsekwencji projektów naukowych, które już zdążyły powstać. 
A przecież pojęcie konsekwencji opiera się na niewłaściwej czasowości: pytanie post 

factum o potencjalne konsekwencje pojawia się zbyt późno, ponieważ etyka rozgrywa 
się już bezpośrednio na stole laboratoryjnym. A więc pytanie o to, czego potrzeba, by 
rozumieć wiedzę naukową, dotyczy koniecznych działań, żeby móc identyfikować różne 
aparaty cielesnej produkcji, o które tu właściwie chodzi. Aby je identyfikować, potrze-
bujemy znacznie szerszego pojęcia umiejętności, podobnie jak obecności przy stole 
laboratoryjnym wielu innych osób poza naukowcami; rozumienie wiedzy naukowej nie 
powinno być już dłużej postrzegane jako odpowiedzialność wyłącznie nauki. Myślę, że 
to jeden z przejawów naszego niezbyt szczęśliwego podejścia do edukacji.

P2: Czy mogłabyś powiedzieć nam coś więcej na temat tego, co, jak lub kto 
„jest” sprawcą [agent] w sprawczym realizmie? 

KB: Po pierwsze, muszę podkreślić, że staram się unikać użycia terminu „agent”, a na-
wet „aktant”, ponieważ terminy te działają na niekorzyść ontologii relacyjnej, którą 
proponuję. Również pogląd, że istnieją aktorzy, którzy mają sprawczość lub którzy 
udzielają sprawczości, na przykład bytom nie-ludzkim („przyznawanie sprawczości” 
ma w sobie sporo ironii, prawda?), wciąga nas z powrotem na te same, stare humani-
styczne orbity. Nie jest łatwo oprzeć się sile przyciągania humanizmu, zwłaszcza jeśli 
chodzi o kwestię „sprawczości”. Dla mnie jednak sprawczość nie jest czymś, co ktoś 
lub coś w jakimś stopniu ma; próbuję wyeliminować samo pojęcie niezależnie istnie-
jących indywiduów. Nie oznacza to jednak, że odmawiam sprawczości jej znaczenia; 
3 Tu i dalej Barad posługuje się tym terminem, który jest tłumaczony jako „(społeczne) zrozumienie wiedzy naukowej”, 
albo „umiejętności naukowe”. Chodzi tutaj o umiejętność posługiwania się wiedzą naukową, tak jak computer literacy 

jest umiejętnością posługiwania się komputerem, a literacy jest po prostu umiejętnością czytania i pisania, przeciwień-

stwem analfabetyzmu.
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przeciwnie, przekształcam to pojęcie w sposób odpowiedni dla ontologii relacyjnych. 
Sprawstwo nie przynależy do osób lub rzeczy, nie jest ich własnością; jest raczej ode-
graniem [enactment], kwestią możliwości rekonfiguracji splątań. Tak więc sprawstwo 
nie jest kwestią wyboru w sensie liberalnego humanizmu; chodzi raczej o możliwości 
i odpowiedzialność związaną z rekonfiguracją materialno-dyskursywnych aparatów 
produkcji cielesności, w tym naznaczonych tymi praktykami wykluczeń i artykulacji 
granic. Jedną z rzeczy, o którą pytaliście, jest „jak” sprawczości; w pewnym sensie to 
„jak” zależy właśnie od specyfiki poszczególnych praktyk, nie mogę więc udzielić na 
to ogólnej odpowiedzi. W zamian spróbuję powiedzieć coś pomocnego na temat prze-
strzeni możliwości sprawczości. 

Na gruncie sprawczego realizmu sprawstwo nie wymaga zderzenia aparatów (co 
zasugerowała kiedyś Butler), takich jak sprzeczne normy kobiecości, której w konse-
kwencji nigdy nie udaje się nam w pełni ucieleśnić, właśnie z powodu tych sprzecznych 
wymagań. Sprawczy realizm nie wymaga takiego zderzenia, ponieważ już na wstępie 
intra-akcje nie mają charakteru determinującego, nawet wtedy gdy aparaty się wzmac-
niają. Intra-akcje pociągają za sobą wykluczenia, a wykluczenia eliminują determinizm. 
Jednakże eliminacja determinizmu nie pozostawia też możliwości wolnej woli. Wydaje 
mi się, że mamy tendencję do myślenia o przyczynowości i pytania o sprawczość w ka-
tegoriach determinizmu z jednej strony, a wolnej woli z drugiej. Zwykło się przyjmo-
wać, że przyczyna i skutek powinny następować po sobie, jak jedna kula bilardowa 
uderzona przez drugą, dlatego przyzwyczaiłyśmy się do mówienia, że tak naprawdę nie 
mówimy o danej kwestii w sensie przyczynowości. Myślę, że przyczynowość stała się 
do pewnego stopnia brzydkim słowem, tak samo jak realizm. Dlatego próbuję nakłonić 
ludzi do wynalezienia przyczynowości na nowo, uważam, że to bardzo, bardzo ważne. 
Jeśli na przykład stwierdza się, że w danej społeczności czy w obrębie grupy ludzi jest 
dużo nowotworów, chcę dowiedzieć się czegoś o naturze tej społeczności i o związkach 
przyczynowych. Jeśli na przykład jestem w Love Canal w Stanach Zjednoczonych, na 
terenie zaludnionym, na którym składowano toksyczne odpady, a ludzie w tym obsza-
rze zaczęli chorować na raka, to mogłabym chcieć ewakuować stamtąd ludzi. Z drugiej 
strony jeśli jestem w klinice Mayo, gdzie leczą pacjentów z rakiem i jest ich tam wielu, 
to ewakuacja nie będzie już optymalnym rozwiązaniem. Naprawdę zależy mi na tym, 
byśmy dokładniej określili różne rodzaje przyczynowości i ponownie je przemyśleli. 
Właśnie to po części kryje się pod pojęciem intra-akcji jako propozycji nowego sposo-
bu myślenia o przyczynowości. To nie tylko rodzaj neologizmu, który prowadzi nas do 
przejścia od interakcji (gdzie rozpoczynamy od oddzielnych bytów wchodzących w in-
terakcję) do intra-akcji (gdzie poprzez interakcje wyłaniają się podmiot i przedmiot), 
ale też nowe rozumienie samej przyczynowości.

Po pierwsze, sprawczość opiera się na zdolności-do-odpowiedzi [response-ability], 
na możliwości wzajemnej odpowiedzi, która nie ma negować władzy, ale raczej zwracać 
uwagę na brak jej równowagi. Sprawczość dotyczy możliwości wewnątrzświatowych 
rekonfiguracji. Tak więc sprawstwo nie jest własnością ludzi – nieludzi zresztą też nie. 
Jest odgrywaniem. Jednocześnie chcę, żebyśmy mieli jasność, iż nie odnoszę się tutaj 
do kwestii demokratycznej dystrybucji sprawczości wśród układów ludzi i nieludzi. 
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Chociaż nie ma tutaj żadnych sprawców per se, to pojęcie sprawstwa, które proponuję, 
nie przeciwstawia się głównemu założeniu o braku równowagi władzy. Z drugiej strony 
specyfika intra-akcji szczegółowości nierównowagi władzy na płaszczyźnie złożoności 
pola sił. Wiem, że niektórzy ludzie bardzo przejmują się brakiem sprawczości zloka-
lizowanej w podmiocie ludzkim, ale myślę, że to jest właśnie pierwszy krok – stwier-
dzenie, że nie ma takiego rodzaju szczególnej lokalizacji lub charakterystyki podmiotu 
ludzkiego jest pierwszym krokiem ku wzięcia pod uwagę nierównowagi władzy, a nie 
cofnięciem się z tej ścieżki.

Jako przykład podam artykuł napisany przez Chrisa Wilberta, na który dopiero co 
natrafiłam w internecie: „Profit, Plague and Poultry: The Intra-active Worlds of Hi-
ghly Pathogenic Avian Flu” (Wilbert 2006), omawiający biogeopolitykę potencjalnych 
pandemii grypy. Jego analiza ptasiej grypy (H5N1) jako zjawiska naturokulturowego 
podkreśla znaczenie uwzględnienia sprawczych splątań intra-akcyjnych ludzkich i nie-
ludzkich praktyk. Chris zwraca uwagę, że podczas gdy światowe organizacje zdrowia 
i rządy poddają obserwacji migrujące ptaki i drobnych producentów drobiu, dane em-
piryczne nie potwierdzają takich związków przyczynowych. Przeciwnie, choroba postę-
puje zgodnie z geograficznymi wzorcami dyfrakcji masowej, fabrycznej hodowli drobiu. 
Ta ostatnia powoduje bezprecedensowe zagęszczenie ptaków, dając pierwszorzędne 
zakwaterowanie bujnym i mutującym zoonozom. Mięso produkowane przemysłowo, 
międzynarodowe praktyki weterynaryjne, praktyki bezpieczeństwa ekologicznego, 
międzynarodowe umowy handlowe, sieci transportowe, zwiększona gęstość zaludnie-
nia i inne czynniki – to różne aparaty sprawcze, które tu działają. Przyczynowość nie 
jest interakcyjna, lecz intra-akcyjna. Prowadzenie polityki opartej na addytywnym po-
dejściu do wielu przyczyn pomija czynniki kluczowe dla unikania epidemii, takie jak 
zapewnienie niedrogich form bezpiecznej żywności dla najuboższych populacji albo 
eliminacja przemysłowych form masowego zabijania zwierząt. Chris oprócz tego, że 
dobrze ilustruje znaczenie zwrócenia uwagi na „ludzkie” i „nieludzkie” formy spraw-
stwa, ukazuje też, co zostaje pominięte w praktykach oceny, gdy poprzestaje się na 
tym, by sprawczość przypisywać ludzkim bądź innym bytom. Jak widzimy, pominięta 
zostaje cała gama bardzo złożonych praktyk materialnych, które przyczyniają się do 
takiego rodzaju epidemii, którego nie można przypisać ani samym organizmom, ani 
temu, co robią ludzie. Nie znam Chrisa, ale chciałam zwrócić na niego waszą uwagę, 
ponieważ uważam, że proponuje nam ciekawy przypadek do przemyślenia. 

Innym przykładem, który może być tutaj pomocny, jest ten, o którym wspomniała 
Haraway (2008). Dostarczyła go Barbara Smuts, amerykańska bioantropolożka, któ-
ra w ramach swojego doktoratu wyjechała do Tanzanii badać wolno żyjące pawiany. 
Doradzono jej jako badaczce nieludzkich naczelnych utrzymywanie dystansu, by jej 
obecność nie wpłynęła na zachowanie przedmiotu badań. Dystans jest warunkiem 
obiektywności. Smuts stwierdziła, że ta rada okazała się katastrofalna w skutkach. Nie 
była w stanie wykonać żadnych obserwacji, gdyż pawiany stale zwracały uwagę na to, 
co robi. W końcu uświadomiła sobie, że dzieje się tak dlatego, iż jej zachowanie jest 
dla pawianów na tyle dziwne, że po prostu nie mogły przejść obok niej obojętnie. Była 
w ich grupie społecznej ogniwem, które szwankowało. Jedynym sposobem na konty-



Nowy materializm

48

nuowanie i obiektywne prowadzenie badań było stanie się odpowiedzialną; zwrócenie 
uwagi na obecny od samego początku w feministycznych studiach nad nauką problem 
obiektywności, która nie jest kwestią dystansu, tylko odpowiedzialności. Ostatecznie 
zadziałało to, że nauczyła się być w pełni wrażliwa [responsive] na badane naczelne 
i w ten sposób stała się dobrą pawianią obywatelką. Mogły ją zrozumieć, przynajmniej 
na poziomie nieludzkich naczelnych, więc w rezultacie zostawiły ją i zajęły się swoimi 
sprawami, umożliwiając prowadzenie badań.

P3: W Meeting the Universe Halfway i kilku artykułach proponujesz za 
Haraway „dyfrakcję”, relacyjną naturę różnicy, jako metodologię pozwala-

jącą traktować teorie i teksty nie jako już istniejące byty, ale jako intra-ak-

cje, siły, w wyniku działania których powstają inne teksty. Z drugiej strony 
w swojej pracy mocno koncentrujesz się na dziełach Nielsa Bohra. Twoje 
przepisywanie filozofii obecnej w jego pracach nie wydaje się ani wierne, 
ani niewierne jego ideom. A jednak twoja praca może być odczytana jako 
jeden z najmocniejszych komentarzy na temat tekstów Bohra dostępnych 
obecnie akademiczkom. Być może pierwszy, któremu udało się włączyć je 
w obręb humanistyki. Poza Bohrem powołujesz się oczywiście na wielu 
innych naukowców i uczonych, takich jak Einstein, Schrödinger, ale także 
Merleau-Ponty, oczywiście Haraway, Deleuze i Latour. Zwłaszcza w odnie-

sieniu do filozofów i uczonych zwykle nieobecnych w obrębie nauk ścisłych 
można zauważyć, że czytasz ich afirmatywnie, nawet jeśli pobieżnie. 

Jak oceniasz tę konceptualizację sposobu, w jaki traktujesz teorie w ob-

liczu zaproponowanej przez ciebie metodologii dyfrakcyjnej? Innymi sło-

wy czy twoja praca jest w jakimś sensie nie tyle medytacją zgodną (lub 
nie) z Bohrem, ile raczej wchodzeniem z nią w intra-akcję, tworzeniem 
zarówno dzieła Bohra, jak i sprawczego realizmu? I jakie są pokoleniowe 
implikacje dyfrakcji w bardziej ogólnym sensie? Feministki są zazwyczaj 
nieufne w stosunku do pomysłu, że myślą miałaby kierować edypalność. 
Takie spośród nich jak Rosi Braidotti opowiadały się za metodologią, która 
nie powtarzałaby nazbyt ściśle edypalnej relacji z Mistrzami, umacniającej 
ich status poprzez negowanie ich dzieła – przypomina to bardzo twoją kry-

tykę krytyki. Czy dyfrakcja dopuszcza taki związek między tekstami a uczo-

nymi, który nie byłby ani niewierny (potwierdzanie Mistrza przez zanego-

wanie dzieła), ani wierny (umieszczanie „nowej” pracy w domu Mistrza)?

KB: Z uwagi na to, co już powiedziałam na temat dyfrakcyjnego odczytania, myślę, 
że to jasne, iż wasze pytanie doskonale wyraża mój związek z materiałami, z którymi 
weszłam w relację podczas dyfrakcyjnego odczytywania. Chcę powiedzieć, w duchu 
dyfrakcyjnych odczytań, że jestem bardzo wdzięczna i zobowiązana za uważną lekturę 
mojej pracy. Dziękuję za to. Z całego serca zgadzam się z tym, co powiedzieliście na te-
mat prac Bohra. Ani nie patrzę na nie jak na pismo święte, ani nie jestem „nieposłuszną 
córką” Bohra. Próbuję raczej odczytywać przez siebie nawzajem różne spostrzeżenia 
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i stworzyć coś nowego, nowe wzorce myślenia-bycia [thinking-being], a jednocześnie 
staram się być bardzo uważna na to, co Bohr próbuje nam powiedzieć. Myślę, że to 
właśnie zrobiliście z moją pracą, więc chciałam wam za to podziękować.

P4: Chociaż termin „płeć kulturowa” wydaje się niekwestionowanym fun-

damentem gender studies, to jego pojęciowe dziedzictwo można określić 
jako angloamerykańskie oraz językowe. Badaczki feministyczne zajmujące 
się problematyką płci kulturowej zwykle argumentują przeciwko deter-

minizmowi biologicznemu lub biologicznemu esencjalizmowi i przypisu-

ją ustaloną ontologię seksualności głównym tradycjom myśli (naukowej) 
oraz feministycznej filozofii kontynentalnej (na przykład dziełom Luce Iri-
garay). Félix Guattari podsumował kiedyś swoje podejście do tych kwestii 
w wywiadzie, stwierdzając: 

Jeśli Gilles Deleuze i ja przyjęliśmy takie stanowisko, że praktycznie nie 
mówimy o seksualności, a zamiast tego mówimy o pragnieniu, to dlate-

go, że uważamy problemy życia i tworzenia za nieredukowalne do funk-

cji fizjologicznych, funkcji reprodukcyjnych czy do jakiegoś określonego 
wymiaru ciała. Zawsze zawierają elementy, które są albo poza jednostką 
w sferze społecznej lub politycznej, albo znajdują się jeszcze przed pozio-

mem indywidualnym (Guattari i Rolnik [1982] 2008, 411).

To niereprezentacjonistyczne podejście do „różnicy seksualnej” wydaje 
się bliskie twojemu odczytaniu tej koncepcji. Twoja propozycja ontoepiste-

mologii pokazuje nam, jak materia (między innymi materia ciała) i znacze-

nie są zawsze już immanentnie ujęte i przechodnie [transitional]. Jednak 
zamiast przejmować termin z psychoanalizy (jak pragnienie), wprowa-

dzasz fizykę (aparat pojęciowy Bohra). Jak zatem fizyka kwantowa pomaga 
ci w artykułowaniu twojego feminizmu?

KB: Jeszcze dziesięć lat temu często słyszałam następujące pytanie: „Skoro twoja praca 
nie dotyczy kobiet lub płci, to co to ma wspólnego z feminizmem?”. Moja odpowiedź 
rzecz jasna brzmiała: „Wszystko”. Na szczęście pytanie, które postawiliście, o lata 
świetlne wyprzedza myślenie, które motywowało to poprzednie. Przypuszczam, że od 
tego czasu poziom rozmowy zmienił się na tyle, iż mogę od razu przejść do rzeczy. 
Eros, pragnienie, siły życiowe przechodzą przez wszystko, nie tylko przez określone 
części ciała czy specyficzny rodzaj powiązań między nimi. Sama materia nie jest sub-
stratem ani medium dla przepływu pożądania. Sama materialność jest już pragnącą 
dynamiką, powtarzającą się rekonfiguracją, zenergetyzowaną i energetyzującą, ożywio-
ną i ożywiającą. Byłam szczególnie zainteresowana tym, jak materia zaczyna znaczyć 
[how matter comes to matter]. Jak materia sprawia, że się ją odczuwa. Jest to projekt 
feministyczny, niezależnie od tego, czy uwzględniamy kobiety, ludzi bądź inne makro-
skopowe istoty, czy nie. Zgodnie z innymi feministkami nowego materializmu – pod 
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tym względem godna uwagi jest Vicki Kirby – uważam, że odczuwanie, pragnienie 
i doświadczanie nie są cechami charakterystycznymi czy unikalnymi zdolnościami 
ludzkiej świadomości. Materia czuje, rozmawia, cierpi, pragnie, tęskni i pamięta. Na 
ten temat możecie również przeczytać poświęcony nowemu materializmowi artykuł 
Noeli Davis (2009). Starałam się uwypuklić bardziej tę kwestię w rozdziale siódmym 
mojej książki, która spotkała się co prawda z dużym zainteresowaniem i uwagą, ale 
niekoniecznie zaangażowaniem feministycznym. Sądzę, że w tym rozdziale jest wiele 
materiału do przemyśleń, przynajmniej w moim odczuciu. Chciałabym się przy tym za-
trzymać, ponieważ rozdział ten głęboko wnika w fizyczny wymiar rzeczy, w wyniku cze-
go wiele humanistek i badaczek działających w obrębie nauk społecznych zakłada, że 
nie ma on znaczenia dla tego, czym się zajmują. Zawsze uczę fizyki na moich zajęciach 
feministycznych, po części dlatego, że stawia ona pod znakiem zapytania wyjątkowo 
wąskie ramy problemów naukowych i rozumienie wiedzy naukowej w sposób, o którym 
wcześniej mówiłam. Kto jest odpowiedzialny za angażowanie się w naukę? Chciałabym 
omówić dla was część tego, co dzieje się w tym rozdziale, ponieważ uważam, że zawiera 
on kilka naprawdę ważnych sposobów na przemyślenie niektórych kluczowych kwestii 
feministycznych dotyczących materii, przestrzeni, czasu i tak dalej. 

Dam wam superszybką lekcję, co powinnyście wiedzieć o fizyce kwantowej, a na-
stępnie przejdziemy do tego, co znajduje się w rozdziale siódmym, by pokazać wam 
część jego wyników oraz moje przemyślenia o implikacjach myślenia o sprawiedliwości 
społecznej, która moim zdaniem jest tutaj kluczową kwestią. Oto szybki kurs z zakresu 
fizyki kwantowej. 

Według fizyki klasycznej na świecie istnieją tylko dwa rodzaje bytów: cząstki i fale. 
Cząstki bardzo różnią się od fal. Są zlokalizowanymi bytami, które zajmują określone 
miejsce w przestrzeni i czasie; nie możemy zatem mieć dwóch cząstek w tym samym 
miejscu w tym samym czasie. Z drugiej strony mamy fale, które w ogóle nie są by-
tami. Fale są zakłóceniami w polach. Pomyślmy o falach oceanicznych, widzimy, że 
często nakładają się one na siebie. Mogą zajmować to samo miejsce w tym samym 
czasie; z tego między innymi są znane. Z jednej strony mamy coś zlokalizowanego, 
a z drugiej coś zdecydowanie nielokalnego. Są to pod względem ontologicznym bardzo 
różne rodzaje bytów. Fizyka dysponuje bardzo prostą maszyną, której może użyć do 
zbadania, czy coś jest cząstką czy falą; nazywa się ją aparatem z dwiema szczelina-
mi4. Kiedy weźmiemy kilka kul i losowo rozstrzelimy je w kierunku dwóch szczelin, 
odkryjemy, że większość cząstek zakończy swoją drogę dokładnie naprzeciwko obu 
szczelin. Dostaniemy coś, co nazywa się „wzorem rozproszenia”. Możemy wyobrazić 
sobie, że jeśli będziemy rzucać piłkami tenisowymi w pokoju w kierunku drzwi, więk-
szość z nich skończy ruch tuż za drzwiami, natomiast kilka z nich rozproszy się na 
boki. Dla kontrastu, wyobraźmy sobie teraz mechanizm wytwarzający fale, powodu-
jący zakłócenia w wodzie. Kiedy zakłócenia uderzają w rodzaj „falochronu” z dwiema 
szczelinami w środku, to zakłócone fale wybrzuszają się po obu stronach i obserwujemy 
4 W polskiej literaturze z zakresu fizyki kwantowej używa się określeń: eksperyment z dwiema szczelinami, ekspery-

ment z doświadczeniem podwójnej szczeliny, eksperyment na dwóch szczelinach bądź po prostu doświadczenie Youn-

ga, przez co termin użyty przez Barad brzmi dziwnie. Zostawiłam go w takiej formie, albowiem później autorka odnosi 
się do tego, jak istotną rolę w eksperymencie mają same aparaty pomiarowe – przyp. tłum.
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koncentryczne, zachodzące na siebie okręgi. To samo dzieje się wtedy, gdy upuszczamy 
jednocześnie dwa kamienie w stawie: obserwujemy nakładające się na siebie koncen-
tryczne okręgi. Jest to przykład wzoru dyfrakcyjnego, natomiast to, co obserwujemy, 
to wzmocnienie fal. Kiedy dwie fale spotykają się ze sobą grzbietami, tworzą wyższą 
falę. Ale czasami grzbiet fali spotyka się z doliną; następuje wtedy jej wygaszenie. To 
tworzy zupełnie inny rodzaj wzoru.

Co się stanie, jeśli zbadamy elektrony aparatem dwuszczelinowym? Ponieważ zwy-
kłyśmy myśleć o elektronach jako o małych cząsteczkach, można by sądzić, że utworzą 
wzór charakterystyczny dla cząstek. Jednak w rzeczywistości otrzymujemy inny re-
zultat: elektrony wykazują dyfrakcję, innymi słowy – obraz falowy. Jak widziałyśmy, 
obrazy dyfrakcyjne są tworzone przez nachodzące na siebie fale. W takim razie w jaki 
sposób elektrony mogą się nakładać? Są cząstkami. Nie mogą się na siebie nakładać. 
Można by pomyśleć, że elektrony zachodzą na siebie. Możemy to sprawdzić, wysyłając 
elektrony pojedynczo w kierunku aparatury. Jeśli wysyłamy elektrony pojedynczo po 
sobie, utworzy nam się obraz dyfrakcyjny. Wygląda na to, że nie możemy wytłumaczyć 
tego obrazu. Wydaje się tajemnicą, w jaki sposób cząstka może zachowywać się jak fala. 
Ta zagadka trapiła w szczególności Einsteina, który zasugerował, byśmy przeprowa-
dzili eksperyment, w którym faktycznie zaobserwujemy elektron przechodzący przez 
szczeliny. Chciałabym teraz opowiedzieć o eksperymencie z wyborem szczelin; do niego 
właśnie zmierzam. W tym eksperymencie zamieniamy górną szczelinę na szczelinę na 
sprężynie5. Jeśli cząstka przechodzi przez górną szczelinę, przekazuje część swojego 
pędu szczelinie zawieszonej na sprężynie, wprawiając ją w ruch; stąd wiemy: „och, 
przeszła przez górną szczelinę”. Jest to sposób na zmierzenie, przez którą szczelinę 
przechodzi elektron na swojej drodze do ekranu. Einstein stwierdził, że jeśli wykonamy 
ten eksperyment, to złapiemy elektron w chwili, gdy jest on zarówno cząstką przecho-
dzącą przez jedną szczelinę, jak i falą pokazującą wzór interferencyjny. To z kolei miało 
wykazać, że mechanika kwantowa jest wewnętrznie sprzeczna i że będziemy musiały 
znaleźć inny sposób myślenia o niej. Bohr stwierdził natomiast: „nie, nie tak szybko”. 
Jeśli wykonałeś ten eksperyment, dokonałeś również przeglądu aparatury. To, co ob-
serwujemy w każdym eksperymencie, to fenomen lub splątanie, czyli nieoddzielność 
aparatury od obserwowanego obiektu. Bohr stwierdził, że jeśli Einstein dostosuje apa-
rat dwuszczelinowy w zaproponowany przez niego sposób, otrzyma wzór charaktery-
styczny dla cząstek, a nie obraz dyfrakcyjny. Powinno nas to zaniepokoić, ponieważ wy-
nika z tego, że ontologia elektronu zmienia się w zależności od tego, jak go mierzymy. 
Szybko kończąc tę lekcję fizyki kwantowej: Bohr potrafił to wyjaśnić, co oznacza z kolei, 
że mierzone własności nie są przypisywane do niezależnych przedmiotów. Niezależne 
przedmioty są pojęciem abstrakcyjnym. Mamy tu do czynienia z niewłaściwym desy-
gnatem przedmiotowym. Rzeczywistym desygnatem jest fenomen, intra-akcja tego, 
co nazywamy elektronem i aparaturą. Nie zaskakuje fakt, że ontologia zmienia się po 
zmianie aparatury pomiarowej, ponieważ badamy zupełnie inne zjawisko. 

5 Eksperyment pierwotnie zaproponowany przez Bohra. Barad opisuje go w Meeting the Universe Halfway (2007, 267) 
– przyp. tłum.
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Przejdę teraz do treści rozdziału siódmego mojej książki, ponieważ znowu uważam, 
że mamy tu ważne feministyczne przesłanie. Oczywiście kiedy mówię „feministyczne 
przesłanie”, jest to nieco wypaczony skrót, który muszę dookreślić. Z tej prostej racji, 
że przekaz sprawczego realizmu sam w sobie jest już feministycznym przesłaniem – 
to właśnie jedna z zalet rozdziału siódmego. Bardzo mnie satysfakcjonuje możliwość 
zgłębiania z jednej strony teorii feministycznej, a z drugiej fizyki i odczytywania ich 
przez siebie nawzajem, tworząc sprawczy realizm. A następnie spoglądania wstecz 
i sprawdzania, czy sprawczy realizm może rozwiązać pewne podstawowe problemy 
fizyki kwantowej. Niesamowite jest to, że okazuje się on wystarczająco solidny, by to 
zrobić, i że teoria feministyczna ma duże znaczenie dla fizyki. Jest to absolutnie nie-
samowite i kluczowe dla tego, co chcę powiedzieć. Właściwie kiedy byłam już w stanie 
udowodnić, że można tworzyć naukę za pomocą sprawczego realizmu i dowieść cze-
goś ciekawego, pojawiło się pytanie, czy powinnam opublikować moje badania w cza-
sopiśmie fizycznym, czy zostawić je do książki, po to by fizyczki musiały sięgnąć do 
feministycznego tekstu, żeby dowiedzieć się czegoś o fizyce. Wybrałam to drugie, ale 
z perspektywy czasu uważam, że był to błąd, ponieważ publikacja zajęła bardzo dużo 
czasu (ponad trzy lata) i wydaje się, że niektóre fizyczki wykorzystują moje pomysły, 
nie uznając ich. Praktyki wydawnicze są zawsze umotywowane politycznie. 

Wracając do tematu, Bohr i Heisenberg zupełnie się ze sobą nie zgadzali. I nie tylko 
Bohr i Einstein, ale także Bohr i Heisenberg. Heisenberg myślał, że kiedy zmienia się 
aparaturę, powodem zmiany obrazu falowego na obraz charakterystyczny dla cząstek 
jest to, iż zakłóca się cząstkę. To nakłada ograniczenie na naszą wiedzę, ponieważ każdy 
pomiar zaburza mierzony obiekt. Nazwał on to „zasadą nieoznaczoności (Heisenber-
ga)”. Jest ona bardziej znana europejskiej publiczności niż amerykańskiej. Niemniej 
Bohr nie zgodził się z Heisenbergiem i stwierdził, że popełnia on podstawowy błąd 
w określaniu nieoznaczoności, a problematyczna wcale nie jest tutaj nieoznaczoność, 
ale raczej nieokreśloność. Oznacza to, że gdy dokonujemy pomiaru, nie dochodzi do 
zaburzania czegoś, co z kolei sprawia, iż nasza wiedza jest niepewna, ale raczej że 
przed dokonaniem intra-akcyjnego pomiaru nie istnieją esencjalne właściwości ani 
granice rzeczy, które nazywamy bytami. To oznacza, że rzeczy są nieokreślone; przed 
pomiarem nie ma rzeczy, zaś sam akt pomiaru wytwarza określone granice i właści-
wości. Jego zasada jest więc raczej ontologiczna niż epistemologiczna. Innymi słowy 
cząstki dla Bohra nie mają położenia niezależnie od pomiaru czegoś, co nazywamy 
położeniem. 

Wydaje się zatem, że nie ma żadnego naukowego sposobu rozstrzygnięcia, kto ma 
rację, ponieważ mówimy o przedstawieniu empirycznego dowodu czegoś, co dzieje się 
przed dokonaniem jakichkolwiek pomiarów. Wygląda więc na to, że nie ma sposobu, 
by z tego wybrnąć. Okazuje się jednak, że jest. To niesamowite! Możemy teraz uprawiać 
eksperymentalną metafizykę, co jest oczywiście tylko potwierdzeniem faktu, że nigdy 
nie było ostrej granicy między fizyką z jednej strony, a metafizyką czy filozofią z drugiej. 
Otóż istnieje niesamowity i naprawdę zadziwiający eksperyment, który fizycy zdołali 
przeprowadzić w ciągu ostatniej dekady; wcześniej było to technologicznie niemożliwe. 
Słynne Gedankenexperiment albo eksperymenty myślowe Bohra i Heisenberga mogły 
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po raz pierwszy zostać zrealizowane w laboratorium. Oni sami nigdy nie sądzili, że uda 
się je przeprowadzić; to nie miały być eksperymenty możliwe do zrealizowania. Miały 
być narzędziami dla wyobraźni. Teraz jest już technicznie możliwe, by przeprowadzić 
ten eksperyment i pokazać, co się dzieje, gdy mierzę wybór szczeliny. Czy Einstein 
miał rację twierdząc, że w momencie złapania elektronu będącego jednocześnie cząstką 
i falą pokazuję, że teoria kwantów jest wewnętrznie sprzeczna? A może to Bohr miał 
rację, twierdząc, że gdy mierzę wybraną szczelinę, dostaję obraz charakterystyczny dla 
cząstek, a wzór interferencji zniknął? Ale nawet piękniejsze od tego, co fizycy zrobili 
w tym przypadku, jest zaprojektowanie eksperymentu, w którym wyjaśnienie Heisen-
berga dotyczące zakłócania czegoś, co już istnieje, nie może być częścią wyjaśnienia. 
Heisenberg zostaje więc wyłączony z projektu tego eksperymentu. Jeśli tak się dzieje, 
to z innego powodu niż zakłócenie.

Dzieje się tak dlatego, że mamy do czynienia z wiązką atomów; w owym ekspery-
mencie są to atomy rubidu i zanim dotrą do obu szczelin, przechodzą przez wiązkę 
laserową, która daje poszczególnym atomom rubidu energię. Atom uzyskuje energię, 
ponieważ elektron znajdujący się na wewnętrznym orbitalu zostaje wzbudzony do 
wysokiego poziomu energetycznego dzięki wiązce lasera. Teraz znajduje się on w tak 
zwanym stanie wzbudzonym. Zobaczcie, już mówimy o pożądaniu w fizyce! Następnie 
przechodzi i trafia do wnęk znajdujących się w mikromaserze. Jest to detektor wyboru 
szczeliny. Nie musicie wiedzieć nic więcej o wnękach w mikromaserze, z wyjątkiem 
tego: kiedy atom rubidu w stanie wzbudzonym przechodzi przez jedną bądź drugą wnę-
kę w mikromaserze, elektron musi wrócić z powrotem do stanu podstawowego. Ro-
biąc to, emituje foton, który pozostawia ślad w górnej lub w dolnej wnęce, a następnie 
przechodzi przez obie szczeliny. Tak więc atom rubidu przechodzi przez dwie szczeliny 
i uderza w ekran. To jest nasz eksperyment. Heisenberg nie jest jego częścią, ponieważ 
możemy pokazać, że wprowadzenie atomu rubidu w stan wzbudzenia i z powrotem nie 
ma wpływu na moment pędu atomu. Nie zostaje on zakłócony. Fizycy stworzyli sprytny 
detektor, który nie zakłóca momentu pędu atomu rubidu. Pozostawi on zatem wyraź-
ny ślad w jednym lub drugim detektorze bez zakłócania układu w zależności od tego, 
przez którą szczelinę przeszedł. Gdybyśmy natomiast robili to bez detektora wyboru 
szczeliny, wystarczy, że wyślemy atomy rubidu w kierunku dwóch szczelin, a otrzy-
mamy obraz dyfrakcyjny. Jeśli zaś umieścimy tam laser oraz mikromaser i dowiemy 
się, przez którą szczelinę przechodzi atom, nasz obraz zmieni się na wzór rozproszony 
lub cząsteczkowy. Ten drugi jest zdecydowanie wzorem rozproszenia (a nie zmiennym 
wzorcem intensywności fal). Wyjaśniłam właśnie, że nie ma tutaj mowy o żadnych 
zakłóceniach, co samo w sobie jest niezwykłe. To niesamowite, że możemy pokazać, iż 
to Bohr miał rację, nie Einstein. 

Teraz następuje moment, na który jako feministki musimy zwrócić uwagę, ponie-
waż dzieje się tutaj coś naprawdę niezwykłego. Skoro nie wytworzyłam za pomocą 
pomiaru zakłócenia tego, przez którą szczelinę przechodzi atom, możecie zadać pyta-
nie, co się stanie, jeśli po przejściu fotonu usunę informację o tym, w której szczeli-
nie foton zostawił ślad przejścia. Czy otrzymam ponownie obraz dyfrakcyjny? Byłoby 
bardzo trudno sprawić, by układ stał się ponownie niezakłócony po tym, jak doszło 
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do zakłócenia. Ale wykazałyśmy, że nie doszło tu do zakłóceń, pamiętacie? Możemy 
więc zadać pytanie: czy gdy usunę informację o tym, przez którą szczelinę przeszedł 
foton, rzeczywiście będę mogła uzyskać obraz dyfrakcyjny? Sensem usunięcia jest to, 
że zamierzam wymazać informację o wyborze szczeliny, i zrobię to następująco: mam 
dwie różne wnęki w mikromaserze, usuwam ściankę pomiędzy nimi i umieszczam tam 
płytkę pochłaniającą światło. Pamiętajmy, że atomy rubidu przeszły tamtędy i uderzyły 
w ekran. Pozostawiły jednak foton, kwant światła, w jednej wnęce lub w drugiej. Jeśli 
umieszczę pomiędzy nimi płytkę pochłaniającą foton, to gdy zostanie on wchłonięty, 
wymażę informację, z której strony przyszedł. Tak właśnie zamierzam to zrobić. Mam 
zamiar przygotować zestaw przesłon (takich jak okiennice w oknach, które można za-
mknąć, by całkowicie odciąć się od światła; można je też otworzyć, by światło wpuścić). 
Jeśli umieścimy tam przesłony, które są zamknięte, znajdziemy się w sytuacji sprzed 
poznania informacji o wyborze szczeliny. Jeśli zaś otworzę przesłonę, dam sobie moż-
liwość wymazania informacji. 

To, co się następnie dzieje, pokazuje, że jeśli przeprowadzę ten eksperyment i otwo-
rzę przesłony, będę mogła wykazać, że faktycznie otrzymam obraz dyfrakcyjny! Sytu-
acja zrobiła się jeszcze bardziej osobliwa. Mam atomy rubidu zmierzające w kierunku 
detektora dwuszczelinowego. Pozostawiają ślad przejścia w postaci fotonu w jednym 
lub drugim miejscu. Przechodzą przez obie szczeliny – i zamierzam pozwolić im ude-
rzyć, całkowicie uderzyć w ekran. Dopiero po tym zadecyduję, czy otworzyć przesłony, 
a więc wymazać informację, przez którą szczelinę przeszedł atom. Nazywa się to „eks-
perymentem z opóźnionym wyborem”. I jeśli prześledzę te przejścia, o których infor-
macja została wymazana, otrzymam obraz dyfrakcyjny. Innymi słowy po tym, jak atom 
rubidu uderzył, jestem w stanie określić to, czy zachował się on jak cząstka, czy jak fala. 
Inaczej mówiąc, niezależnie od tego, czy przeszedł on przez pojedynczą szczelinę, tak 
jak cząstka, czy przeszedł przez obie szczeliny jednocześnie, tak jak fala. To oznacza, 
że po tym, jak już uderzył w ekran i przeszedł przez aparaturę pomiarową, jestem 
w stanie określić jego ontologię.

Chodzi tutaj o sposób, w jaki fizycy interpretują to zjawisko: można go określić 
jako naszą zdolność do zmiany przeszłości. Zmiany tego, jak atom przechodzi przez 
szczelinę, po chwili, gdy już przez nią przeszedł. Mowa więc o wymazywaniu tego, co 
już się stało, przywracaniu obrazu dyfrakcyjnego i w gruncie rzeczy cofaniu wskazówek 
zegara lub też o zmianie sposobu, w jaki cząstka przeszła, po tym, jak już przeszła: jest 
to zdolność do zmiany przeszłości. Chciałabym jednak zaznaczyć, że jest to bardzo 
wygodny rodzaj nostalgicznej fantazji. Nie mogę winić fizyków za zaangażowanie w nią. 
Jest to według mnie bardzo kusząca fantazja. Być może w takim czy innym momencie 
wszyscy życzylibyśmy sobie, by móc zmienić przeszłość i ślady odciśnięte na naszych 
ciałach. Zmienić sposób, w jaki materializowałyśmy się w świecie, zwłaszcza wtedy, gdy 
nie byłyśmy ostrożne; cofnąć to, co już się stało, powrócić i zrobić coś inaczej. Ale czy 
ten eksperyment mówi nam rzeczywiście o tym, co jest możliwe? 

Jak się okazuje, gdy przyjrzymy się temu eksperymentowi dokładniej – wszystko to 
zostało wyjaśnione w rozdziale siódmym – pierwotny wzór dyfrakcyjny nie jest w ogóle 
przywracany i nie ma tu żadnego całkowitego wymazania. Zostaje tu pokazany fakt, 
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że eksperyment nie polega na przywracaniu przeszłości, która wcześniej zaistniała. 
Zobaczcie, zakładamy, że czas jest pewną daną zewnętrznością, parametrem posuwa-
jącym się naprzód. Zatem przeszłość już się wydarzyła, natomiast teraźniejszość, ta 
chwila „teraz”, po prostu przeniosła się w przeszłość, a więc przyszłość jeszcze nadej-
dzie. Ale jeśli przestudiujemy to dokładnie, ponownie korzystając ze wskazówek teorii 
feministycznej, poststrukturalizmu i na przykład studiów kulturowych, i wprowadzi-
my te perspektywy do fizyki, zobaczymy, że mamy tu w rzeczywistości do czynienia 
z tworzeniem czasowości. Na pierwszy plan wysuwają się w tym momencie pytania 
o czasowość. Widzimy tutaj, że czas nie jest z góry, uniwersalnie dany, a raczej arty-
kułowany i ponownie synchronizowany poprzez różne praktyki materialne. Innymi 
słowy podobnie jak położenie, pęd, fala i cząstka, czas sam w sobie ma sens jedynie 
w kontekście konkretnych fenomenów. To oznacza, że fizycy tworzą czas poprzez ozna-
czanie czasu, a zatem w pewien sposób to, co uważamy za „przeszłość”, „teraźniejszość” 
i „przyszłość”, jest ze sobą splątane. Z tego eksperymentu dowiedzieliśmy się, że ist-
nieją intra-akcyjne splątania. Swoją drogą jest to jedyny powód, dla którego ponownie 
otrzymujemy obraz dyfrakcyjny. 

Co ważne, oryginalny obraz dyfrakcyjny nie powraca – powstaje nowy, w którym 
dyfrakcja (czyli efekty splątania) jest trudna do prześledzenia. Tak więc problem nie 
polega na wymazywaniu i powrocie. Pojawia się splątanie, intra-akcja. „Przeszłość” 
nigdy nie była już zastana, a „przyszłość” nie jest tym, co będzie się odsłaniać; „prze-
szłość” i „przyszłość” są iteracyjnie rekonfigurowane i otoczone przez trwającą w świe-
cie intra-aktywność. Nie ma z góry zdeterminowanego związku między przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością. Dzięki ponownemu przemyśleniu przyczynowości jako 
intra-aktywności, nie zaś jako przyczynowości kul bilardowych – rozumianej jako łań-
cuch przyczynowo-skutkowy – fantazja wymazywania przestaje być możliwa; istnieją 
za to możliwości naprawy. „Zmiana przeszłości” w sensie cofania pewnych dyskretnych 
momentów w czasie jest iluzją. Przeszłość, podobnie jak przyszłość, nie jest zamknięta. 
„Wymazanie” nie jest jednak tym, o co chodzi. Kluczowym znaczeniem „przeszłości” 
jest jej otwartość na zmiany. Może ona zostać zrehabilitowana, produktywnie rekonfi-
gurowana w iteracyjnym rozwijaniu czasoprzestrzeniomaterii. Jej efekty sedymentacji, 
jej ślady nie mogą jednak zostać wymazane. Pamięć o jej materialnych oddziaływa-
niach jest wpisana w świat. Zmiana przeszłości nigdy nie jest więc pozbawiona kosztów 
czy odpowiedzialności. Moja doktorantka Astrid Schrader (jej praca jest naprawdę nie-
zwykła, warta uwagi) napisała wspaniały artykuł w „Social Studies of Science” zatytu-
łowany „Responding to Pfiesteria piscicida (the Fish Killer): Phantomatic Ontologies, 
Indeterminacy, and Responsibility in Toxic Microbiology” (2010). Pokazuje w nim, 
że można uzgodnić wcześniej niekompatybilne eksperymenty na małym organizmie 
wodnym i wielkie cele polityki ochrony środowiska przez śledzenie, jak dzięki różnym 
praktykom laboratoryjnym tworzony/synchronizowany jest czas. Autorka twierdzi, że 
pamięć nie jest kwestią przeszłości, ale odtwarza przeszłość za każdym razem, gdy się 
ją przywołuje. 

To, co staram się rozjaśnić – w odpowiedzi na wasze pytanie, wierzcie mi lub nie 
– jest próbką tego, czego nauczyłam się dzięki związkom z fizyką kwantową. Pomogła 



Nowy materializm

56

mi ona lepiej zrozumieć problemy i praktyki feministyczne. Moja pasja do pracy jest 
kompletnie i w całości ugruntowana w zagadnieniach sprawiedliwości oraz etyki i mam 
nadzieję, że zawsze pewnie stoi na nogach w tych kwestiach. To właśnie mnie napędza. 
Sądzę więc, że to fizyka pomaga mi w pewien sposób wnieść istotny, materialistyczny 
sens do derridiańskiego pojęcia nadchodzącej sprawiedliwości. Nie jest to sprawie-
dliwość, o której zakładamy, że wiemy z góry, czym jest, lub że jest zawsze ustalona. 
Chciałabym zakończyć tę krótką odpowiedź kilkoma cytatami z Derridy:

[Problemem nie są] zmodyfikowane horyzonty teraźniejszości – przeszłych bądź 

przyszłych – lecz „przeszłość”, która nigdy się nie uobecniła i nie uobecni, a której 

„nadejście w przyszłości” nigdy nie ziści się pod postacią uobecnienia jako tworze-

nia bądź odtworzenia (Derrida [1968] 2002, 48, podkreślenie w oryginale, przekład 

zmieniony).

Ponadto:

Żadna sprawiedliwość [...] nie wydaje się możliwa ani nie daje się pomyśleć – poza 

wszelką żywą teraźniejszością, w tym, co rozspaja żywą teraźniejszość – bez pewnej 

zasady odpowiedzialności. Chodzi o odpowiedzialność przed widmami tych, którzy 

się jeszcze nie narodzili albo już umarli [...]. Bez tej nie-współczesności ze sobą żywej 

teraźniejszości [...] bez tej odpowiedzialności i szacunku dla sprawiedliwości w od-

niesieniu do tych, których nie ma tu i teraz, tych, którzy już lub jeszcze nie są obecni 

i żywi, jaki sens miałoby pytanie „gdzie?”, „gdzie jutro?” „dokąd?” (Derrida [1993] 

2016, 13–14, podkreślenie w oryginale). 

Jest to przykład nauk, które wyciągnąłem z dyfrakcyjnej relacji z fizyką: jaką odpo-
wiedzialność pociąga za sobą nasze aktywne zaangażowanie w osadzanie się w świecie 
na takie, a nie inne sposoby, uważność na to, jak się prze-twarzamy [re-doing] wraz 
z każdą intra-akcją, która materialnie prze-twarza materialne konfiguracje czasoprze-
strzeniomaterii. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zawsze są przepracowywane 
[reworked]. Podpowiada to nam, że fenomeny są rozproszone [diffracted] i czasowo 
oraz przestrzennie rozłożone w wielu czasach i przestrzeniach, natomiast naszą od-
powiedzialność za kwestie sprawiedliwości społecznej należy rozważać w kategoriach 
innego rodzaju przyczynowości. Wydaje się bardzo ważną sprawą, by zarazić feminizm 
fizyką – i odwrotnie, fizykę feminizmem (odczytanie mojej odpowiedzi jako czegoś, co 
wyniosłam z fizyki i zastosowałam do feminizmu, to błędne zrozumienie fundamentów 
mojego przesłania).

P5: Wiele uczonych działających w naukach humanistycznych ma problem 
z teoriami posthumanistycznymi, głównie dlatego, że brakuje im chyba 
etyki, o której już mówiłaś. Ta krytyka bez wątpienia stanie się jeszcze sil-
niejsza, gdy włączy się do niej fizykę. W wielu miejscach twojej pracy moż-

na odnieść wrażenie, że – jak zresztą wspomniałaś – etyka zawarta w two-
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im podejściu ma dla ciebie wielkie znaczenie. Oczywiście jeśli ktoś chce 
brać udział w debatach feministycznych, to nie może nie ujmować onto-

epistemologii jako etykoontoepistemologii. W pracy „Posthumanistyczna 
performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie” 
(Barad [2003] 2012), twój nacisk na materialną dyskursywność wydaje się 
przybierać postać krytyki idei „medium”. Głosi ona, jak się zdaje, że ist-

nieją takie przypadki, w których znaczenie może być niematerialne, może 
idealistycznie podróżować poprzez przestrzeń bez wpływu materii, pozo-

stając ostatecznie „takie samo” lub niezmienione. Twoje teksty pokazują, 
że taka koncepcja medium kłóci się z twierdzeniem, iż materia i znaczenie 
są koniecznie splątane. 

Nasze pytanie brzmi: jak rozumieć tę ontologię relacyjną, która odrzuca 
metafizykę tego, co kiedyś nazywano relata, słów i rzeczy? W jaki sposób 
działa etyka w materii mającej znaczenie [how matter comes to matter]?

KB: Wychodząc od tego, co mówiłam, widzicie już zapewne, że kwestie etyki i spra-
wiedliwości są zawsze powiązane przez samą budowę świata. Nie są one dodatkowym 
problemem, który od czasu do czasu pojawia się czy zostaje dodany do naszego pola 
widzenia przez szczególne rodzaju perspektywę. Byt jest spleciony z materią/znacze-
niem [mattering]. Epistemologia, ontologia i etyka są nierozłączne. Materia faktów, 
materia rozważań i materia troski przeplatają się ze sobą. By zobrazować to w jeszcze 
inny sposób: nie sposób oderwać od siebie materii i znaczenia. W moim sprawczym 
realizmie materia jest dynamiczną ekspresją/artykulacją świata w jego intra-aktyw-
nym stawaniu się. Wszystkie ciała, nie tylko ludzkie, znaczą/materializują się [come 
to matter] poprzez iteracyjną intra-aktywność świata, jego performatywność. Granice, 
właściwości i znaczenia są na różne sposoby konstytuowane przez intra-aktywność 
materii. Różnicowanie to nie kwestia radykalnej zewnętrzności (widzieliśmy to w eks-
perymentach, o których mówiłam), ale raczej – jak to nazywam – sprawczą separo-
walnością. Oznacza to, że różnicowanie nie polega na poróżnianiu, oddzielaniu, ale 
wręcz przeciwnie, na tworzeniu powiązań i zobowiązań. Sama natura materialności 
jest splątaniem. Dlatego to, co znajduje się po drugiej stronie sprawczego cięcia, ni-
gdy nie jest od nas oddzielone. Sprawcza separowalność nie jest indywiduacją. Etyka 
nie polega więc na właściwym odpowiadaniu radykalnie uzewnętrznionemu Innemu, 

ale na odpowiedzialności za żywe relacyjności stawania się, których jesteśmy częścią. 
Etyka polega na materii/znaczeniu, na wzięciu pod uwagę splątanych materializacji, 
których jesteśmy częścią, w tym także nowych konfiguracji, nowych podmiotowości, 
nowych możliwości. Nawet najmniejsze cięcia mają znaczenie. Odpowiedzialność jest 
zatem kwestią zdolności udzielania odpowiedzi. Słuchaniem odpowiedzi i obowiązkiem 
bycia responsywnym wobec innego, który nie jest całkowicie oddzielony od tego, co 
nazywam mną. Ten sposób łącznego myślenia ontologii, epistemologii i etyki tworzy 
świat, który już zawsze jest materią etyczną.
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P6: Na zakończenie zapytamy: proponując materialistyczną etykę tworzo-

ną za pośrednictwem fizyki, wzbudzasz zamieszanie w środowisku post-

kantowskim, podobnie jak Badiou ([1969]6 2007) i Meillassoux ([2006] 
2015), którzy reabsolutyzują zakres matematyki. To na pewno ma wpływ 
na twoją ocenę różnych dyscyplin. W jaki sposób zatem określiłabyś swój 
manifest dla badań naukowych (by nie wpaść w pułapki dyscyplinarności, 
multidyscyplinarności, interdyscyplinarności czy postdyscyplinarności)?

KB: Cóż, manifestem mogłaby się zająć moja przyjaciółka i koleżanka Donna Haraway, 
ja nie mogę przywłaszczać sobie tego terminu [śmiech]. Oczywiście, ona tutaj ironizuje. 
Sprawczy realizm nie jest manifestem, nie bierze za pewnik, że wszystko jest, będzie 
lub może zostać zamanifestowane. Przeciwnie, jest to wezwanie, prośba, prowokacja, 
wołanie, żarliwa tęsknota za uznaniem, zwrócenie uwagi na tkankę etyczności, która 
przenika cały świat. Etyka i sprawiedliwość leżą u podstaw moich problemów, a raczej 
przechodzą przez „mój” byt, cały byt. Po raz kolejny podkreślę, że etyka nie jest dla 
mnie wymiarem, który dodajemy do pytań o materię/znaczenie, ale przede wszystkim 
samą naturą tego, co znaczy materializować/znaczyć. 

 Tłumaczyła Jacqueline Czajka

6 Rok oryginalnego wydania nieuwzględniony przez autorki. Dodany dla zachowania spójności w systemie bibliogra-

ficznym – przyp. red.
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Rozdział	4 

Wywiad	z	Quentinem	Meillassoux

Istnieje niezależny od nas przygodny byt i nie ma żadnego 
powodu, aby ten przygodny byt miał podmiotową1 naturę.

Pytanie 1: Wiele osób uważa twój książkowy debiut Po skończoności (Meil-
lassoux [2006] 2015) za jeden z najbardziej zawziętych ataków na historię 
nowoczesnej myśli – krytykujący jej humanizm, jej immanentną metafizy-

kę, jej antymaterializm. Przepisując tę historię lub, jak sam to ujmujesz, 
przepisując korelacjonizm, konsekwentnie rozwijasz stanowisko, które 
określasz mianem spekulatywnego materializmu. Termin ten jest koncep-

tualizowany na przestrzeni całej książki i z pewnością sprowokował wielu 
uczonych – czasem określanych jako realiści spekulatywni (zob. Bryant, 
Srnicek i Harman 2011) – do rozwinięcia nowej filozofii nauki oraz nowej 
wizji tego, jak odejść od Kanta. Korelacjonizm, który określasz jako „ideę, 
zgodnie z którą mamy dostęp jedynie do korelacji myśli i bytu, nigdy do 
któregoś z tych członów wziętych osobno” (Meillassoux [2006] 2015, 16), 
jest ostro krytykowany przez innych, którzy posługują się tym terminem. 
Jednakże twoim zdaniem korelacjonistyczny punkt widzenia zasługuje na 
wielki szacunek i nie tyle poddajesz go po prostu krytyce, co raczej „rady-

kalizujesz od środka: [uprawiając] swoistą »krecią robotę«”, jak ujął to 
Harman (2011a, 25).

Przygotowując niniejszą książkę, będącą zmapowaniem tego, co okre-

ślamy mianem nowego materializmu, nie odczuwałyśmy żadnej potrzeby 
uwzględnienia lub wykluczenia poszczególnych uczonych, a tym samym 
nie znalazłyśmy żadnego powodu, by wziąć cię (albo nie brać) w rachu-

bę. Zauważyłyśmy natomiast, że kreślimy trajektorię podobną do twojej, 
aczkolwiek obie są rozwijane na bardzo różne sposoby. Czy mógłbyś nam 
przedstawić wstępny szkic ścieżki, którą obrałeś, poświęcając przy tym 
szczególną uwagę najbardziej złożonej idei, czyli korelacjonizmowi?

Quentin Meillassoux: W mojej książce wyraźnie przeciwstawiam sobie dwa stanowi-
ska: a) „silny korelacjonizm”, który moim zdaniem jest najbardziej rygorystyczną for-
mą anty-absolutyzmu, a w związku z tym współczesnej anty-metafizyki, oraz b) meta-
fizykę, którą nazywam „subiektywną”, a która – na odwrót – jest obecnie najbardziej 
rozpowszechnioną filozofią absolutu, która polega na wskazywaniu tej lub innej cechy 
podmiotu jako istotowo koniecznej, to znaczy jej statusu jako części korelatu.

Uściślijmy to rozróżnienie. W rozdziale pierwszym Po skończoności zdefiniowa-
łem korelacjonizm w ogóle jako tezę antyabsolutystyczną: korelatu podmiot–przed-

1 W całym tekście stosuję zamiennie „podmiotowy” i „subiektywny” na tłumaczenie subjective i wyrazów pokrewnych, 
analogicznie zresztą w przypadku „przedmiotowego”, „obiektywnego” i objective – przyp tłum.
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miot (szeroko określonego) używa się jako narzędzia do odparcia wszelkiej metafizyki 
utrzymującej, że mamy dostęp do modalności tego, co samo-w-sobie. Natomiast wedle 
korelacjonizmu nie mamy dostępu do żadnej postaci tego, co samo-w-sobie, ponieważ 
jesteśmy nieodwracalnie zamknięci w naszej relacji-do-świata, bez jakichkolwiek środ-
ków do zweryfikowania, czy rzeczywistość, która jest nam dana, odpowiada rzeczywi-
stości samej w sobie, niezależnie od naszego podmiotowego [subjective] powiązania 
z nią. W moim przekonaniu istnieją dwie główne formy korelacjonizmu: słaba oraz 
silna (zob. rozdział drugi w: Meillassoux [2006] 2015, 67–68, gdzie rozróżnienie to 
zostaje wprowadzone, oraz: tamże, 76 i dalej, gdzie zostaje ono wyjaśnione). Słaby 
korelacjonizm jest utożsamiany z Kantowską filozofią transcendentalną: jest „słaby” 
dlatego, że wciąż przyznaje zbyt dużą rolę przynależnym myśli spekulatywnym (na 
przykład rozgrzeszającym [absolutory]) pretensjom. Kant utrzymuje, że wiemy, iż 
coś istnieje samo w sobie, i że jest to możliwe do pomyślenia (niesprzeczne). „Silny” 
korelacjonizm z kolei nie uznaje nawet, że możemy wiedzieć, iż jest jakieś „samo-w-
-sobie”, oraz że może być ono pomyślane – dlatego jesteśmy radykalnie ograniczeni 
w naszym myśleniu, bez możliwości poznania tego, co samo-w-sobie, a nawet tego, czy 
ono w ogóle istnieje i jest logiczne [logicity].

Następnie określam najbardziej rygorystycznego współczesnego przeciwnika kore-
lacjonizmu: metafizyka2 subiektywistę. Tego, który wierzy – odwrotnie niż silny kore-
lacjonista (nazwijmy go na razie po prostu korelacjonistą) – że możemy rzeczywiście 
mieć dostęp do absolutu: jest nim sam korelat. Zamiast mówić jak korelacjonista, że 
nie możemy mieć dostępu do tego, co samo-w-sobie, ponieważ jesteśmy ograniczeni do 
korelatu, metafizyk subiektywista (nazywajmy go po prostu subiektywistą) zapewnia, 
że tym, co samo-w-sobie, jest korelat jako taki.

A zatem teza subiektywistyczna – w swoich różnych wariantach – absolutyzuje róż-
ne cechy podmiotowości. Możemy to dostrzec w różnych stanowiskach, od spekula-
tywnego idealizmu Hegla, który absolutyzuje Rozum, po różnorodne aktualne odmia-
ny witalizmu (wzdłuż dominującej osi Nietzsche/Deleuze), które absolutyzują wolę, 
percepcję, afekt i tak dalej. Deleuze jest dla mnie metafizycznym subiektywistą, który 
dokonał absolutyzacji zestawu cech podmiotowości, hipostazowanych jako Życie (albo 
„jakieś Życie”), i usytuował je jako radykalnie niezależne od naszej ludzkiej i indywi-
dualnej relacji ze światem.

To rozróżnienie między silnym korelacjonizmem a subiektywistyczną metafizyką 
stanowi faktyczny rdzeń książki. Podstawy pod moje przedsięwzięcie kładzie tak na-
prawdę rozdział trzeci. Dotyczy on w całości starcia między korelacjonizmem a subiek-
tywizmem; to właśnie ta konfrontacja pozwala mi ustanowić absolutną konieczność 
faktyczności – punkt widzenia, zgodnie z którym należy odczytywać wszystkie moje 
dalsze twierdzenia.

2 W wywiadzie z Meillassoux zachowane zostają formy męskie, ponieważ – w przeciwieństwie do języka angielskiego 
– w języku francuskim, w którym tworzy ten filozof, gramatyczny podział na męskie i żeńskie formy rzeczownika jest 
właściwie analogiczny do takiego podziału w języku polskim. Meillassoux nie stosuje form żeńskich (które, podobnie jak 
w języku polskim, nie są domyślne – i podobnie jak w Polsce, są stosowane przez część osób zajmujących się pisaniem 
w celu pokazania transparentności rodzaju męskiego w języku), stąd też taka decyzja – przyp. red.
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P2: Z twojej perspektywy Deleuze, który miał bardzo duży wkład w to, co 
nazywamy „nowym materializmem”, nie jest materialistą, ponieważ wy-

stępujące w jego metafizyce absolutne pierwszeństwo nierozdzielnego [the 

unseparated] („nie istnieje nic, co nie byłoby pewnym typem relacji-do-

-świata”) nie zezwala na to, by atom epikurejski – „pozbawiony inteligen-

cji, woli, życia” (Meillassoux [2006] 2015, 61) – był możliwy. Tym niemniej 
należy dodać, że Deleuze (zarówno z Guattarim, jak i bez niego) jest ważny 
dla twojego myślenia i wciąż wymaga dalszego rozważenia (Meillassoux 
2010). Podkreślasz, że nauka i matematyka postawiły filozofii pytania (do-

tyczące tego, co ancestralne), które wymagają spekulatywnego materiali-
zmu uwolnionego od pierwszeństwa nierozdzielnego. Ale jak możesz rów-

nocześnie żądać zerwania z transcendentalnym twierdzeniem takim jak: 
to, co jest apodmiotowe, nie może istnieć – a mimo to przyjąć podobne do 
Kantowskiego podejście w kwestiach nauki lub matematyki?

QM: Raz jeszcze dokonajmy pewnego uściślenia. Twierdzenie: „to, co jest apodmioto-
we, nie może istnieć”, jest jedynym „punktem wspólnym” antymetafizycznego kore-
lacjonizmu oraz subiektywistycznej metafizyki. Ale musimy zrozumieć, w jaki sposób 
i w jakim zakresie. Dla korelacjonisty oznacza ono, że nigdy nie mogę pomyśleć przed-
miotu z uwagi na ekonomię [by doing the economy] mojego podmiotowego punktu 
widzenia. Dla korelacjonisty twierdzenie to oznacza zatem: to, co a-podmiotowe, jest 
dla nas niemożliwe do pomyślenia („nie może istnieć” oznacza „nie może zostać pomy-

ślane”). Dla subiektywisty, odwrotnie, twierdzenie to oznacza, że to, co a-podmiotowe, 
jest absolutnie niemożliwe: „nie może istnieć” = „nie może istnieć samo w sobie”. Me-
tafizyki Życia albo Ducha, transcendentalna filozofia lub silny korelacjonizm – wszyst-
kie zbiegają się w potępieniu „naiwnego realizmu” właściwego dla materializmu typu 
epikurejskiego, który zapewnia, że istnieje coś niepodmiotowego (atomy i pustka) i że 
możemy to poznać. Ja naprawdę zrywam z tym anty-realistycznym konsensusem, 
szczególnie z jakąkolwiek formą tego, co transcendentalne, jednak bez wracania do 
epikureizmu, który wciąż pozostaje swego rodzaju metafizyką (nie podmiotową, lecz 
realistyczną), ponieważ opowiada się za rzeczywistą potrzebą atomów i pustki.

Ale na pewno nie powstrzymuje mnie to przed podtrzymywaniem żądania wyja-
śnienia naukowych warunków możliwości bycia pomyślanym. Tak naprawdę nie ma 
to w sobie nic transcendentalnego – jest właściwe każdej filozofii, która dąży do ustale-
nia, o czym mówimy, gdy używamy terminu „nauka”. Moja teza jest taka, że wciąż nie 
rozumiemy, co to słowo oznacza, ponieważ nie udało się rozwiązać aporii praskamie-
niałości: zmatematyzowane nauki przyrodnicze są możliwe do pomyślenia tylko pod 
warunkiem przyznania ich twierdzeniom absolutnego zakresu; zakresu, który zakwe-
stionowały wszystkie antymetafizyczne filozofie epoki. Subiektywistyczne metafizyki 
mogą słusznie zapewniać, że utrzymywały absolutny zakres myśli, i w związku z tym 
nie dotyczy ich problem praskamieniałości – pokazałem jednak, że te metafizyki zosta-
ją skutecznie obalone przez silny korelacjonizm i w konsekwencji są również całkowicie 
niezdolne do rozwiązania tej aporii.
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P3: Być może trzeba porozmawiać o tym, dlaczego powinniśmy przepisać 
historię myśli. Wiele autorek zainteresowanych dziś rozwijaniem materia-

listycznej czy realistycznej filozofii chętnie odrzuca humanizm z powodu 
jego (implicytnych) reprezentacjonistycznych lub lingwistycznych teore-

tyzacji. Twierdzą one, że z powodu tego nacisku na kopię albo język do 
myśli przeniknął śmiertelny redukcjonizm (w filozofii oraz w ogóle w hu-

manistyce, ale również w naukach ścisłych). Ty z drugiej strony zamierzasz 
rozbić korelacjonistyczne myślenie w celu ponownego dotarcia do Abso-

lutu. Wiele osób zgodzi się z tobą, że od nadejścia nowoczesności Absolut 
był coraz bardziej wykluczany z myślenia (od powstania inspirowanego 
Kantem korelacjonizmu, by użyć twojego języka). Rzeczywiście, podczas 
gdy Nietzsche ogłosił pod koniec XIX wieku (w Also Sprach Zaratustra 

[{1883–1885} 1991]) swoje słynne spostrzeżenie, że krytyczne myślenie 
zabiło Boga, ty głosisz coś dokładnie przeciwnego: z powodu korelacjo-

nizmu Absolut stał się niemożliwy do pomyślenia. Krytykując Kanta przy 
użyciu Kartezjusza i Hume’a – szczególnie tam, gdzie chodzi o przyczy-

nowość – zamierzasz pchnąć korelacjonizm do skrajności, ujawniając to, 
co określasz jako zasadę faktualności3: radykalnie odmienną konceptu-

alizację natury (jako przygodnej) i jej relacji do myślenia. Radykalizując 
(słaby) korelacjonizm, pokazujesz, że każdy świat – jak to określasz – „jest 

pozbawiony racji, a co za tym idzie – że może bez żadnej racji stać się fak-

tycznie innym” (Meillassoux [2006] 2015, 82, podkreślenie w oryginale).

QM: Pozwólcie mi jeszcze raz w kilku słowach wyjaśnić ten punkt. Subiektywista 
stwierdza, że korelacjonista odkrywa wbrew sobie prawdziwy absolut: nie rzeczywi-
stość poza korelatem, ale korelat jako taki. W rzeczy samej korelacjonista wykazuje, 
że nie możemy wysuwać roszczeń do myślenia o rzeczywistości niezależnej od korela-
cji bez natychmiastowego zaprzeczania sobie: myśleć to, co samo-w-sobie, to myśleć 
je, a zatem czynić je korelatem naszej podmiotowej aktywności myśli, zamiast czynić 
je całkowicie niezależnym od nas. Ale to pokazuje, zdaniem subiektywisty, że to, co 
absolutne nie jest niczym innym niż samą korelacją. Ponieważ nie mogę pojąć – co 
korelacjonista sam przyznaje – zniknięcia korelatu lub [jego] bycia-innym bez natych-
miastowego ponownego wprowadzenia go w jego własne struktury, oznacza to tyle, że 
w rzeczywistości nie mogę pomyśleć korelacji inaczej niż jako koniecznej. Ta konkluzja 
obala antyabsolutystyczną tezę korelacjonisty. Jednak subiektywista mimo wszystko 
wyprowadzi tę konkluzję z argumentu korelacjonisty, tym samym obracając korela-
cjonizm przeciwko niemu samemu: korelat, narzędzie deabsolutyzacji realistycznej 
metafizyki, został odwrócony w antyrealistyczny absolut. Ale silny korelacjonista nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa: w rozdziale trzecim pokazuję, że w swoich naj-
bardziej współczesnych postaciach (Heideggera lub Wittgensteina) zdołał obalić su-

3 W tekście „the Principle of Facticity”. W angielskim tłumaczeniu Po skończoności jest tylko the Principle of Factiality; 
facticity pojawia się tylko jako osobne słowo i wówczas jego polskim odpowiednikiem jest „faktyczność”. Zdecydowa-

łem się uznać, że autorkom chodziło o tą zasadę, o której pisał Meillassoux – przyp. tłum.
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biektywną odpowiedź poprzez przywołanie nieredukowalnej faktyczności przeciwko 
absolutyzacji korelacji. Przeczytajcie ponownie, jak opisałem tę odpowiedź: konkluzja, 
którą wyprowadziłem, jest taka, że silny korelacjonizm nie może zostać obalony przez 
absolutyzację korelacji, jak wierzy subiektywista, ale raczej przez absolutyzację faktycz-
ności (w której tkwi znaczenie zasady faktualności [factuality]).

P4: Chociaż kilkukrotnie wspominasz, że spekulatywny materializm 

poszukuje podejścia diachronicznego, twoje użycie pojęć wskazuje nam 
czas (i miejsce), który dawno już minął (na przykład praskamieniałość). 
Również kiedy oznajmiasz, że „istnieje czasowość głębsza, w której to, co 
przed relacją-do-świata, samo jest pochodną pewnej modalności relacji-
-do-świata” (tamże, 176), tę głębię, która kilkukrotnie powraca w ostatnim 
rozdziale, powinno się przeszukać pod kątem „najpierw” myśli. To jeszcze 
raz przypomina nam podejście Heideggerowskie, które chce zabrać nas 
„z powrotem” do rzeczy samych. Ale jak już widziałyśmy, jesteś w rzeczy-

wistości dość krytyczny względem Heideggera (nie tylko w swojej powyż-

szej odpowiedzi, ale również na przykład: tamże, 66–67, gdzie oskarżasz 
go [razem z Wittgensteinem] o ustanowienie silnego korelacjonizmu, któ-

ry zdominował XX-wieczną filozofię). Chociaż przywołujesz głównie jego 
późny dorobek, twoja krytyka Heideggera skupia się przede wszystkim na 
kwestii bycia, które było bardziej kluczowe dla jego wcześniejszych prac. 
Z jego Die Frage nach Technik ([1954] 2007), a także z Der Ursprung des 

Kunstwerkes ([1960] 1992) możemy łatwo wyczytać materializm, który 
zbliża się do twojego – Heidegger również kwestionuje tam relacyjność 
i poszukuje kompletniejszego, głębszego znaczenia rzeczy (i czasów), które 
może zostać odnalezione tylko przed zaistnieniem tej relacyjności.

Czy możemy powiedzieć, spekulatywnie usuwając idealistyczny i cza-

sem humanistyczny wymiar Heideggerowskiego myślenia, że fenomenolo-

giczna koncepcja powrotu do rzeczy samych, a także jego zainteresowanie 
przepisaniem – jak ujął to Lyotard ([1988] 1991) – starogreckiego myśle-

nia (myślę również o twoim ostatnim rozdziale, zatytułowanym „Odwet 
Ptolemeusza”) również wchodzą w zakres twoich zainteresowań? Albo czy 
przynajmniej podzielasz jego ideę przepisania nie tyle przedludzkiej [pre-

-human], ile raczej przednowoczesnej albo klasycznej filozofii?

QM: W stosunku do Heideggera staram się pokazać, że w rzeczywistości nigdy nie 
wymknął się on korelacjonizmowi, ani w późniejszym, ani we wcześniejszym okresie. 
To dlatego cytuję jego Identyczność i różnicę (w rozdziale pierwszym w: Meillassoux 
[2006] 2015, 20–21), która przywraca Ereignis – kluczowe pojęcie w dziełach Heideg-
gera z okresu po „zwrocie” – jawnie korelacyjnej strukturze. Będący sloganem Husser-
la, jeszcze przed wczesnym Heideggerem, „powrót do rzeczy samych” w żaden sposób 
nie koresponduje z moją ideą filozofii, ponieważ to wezwanie polega tylko na powrocie 
do rzeczy jako korelatów świadomości, Dasein, fenomenu, bytu lub Bycia. Gdyby tym, 
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co dane [the given], była rzecz sama w sobie, wówczas rzecz byłaby wewnętrznie czymś 
danym [given-to], ale moim zdaniem nie o to chodzi. Nie ma więc żadnego powrotu 
do „rzeczy samych”, ale raczej do tego, co samo-w-sobie, postrzeganego jako obojętne 
na to, co jest nam dane, ponieważ obojętnego na nasze otwarcie-świata [opening-the-

-world].
Nie jestem zaangażowany w powrót do lub przepisywanie Greków – takie przedsię-

wzięcie nie oferuje żadnego określonego znaczenia mojej perspektywie.

P5: Michel Foucault w Słowach i rzeczach ([1966/1970] 2006) pierwszy 
obwieścił koniec człowieka czy też drugą rewolucję kopernikańską. Jego 
nowy sposób pisania historii mógł nie wykluczać ludzkiego umysłu, ale 
z pewnością postulował co najmniej, aby od niego nie zaczynać. Na przy-

kład jego idea dyskursu nie zaczynała od języka, ale od form materialnych 
(na przykład formy-więzienia), które pojawiały się wraz z formami wy-

rażenia, takimi jak przestępczość (która nie jest znaczącym, ale częścią 
układu wypowiedzi wzajemnie zakładających materialną formę więzie-

nia). Gdyby popchnąć to nieco dalej: wydaje się niezbyt trudne przefor-

mułowanie tego argumentu w taki sposób, by ludzki umysł nie grał nawet 
pomniejszej roli. Pomyśl na przykład, jak działają procesy osadowe, w któ-

rych otoczaki są porywane przez (wyrażony poprzez nie) strumień wody 
i gromadzone w jednolitych warstwach, tworząc nowe jednostki [entity] 
skały osadowej (nowe substancje). Jest to nielinearny i trwający proces, 
sam również znajdujący się w ruchu, ponieważ ruchy tektoniczne, warunki 
pogodowe i wiele innych (jeszcze bardziej skomplikowanych) procesów 
zmiany tworzy w efekcie ruchy bardzo podobne do tych, które Foucault 
widział w XIX-wiecznych procesach przestępczości.

W jaki sposób twoje podejście różni się zatem od Foucaultowskiego? 
Lub też: gdzie praskamieniałość jest odmienna i mniej zależna od ludzkie-

go umysłu niż otoczaki z powyższego przykładu?

QM: Jeśli chodzi o Foucaulta, to odpowiem w prosty sposób. Jego badania skupiały się 
na minionych urządzeniach wiedzy-władzy, a w końcu na urządzeniach, które były mu 
współczesne. Nie mógł nam dostarczyć niczego, jeśli chodzi o dyskwalifikację silnego 
korelacjonizmu, ponieważ sytuuje się ona na poziomie, ku któremu jego rozważania 
się nie kierowały, a który raczej zakładały. W rzeczy samej rozpatrzyłem, w jaki sposób 
korelacjonizm, począwszy od swojego punktu wyjścia z Cogito, zdominował całą nowo-
czesną myśl, włączając w to nawet najbardziej zdecydowany antykartezjanizm: „wielkie 
zamknięcie” nie wariatów w zakładach psychiatrycznych, lecz filozofów w Korelacie 
– i odnosi się to również do Foucaulta. Właściwie Foucault nie powiedział niczego, co 
wprawiłoby korelacjonistę w zakłopotanie, gdyż wszystkie jego komentarze mogą być 
z łatwością rozważone jako dyskurs-skorelowany-z-punktem-widzenia-naszych-cza-
sów [discourse-correlated-to-the-point-of-view-of-our-time] i ściśle zależne od niego. 
Jest to typowa teza korelacjonistycznego relatywizmu: jesteśmy uwięzieni w naszych 
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czasach – nie w sensie Heglowskim, ale raczej na modłę Heideggerowską – to znaczy 
w modalności wiedzy-władzy, która zawsze już nad nami dominuje. Jego teza o „znik-
nięciu człowieka” dotyczy człowieka rozumianego jako przedmiot „nauk humanistycz-
nych”, nie zaś korelatu takiego, jak ja go rozumiem.

Nie jestem ani trochę wrogi wobec Foucaultowskiej tezy, choć z mojej perspektywy 
myślał on z wnętrza historycystycznej ontologii, która pozostała nietknięta w swojej 
głębokiej naturze – nawet w jego wspaniałym cyklu wykładów Trzeba bronić społe-

czeństwa (Foucault [1997]4 1998).

P6: Kluczowym pytaniem twojej książki było: w jaki sposób myśl zdolna 
jest pomyśleć to, co może być, gdy nie ma myśli (Meillassoux [2006] 2015, 
59–60)? Wiele uczonych zajmujących się humanistyką, choć sympatyzują-

cych z twoim ponownym odczytaniem Kanta i Hume’a, może nie dostrze-

gać wagi tego pytania. Dla przykładu feminizm może być zainteresowany 
myśleniem poza dychotomią mężczyzna–kobieta; współczesne teorie fe-

ministyczne również stanowczo odrzucają rozpoczynanie analizy od ludz-

kiego (kobiecego) umysłu, jednakże waga pomyślenia miejsca bez myśli 
będzie prawdopodobnie postrzegana jako czcze pytanie par excellence, 
jak sam to stwierdziłeś (tamże, 173). W jaki sposób mógłbyś je przekonać?

QM: Rzeczywiście pytanie o to, co jest, gdy nie ma myśli, jest prawdopodobnie postrze-
gane przez wiele osób – nie tylko przez feministki – jako pozbawione znaczenia lub 
nieinteresujące. Jak pamiętacie, powiedziałem konkretnie: problemem jest zrozumie-
nie, jak doszło do tego, że najważniejsze pytanie zostało potraktowane jako najbardziej 
czcze. Problem nie polega na tym, by kogokolwiek przekonać do myślenia inaczej; jest 
to tak ważny rys naszej epoki, że nie możemy wygrać za pomocą kilku zdań.

Jeśli miałbym powiedzieć coś po to, by wstrząsnąć aktualnymi pewnikami, sformu-
łowałbym to w prowokacyjnym stylu, ale zasadniczo tak właśnie myślę: zapewniam, że 
każdy, kto odmawia zmierzenia się z tym pytaniem, zwyczajnie nie wie, co mówi, kiedy 
wypowiada takie słowa jak „nauka”, „matematyka”, „absolut”, „metafizyka”, „nieme-
tafizyka” i inne wyrazy o podobnym znaczeniu. To, co powiedziałem w swojej książce, 
a także przed chwilą, wystarcza do wyjaśnienia, co pozwala mi tak twierdzić.

Dlatego właśnie pytanie o różnicę seksualną nie może być obce temu badaniu. Przy-
kładowo pytanie o naukowość bądź nienaukowość psychoanalizy przecina całe dzieło 
Lacana, a jeden z punktów kulminacyjnych odnajduje w pojęciu „matemu”. Twierdzę 
więc, że każdy lacanowski dyskurs – który bezsprzecznie jest złączony z kwestią różnicy 
między mężczyzną–kobietą albo męskością–kobiecością – będzie niezdolny do uchwy-
cenia znaczenia swojego najistotniejszego konceptu, jeśli jako koniecznego warunku 
wstępnego nie potraktuje pytania o to, co niekorelacyjne w nauce. To samo stosuje się 
do dowolnej teorii feministycznej, która wciela w swój dyskurs terminy przywołane 
powyżej.

4 Data wydania oryginalnego nieobecna w tekście – przyp. red.
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P7: Przemieszczasz silny korelacjonizm poprzez zrewolucjonizowanie 
Kanta i Hume’a, a zatem pokazując, jak radykalny antyantropocentryzm 
dopełnia rewolucję kopernikańską. Centralna dla tego radykalnego an-

tyantropocentryzmu, za pomocą którego ponownie absolutyzujesz myśl, 
jest matematyka (tamże, 145, 147–149, 162–163, 180–181): „to, co jest ma-

tematyzowalne, nie jest redukowalne do korelatu myślenia” (tamże, 168). 
Pociąga to za sobą stanowczy ruch wyjścia poza filozoficzne myślenie na-

uki, ponieważ zaciemnia „niekorelacyjny tryb wiedzy naukowej – inaczej 
mówiąc: jej w najwyższym stopniu spekulatywny charakter” (tamże, 
171, podkreślenie w oryginale, przekład zmieniony). Oznajmiasz, że „myśl 
może myśleć, że wydarzenie x rzeczywiście mogło się wydarzyć przed 
wszelkim myśleniem i niezależnie od niego. […] [Ż]aden korelacjonizm 
nie może się zgodzić na to, że dosłowny sens tego zdania jest jego sensem 
najgłębszym” (tamże, 174, podkreślenie w oryginale). Zgodnie z twoim 
wywodem łączenie wiecznej prawdy, którą odnajdujemy w matematyce, 
z „realizmem” (aczkolwiek spekulatywnym) ma sens – ale jak możemy 
to nazywać materializmem? Czy morfogenetyczna dynamika matematyki 
równa się materii?

QM: Zamierzam wykazać – zauważcie, że nie dokonałem tego w Po skończoności – że 
to, co matematyzowalne, jest absolutyzowalne. Pytacie mnie, czy to jest teza materia-
listyczna, a nie raczej jedynie „realistyczna”. Trudno jest omówić trafność mojej tezy, 
jeśli pominiemy całe omówienie problemu praskamieliny, które znajduje się w roz-
dziale pierwszym. Niemniej odpowiem, co następuje: dla mnie materializm trzyma się 
dwóch kluczowych twierdzeń: 1. Byt [Being] jest oddzielony i niezależny od myśli (ro-
zumianej w szerokim sensie podmiotowości), 2. Myśl może pomyśleć Byt. Teza numer 
1 sprzeciwia się wszelkiemu antropomorfizmowi, który dąży do rozszerzenia atrybutów 
subiektywności na Byt: materializm nie jest formą animizmu, spirytualizmu, witali-
zmu i tak dalej. Domaga się on uznania, że nie-myślenie rzeczywiście poprzedza lub 
przynajmniej może w sposób uprawniony poprzedzać myśl oraz istnieje poza nią, tak 
jak epikurejskie atomy, pozbawione jakiejkolwiek subiektywności oraz niezależne od 
naszej relacji do świata. Teza numer 2 utrzymuje, że materializm jest racjonalizmem 
(ponownie: w szerokim sensie, gdyż istnieją różne definicje rozumu), dlatego że zawsze 
jest przedsięwzięciem, które dzięki sceptycyzmowi przeciwstawia aktywność poznaw-
czą i krytycyzm religijnemu wezwaniu, tajemnicy lub granicom naszej wiedzy.

Sceptycyzm i wiara zbiegają się w tezie o naszej skończoności, czyniąc nas podatny-
mi na dowolne wierzenia – materializm odwrotnie: zapewnia istocie ludzkiej zdolność 
myślenia przy pomocy własnych środków prawdy zarówno o swoim środowisku, jak 
i swojej kondycji. Zawsze wie, jak pod maską przeciwnika rozumu wykryć kapłana. 
Wie również, że nikt nie pragnie bardziej tego, by mieć rację – bez możliwości dyskusji 
z nim – niż przeciwnik rozumu.

Wprowadzam te dwie tezy, ponieważ dowodzę i pokazuję – tylko za pomocą argu-
mentacji – że istnieje niezależny od nas przygodny byt, a co więcej, nie ma żadnego 
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powodu, by miał on podmiotową naturę. Próbuję również dać podstawy pod naukowy 
racjonalizm oparty na użyciu matematyki do opisu nieludzkiej oraz nieorganicznej 
rzeczywistości. Nie jest to „pitagoreizowanie” lub twierdzenie, że Byt jest z natury ma-
tematyczny – wyjaśniam raczej, jak to jest, że językowi formalnemu udaje się uchwycić 
z przygodnego-Bytu własności, których nie udaje się przywrócić językowi wernakular-
nemu. Moja teza o matematyce jest tezą o zakresie języków formalnych, nie zaś tezą 
o Bycie. Nie wysuwam jej z powodu kaprysu czy „naukowego” tropizmu, ale dlate-
go, że za pomocą problemu praskamieliny pokazałem, że nie ma innego wyboru: jeśli 
nauki mają znaczenie, to matematyka ma zakres absolutny. A przecież nauki mają 
znaczenie, stąd opierają się one – poprzez swoje zmatematyzowane wyrażenia – na 
rzeczywistości, która jest radykalnie niezależna od naszego człowieczeństwa. Kontra-
stuje to z „jakościowymi” sądami zwykłej percepcji, które mogą ze swojej strony być 
bezpiecznie myślane jako skorelowane ze zmysłową relacją, jaką mamy ze światem, 
i jako niemające żadnego istnienia poza tą relacją. W związku z tym należy ustano-
wić absolutny zakres matematyki, a naszym jedynym sposobem, by to zrobić, jest, jak 
sądzę, przejście przez pochodny zakres zasady faktualności. Oto problem pominięty 
w Po skończoności – problem, który jednocześnie kreśli program konsekwentnego 
spekulatywnego materializmu.

P8: W swojej konceptualizacji potencjalności przeciwstawionej wirtual-
ności odnotowujesz, że potencjalność pojawia się wraz ze zdeterminowa-

nym światem, potwierdzając prawa natury. Z drugiej strony hiper-Chaos 
pojawia się wraz z wirtualnością. W jaki sposób myślenie wirtualnego jest 
połączone ze spekulacją i jaką rolę przyznaje materii (oraz naturze)? Za-

dajemy to drugie „pytanie składowe”, ponieważ zauważyliśmy, że o ile na 
stronach 25–265 mówisz o materii, życiu, myśli i sprawiedliwości, o tyle 
na stronach 29–30 wymieniasz już tylko trzy ostatnie. Wprowadziłyśmy 
pojęcie natury, odnosząc się do jawnego pokrewieństwa twojej teorii z fi-

zyką Spinozy (nie z jego metafizyką).
Wreszcie podmiot wektorowy rozwijany przez nowy materializm nie 

emancypuje, ale raczej antycypuje nieprzewidziane, choć czyni to zgodnie 
z prawem niesprzeczności. Po pozbyciu się idealizmu najbardziej intere-

sujące będzie zaobserwowanie, w jaki sposób ta emancypacja „jeszcze nie 
istnieje”, szczególnie w stosunku do tego, jak wówczas afirmuje ona lub 
krytykuje wielkie francuskie feministki, takie jak Cixous, a nawet de Be-

auvoir, gdy kładą nacisk nie tyle na ostateczną emancypację, ile raczej na 
gotowość do pisania lub myślenia kobiecości.

QM: Dla mnie materia nie jest identyfikowalna z „naturą”. Natura to porządek świata 
zdeterminowany przez specyficzne stałe i determinuje to w sobie zbiór możliwości, 
które określam mianem „potencjalności”. Natomiast materia jest pierwotnym porząd-

5 Wskazane przez autorki odniesienia nie są jasne - przyp. red.
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kiem ontologicznym: jest faktem, że musi być coś, nie zaś nic – przygodne byty jako 
takie. Ktoś może sobie wyobrazić nieskończoność i większą liczbę materialnych świa-
tów, rządzonych przez odmienne prawa: będą to różne „natury”, aczkolwiek równie 
materialne. Druga charakterystyka materii jest negatywna: desygnuje ona przygodne 
nieożywione i niemyślące byty. W naszym świecie życie i myśl są ustanowione na tle 
nieorganicznej materii, do której powrócą. Ktoś mógłby sobie wyobrazić naturę całko-
wicie ożywioną lub duchową, w której przypadku „materia” byłaby wypchnięta – ale 
pozostałaby zasadniczą [essential] oraz wieczną możliwością hiper-Chaosu, ponieważ 
może on zniszczyć każdą naturę, ale nie przygodny byt w stanie czystego-tworzywa.

Odnośnie do teorii materialistycznego podmiotu: jestem w rzeczy samej zaintereso-
wany kwestionowaniem identyfikacji działania z jego czystym teraźniejszym rozloko-
waniem [present deployment], natomiast równocześnie powtarzam krytyki dawnych 
rewolucyjnych modeli przyszłej emancypacji. Niemniej jednak myślę, że teraźniejszość 
pozostaje intymnie ustanowiona przez „projekcję” podmiotu wobec niej jeszcze-nie-
obecnego. Nie mówię tu niczego oryginalnego: Heidegger, jak również Sartre podkre-
ślali ten konstytutywny wymiar przyszłości w ustanawianiu podmiotowej teraźniej-
szości. Jednakże dodaję do tej projekcji bardzo odmienny wymiar, który jest nie tylko 
pozbawiony religijnej transcendencji, ale również niedostępny dla działań podmiotu 
– artykulację, co do której jestem przekonany, że pozostaje efektywniejsza, gdy idzie o  
radykalną egalitarną sprawiedliwość (dla żywych i zmarłych) oraz wieczny powrót jako 
dowód powrotu (intensywnie zwodnicze wskrzeszenie). Tym, co mnie interesuje, jest 
efekt sprzężenia zwrotnego między tymi oczekiwaniami dotyczącymi teraźniejszości 
działania a konkretną transformacją podmiotu.

 Tłumaczył Cezary Rudnicki
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Wprowadzenie 

„Nowa	tradycja”	myślenia

Rozdział piąty („Poprzeczność nowego materializmu”) skupia się na trzech sposobach, 
na które nowy materializm można nazwać „poprzecznym”. Jak dotąd dowiedziałyśmy 
się, że nowy materializm jest teorią kulturową, która nie uprzywilejowuje materii kosz-
tem znaczenia bądź kultury kosztem natury. Zgłębia on perspektywę monistyczną, 

pozbawioną dualizmów, które dominowały w humanistyce (oraz naukach ścisłych) aż 
do dziś, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na materię, tak zaniedbaną przez myśl 
dualistyczną. Dualizm kartezjański faworyzował w końcu umysł. Na przykład w odnie-
sieniu do feministycznej teorii literackiej operującej w paradygmacie dekonstrukcjo-
nistycznym zauważono: „Mężczyźni zrównali opozycję męskie/żeńskie z opozycjami 
racjonalne/emocjonalne, poważne/frywolne czy refleksyjne/spontaniczne, [podczas 
gdy] krytyka feministyczna […] stara się być bardziej racjonalna, poważna i refleksyj-
na niż męskie [sposoby] odczytania, które pomijają i zniekształcają” (Culler [1982] 
2008, 58). Jest to ten rodzaj nauki, który według Jonathana Cullera, a także Manu-
ela DeLandy (jak widać w powyższym wywiadzie), usiłuje sprowokować przesunięcie 
w myśli, a zarazem kontynuuje dominujący naukowy sposób myślenia. I chociaż ten 
akt odzyskania myśli był dla feminizmu ważny, to nie wywołał on rewolucji w myśleniu 
(jak wyjaśnimy w rozdziałach piątym i siódmym). Nowy materializm chce właśnie do-
prowadzić do takiej rewolucji i z tego powodu interesuje się filozoficznym monizmem 
czy też filozofią immanencji. Nowy materializm, jako poprzecznie nowa orientacja in-
telektualna, przepracowuje transcendentalne i humanistyczne (dualistyczne) tradycje, 
które nawiedzają teorię kulturową, oraz sytuuje się poprzecznie na skraju obydwu epok 
– nowoczesnej oraz ponowoczesnej. Pomimo swojej wielorakości tradycje transcen-
dentalne i humanistyczne są niezmiennie oparte na strukturach dualistycznych. Nowe 
materialistki kreują właściwe dla tych tradycji paradoksy poprzez tworzenie pojęć, 
które przekraczają przepływy materii i umysłu, ciała i duszy, natury i kultury i umożli-
wiają aktywne formowanie się teorii. Trzy poprzeczności omawiane w rozdziale piątym 
odnoszą się do dyscyplinarności, paradygmatów oraz czasoprzestrzenności teorii – to 
znaczy kartograficznej metodologii zaprezentowanej w wywiadzie z Braidotti.

Rozdział szósty („Popychając dualizm ku skrajności”) omawia sposób, w jaki nowy 
materializm konstytuuje filozofię różnicy lub immanencji poprzez przepracowywanie 
bądź „przekraczanie” [traversing] dualizmów tworzących podstawę nowoczesnej my-
śli. Rozdział ten zagłębia się bezpośrednio w epistemologiczny bądź nawet metodolo-

giczny wymiar nowego materializmu, przedstawionego przez rozmówczynie w części 
pierwszej. Rozwijając poprzeczne idee Lyotarda, Deleuze’a i Bruno Latoura na temat 
czasowości formowania teorii, nowe materialistki sposobią się do przepisania wszyst-
kich możliwych i niemożliwych form emancypacji. Owo ćwiczenie w przepisywaniu 
obejmuje ruch w myśli, który, słowami Henriego Bergsona ([1896] 2006, 144), można 
nazwać „pchnięciem dualizmu do stanów ekstremalnych”. Jak twierdzi Deleuze ([1968] 
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1997, 85), w owym ruchu „różnica zostaje rozwinięta do końca”, to znaczy „staje się 
coraz bardziej różna” (tamże, 100). Rozdział jest poświęcony nowomaterialistycznym 
sposobom przekraczania dualizmów nowoczesności (ustrukturyzowanych przez nega-
tywną relację pomiędzy członami) oraz temu, jak po drodze konstytuuje się nowa kon-
ceptualizacja różnicy (ustrukturyzowana przez relację afirmatywną). Ta konceptualiza-
cja różnicy zostawia za sobą wszelkie stanowiska (domyślnie) uwikłane w dualistyczne 
myślenie nowoczesne, ponieważ różnica ustrukturyzowana przez afirmację nie godzi 
się dobrze z ustalonymi z góry relacjami (na przykład między umysłem a ciałem) ani 
nie wnosi ze sobą kontrhierarchii między członami. Rozdział uwidacznia metodologię 

zyskującej obecnie popularność myśli niedualistycznej, zarówno w nieklasyfikacyjnej 
(Deleuzjańskiej) wersji, jak i wyprowadzonej stąd teorii czasu (Lyotardowskie pojęcie 
„przepisywania nowoczesności” nie jest postmodernizmem). Zamykamy ten rozdział 
demonstracją przekraczania przez nowy materializm seksualnych dualizmów, które 
strukturyzują nowoczesne myślenie feministyczne; antycypuje to następny rozdział, 
zawierający odczytanie Drugiej płci Simone de Beauvoir ([1949] 2014), głównie przez 
pryzmat dzieła Elizabeth Grosz. Ta krótka demonstracja stanowi most prowadzący do 
rozdziału siódmego.

Rozdział siódmy („Seksualne różnicowanie”) proponuje wizję nowego sposobu ma-
powania relacji między płciami dzięki wyjściu poza płeć biologiczną, różnicę seksualną 
oraz płeć kulturową. Zamiast epistemologicznej pracy u podstaw nowej konceptuali-
zacji różnicy rozdział ten zgłębia samą nowomaterialistyczną ontologię różnicy. Zgod-
nie z dominującą recepcją dzieła de Beauvoir, która znajduje swoją apoteozę w pracy 
Butler, feministki odrzucają płeć biologiczną oraz różnicę seksualną na rzecz płci kul-
turowej. W nowomaterialistycznym duchu twierdzimy, iż płeć kulturowa, która miała 
przeprowadzić rewolucję w myśli, nie wywołała tego pożądanego efektu. Teoretyczki 
płci kulturowej umieszczają same siebie w dualistycznej opozycji do teoretyczek różni-
cy seksualnej i dochodzą do reafirmowania różnicy seksualnej w jej najwęższej definicji 
(biologicznego esencjalizmu płci). Wszystkie formy polityki tożsamości, co pokazały 
wywiady podsumowane w powyższym cytacie z Cullera, zakładają dualizm i w związku 
z tym potrzebują otwarcia i wprawienia w ruch. Wbrew naszym intuicjom prawdziwa 
rewolucja w myśli nie polega na dualistycznym obaleniu zauważalnie przestarzałe-
go układu odniesień. Kierując się Deleuzjańskim odrzuceniem Inności, które pojawia 
się także w większości prac nowych materialistek, pokazujemy, że rewolucja w myśli 
pociąga za sobą afirmację procesu myślenia – to znaczy filozofii praktycznej. Niniej-
szy rozdział, podobnie jak poprzedni, proponuje ustanowienie nowomaterialistycznej 
teorii różnicy seksualnej jako filozofii praktycznej, w której pojęcie oraz tworzenie są 
ujmowane w splocie. Gdyby na nowo, afirmatywnie odczytać de Beauvoir, wówczas 
stanie się jasne, że różnicowanie seksualne ma wzgląd zarówno na to, co materialne 
(„płeć biologiczna”), jak i na to, co dyskursywne („płeć kulturowa”) w ich wzajemnym 
uwikłaniu. Tym samym pozwala ono zastąpić politykę tożsamości oraz biologiczny 
esencjalizm performatywną ontologią, a także dominującą konceptualizacją „rewolu-
cji w myśleniu”. W ramach procesu praktyczno-filozoficznego teraźniejszość zaczyna 
być tworzeniem przeszłości i przyszłości: de Beauvoir (przeszłość) jest odczytywana 



„Nowa tradycja” myślenia

73

na nowo (teraźniejszość), działając zarazem na rzecz przyszłości myśli feministycznej. 
Poprzez nasze tak zwane studium przypadku związków płci biologicznej, płci kulturo-
wej oraz różnicy seksualnej pokazujemy, że nowy materializm jest filozofią praktyczną, 
która toruje drogę ku przemyśleniu metamorfoz – obok płci biologicznej – „rasy”, klasy 
oraz innych tak zwanych osi różnicy społecznej.

Wreszcie w rozdziale ósmym („Koniec kobiety–mężczyzny”) zajmujemy się najbar-
dziej bezpośrednio nową metafizyką nowego materializmu, omawiając jej posthuma-
nizm bądź ahumanizm. Zaczynamy od dzieła Foucaulta, do którego ustosunkowywały 
się wszystkie nasze rozmówczynie. Gdy w Słowach i rzeczach ([1966/1970] 2006) Fo-
ucault ogłosił, że człowiek jest jedynie niedawnym wynalazkiem, opatrzył humani-
styczne i nowoczesne tradycje, które zdominowały myśl europejską na przeszło dwa 
stulecia, stałym cudzysłowem. Jego niedawno opublikowana dysertacja uzupełniająca 
Wprowadzenie do antropologii Kanta ([1961] 2008) daje nam nawet dokładniejszą 
perspektywę na to, jak antropocentryzm ukształtował nasze (dualistyczne) myślenie 
oraz jak właściwie wypaczył nasze strategie badania rzeczywistości. Ostatecznie jego 
poglądy można uznać za twierdzenia założycielskie nowego materializmu, zwłaszcza 
dlatego że w swoich późniejszych pracach Foucault ukazał, na jak wiele różnych spo-
sobów ciała (pomyślmy na przykład o więzieniach) i słowa, którymi są otoczone (po-
myślmy o „przestępczości”), działają jedynie we wzajemnym splątaniu oraz iż człowiek 
działa w obrębie aktualizacji i realizacji tych dyskursywnych sił. Ostatnio w Po skoń-

czoności ([2006] 2015) Meillassoux zaproponował kolejne nowe odczytanie Kanta, 
które sugeruje, że Foucault nie popchnął rzeczy wystarczająco daleko (jak wyjaśnia 
Meillassoux w swoim wywiadzie).

Nie odnosząc się nawet w swojej książce do Foucaulta, Meillassoux proponuje nam, 
za pośrednictwem pojęcia ancestralności myślenie o rzeczywistości zanim zostanie ona 
reprezentacją w ludzkim umyśle, co według niego wciąż jest powszechną praktyką 
w obrębie tak zwanej teorii postkrytycznej (do której przypuszczalnie należy Foucault). 
Rozwijając motywy odnalezione we wczesnych pismach Alaina Badiou, Meillassoux 
– wspólnie z innymi myślicielami spekulatywnymi, takimi jak Ray Brassier i Gra-
ham Harman – zamierza tym samym dopełnić kopernikańską rewolucję Kanta przez 
zaproponowanie radykalnego antyantropocentryzmu, który odmawia ograniczania 
prawdy do tego, jak może jawić się ona ludzkiemu umysłowi. Zamiast tego proponuje 
rozumienie prawdy (bądź natury) poprzez matematykę. Pokażemy, że spekulatywny 
materializm Meillassoux różni się od pozycji innych prominentnych współczesnych 
materialistek, takich jak Barad i DeLanda. Autorki te, choć również inspirują się na-
ukami przyrodniczymi, podkreślają, że zjawiska ujawniają się ze swoich relacji. Jednak 
pokażemy również, jak można ukazać spójność ich stanowisk, polegającą na tym, że 
po przepracowaniu humanizmu i rozmaitych różnic z niego wynikających wyłoniło się 
pytanie o to, na ile w ogóle potrzebujemy mężczyzny-kobiety [(wo)man]. Nie dążąc 
do ustalenia konkluzji, możemy zauważyć, że różne osiągnięcia myśli nowego mate-
rializmu pozostawiają wiele pytań, należących zarówno do nauk ścisłych, jak i nauk 
humanistycznych, na temat roli człowieka w morfogenezie rzeczywistości. Niniejsza 
książka, wraz z nowomaterialistycznymi badaczkami, o których traktuje i które wy-
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pytuje w wywiadach, pragnie zapewnić tym ontologicznym kwestiom metodologiczne 
otwarcie .

„Nowość” nowego materializmu nie wiąże się z akceptacją bądź kontynuacją kla-
syfikatorskiej historiografii myślenia (akademickiego), które nieubłaganie niesie ze 
sobą pewną hierarchię bądź jakiś rodzaj apriorycznej logiki. Nowy materializm zakła-
da, że taka hierarchiczna specjalizacja tworzy „umysły w koleinach”, podczas gdy „[n]
ie istnieją koleiny abstrakcji adekwatne do zrozumienia życia ludzkiego” (Whitehead 
[1925] 1987, 265). Nowy materializm nie zamierza dodawać kolejnej wyspecjalizo-
wanej epistemologii do drzewa akademickiej produkcji wiedzy (Deleuze i Guattari 
[1980] 2015, 21–22). Jako taki nie jest zatem koniecznie przeciwstawny zwykłej bądź 
historycznej/marksistowskiej tradycji materialistycznej. Nie jest w konieczny sposób 
odmienny od jakiejkolwiek innej tradycji materialistycznej, ponieważ uważnie „prze-
pracowuje” wszystkie te tradycje w celu uniknięcia – obok pułapki antagonizmu – pu-
łapki anachronizmu (Lyotard [1988] 1991, 26–27) czy też „ruchu wstecznego” (Bergson 
[1934] 2007, 11). Nowy materializm mówi wszystkim tym tradycjom intelektualnym 
„tak, i”, przekraczając je wszystkie, tworząc struny myśli, które z kolei tworzą w obrębie 
współczesnej w akademii wybitnie mocny i świeży „rytm” (Simondon [1958] 1980).

Metafizyka nowego materializmu wypływa z interdyscyplinarnego rozwoju myśli, 
którego rdzeniem jest silne zainteresowanie filozofią kontynentalną. Wygląda jednak 
na to, że nie ma trudności z otwarciem tej myśli na myśl angloamerykańską, a ich 
zmieszanie jest naprawdę produktywne. To jednak nic „nowego”. Istnieje wiele przy-
kładów, jak myśl kontynentalna i amerykańska poruszały się w podobnych kierunkach, 
ponieważ badaczki były świadomie bądź nieświadomie inspirowane przez radykalną 
myśl, której obecność wyczuwały pod tym, co znane. W końcu Lyotardowskie „przepra-
cowanie”, tak samo jak argument Whiteheada za „wędrowaniem” przez i poza koleiny 
(Whitehead [1925] 1987, 277–278), jest „pracą dołączoną do myśli o tym, co konsty-
tutywnie jest skryte przed nami w wydarzeniu oraz w znaczeniu wydarzenia” (Lyotard 
[1988] 1991, 26). Albo słowami Bergsona: „Jest tak, jakby rzecz oraz idea rzeczy, jej 
rzeczywistość oraz jej możliwość, nie powstały za jednym uderzeniem – podczas gdy 
jest tak w przypadku całkowicie nowych form, wynalezionych przez sztukę bądź natu-
rę” (Bergson [1934] 2007, 11). Dobrym pomysłom [ideas] przestrzeń lub czas nigdy nie 
przeszkadzają. Od Bergsona po Whiteheada i Lyotarda, od Louisa Hjelmsleva po Be-
nedykta Spinozę, od Foucaulta po brytyjskie studia kulturowe i od fizyki kwantowej po 
współczesną teorię feministyczną – czas i nowe myśli podróżują łatwo oraz ogłaszają 
swoje istnienie zawsze, gdy tylko jest ku temu okazja (De Boever, Murray i Roffe 2009).

Można nawet stwierdzić, że rozłam między myślą kontynentalną a angloamerykań-
ską, czy też podział między naukami ścisłymi a humanistycznymi, jak wyraził to C.P. 
Snow ([1959] 1999) w swoim słynnym eseju z 1950 roku „Dwie kultury”, były stanami 
rzeczy nie tyle dostrzeżonymi , ile wywołanymi przez samych filozofów nauki. Sno-
wowska taksonomia stworzyła, a w sumie nadkodowała ową radykalną dystynkcję, 
która według niego została jedynie zaobserwowana (zob. Kirby 2008a). Takie więk-
szościowe historiografie, mówiąc językiem Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego, nie 
podlegają zbytniej krytyce ze strony nowego materializmu. Zamiast tego zostają odczy-
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tane w swoich relacjach z historiografiami mniejszościowymi, co często skutkuje ujaw-
nieniem alternatywnych, nowych trajektorii. To właśnie w tym sensie „materializm” 
nowego materializmu nie jest ekskluzywny. Nie jest osadzony w opozycji do myślenia 
transcendentalnego, lecz na nowo odczytuje metafizykę jako całość z perspektywy „na-
turokultury”, jak nazywa się to w studiach nad nauką (Latour [1991] 2011; Haraway 
[2003] 2012). Nowomaterialistyczna praktyka czytania jako ponownego odczytania, 
wraz z lekturami proponowanymi przez nowomaterialistyczne badaczki, wypracowuje 
własną nową metafizykę.

Nowy materializm chce oddać sprawiedliwość „materialno-semiotycznemu” bądź 
„materialno-dyskursywnemu” charakterowi wszystkich wydarzeń, jak ujmują to Don-
na Haraway ([1988] 2009, 19) i Karen Barad ([2003] 2012, 334). Jest zainteresowany 
urzeczywistnianiem metafizyki, która w pełni afirmuje aktywną rolę odgrywaną przez 
materię w procesie „nabierania” formy (zob. Simondon 2009, 4). Przepracowując du-
alizmy – kartezjański czy nowoczesny – nowy materializm przechodzi do praktyko-
wania spinozjańskiego dictum głoszącego, że umysł jest zawsze już ideą ciała, podczas 
gdy ciało jest przedmiotem umysłu (Spinoza [1677], 2010, cz. 2, tw. 21, przypis). Na 
przykład w odniesieniu do dzieł sztuki perspektywa nowomaterialistyczna dążyłaby 
do odnalezienia sposobu, w jaki forma treści (materialny warunek dzieła sztuki) oraz 
forma wyrazu (pojawiające się wrażenia) wytwarzają się wzajemnie, jak urzeczywist-
niają się serie stwierdzeń oraz jak fałdy materii urealniają się w rzeczywistości (Deleuze 
i Guattari [1980] 2015, 120–121; por. Bolt i Barrett 2012). W ten sposób nowy materia-
lizm odróżnia się od większości postkantowskich studiów nad sztuką, ponieważ wymia-
ry materialny oraz dyskursywny są w nich traktowane oddzielnie. Po krótkim opisie 
materiałów wykorzystanych dotąd na modłę „wulgarnego materializmu”, poddana 
wpływowi tak zwanego zwrotu lingwistycznego współczesna badaczka przechodzi do 
dekonstruowania jego przekazu. Nowy materializm dopuszcza badanie dwóch wymia-
rów w ich wzajemnym uwikłaniu: doświadczenie dzieła sztuki składa się z materii oraz 

znaczenia. Wymiar materialny tworzy oraz nadaje formę wymiarowi dyskursywnemu 
i vice versa. Podobnie jak w przypadku dzieła sztuki, nowy materializm przysposabia 
się do przepisywania wydarzeń, które zazwyczaj interesują jedynie badaczy przyrody. 
Staje się tutaj widoczne, że nowa materialistka podejmuje się ukazania „natury” jako 
transponowalnej na studia nad „kulturą” i vice versa, nawet jeśli transpozycje te nie 
są jednoliniowe. W końcu „transpozycja” działa zarówno w muzyce, jak i w genetyce 
(Braidotti 2006b, 5).

Tego typu myślenie ujawnia nam „nową formę materialistycznej filozofii, w któ-
rej surowa materia-energia poprzez różnorodność samoorganizujących się procesów 
oraz intensywnej siły morfogenezy generuje wszystkie struktury, które nas otaczają” 
(DeLanda 1996). Myślenie, polegające na studiowaniu, jak metamorfozy te zachodzą 
w procesie formowania się treści i wyrazu, to znaczy poprzez splątanie materialności 
i znaczenia w najszerszym sensie tego słowa, pozwala nam na napisanie takiej meta-
morfozy nie dzięki uprzedniemu wyłączeniu jej części, lecz przez bycie przynajmniej 
otwartą na proces w jego pełnej manifestacji. Potrzebujemy tego nowego materiali-
zmu, ponieważ w przypadku trzęsień ziemi, sztuki, rewolucji społecznych czy po prostu 
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myślenia to, co materialne, oraz to, co dyskursywne, podlegają rozdziałowi jedynie 
wskutek autorytatywnego gestu badaczki czy zdroworozsądkowej myślicielki; podczas 
gdy w wydarzeniu, w życiu samym te rzekome dwie warstwy są pod każdym względem 
nierozróżnialne. Nowy materializm chce oddalić się od autorytatywnej postawy ba-
dawczej oraz codziennego, utylitarystycznego zdrowego rozsądku i zatracić się w tym, 
co „ontologicznie pierwsze” (Massumi 2002, 66).

Jako ważna, lecz słabo zdefiniowana siła obecna we współczesnej akademii nowy 
materializm stoi wobec potrzeby konceptualizacji; niniejsza część książki ma ją zapew-
nić. Łączymy ze sobą ważne badaczki oraz teksty wnoszące wkład w nowy materializm. 
Przez ukazanie koherencji w ich (implicytnym) dialogu, zademonstrowanie ich wspól-
nego ruchu, umożliwiamy zaktualizowanie naturokulturowej metafizyki tego, co on-
tologicznie pierwsze. Nie mapujemy jednak tej nowej tradycji z dystansu. W niniejszej 
książce zarówno dodajemy coś do nowego materializmu, jak i same wypracowujemy 
nowe rodzaje obchodzenia się z  kanonicznymi i mniejszościowymi tekstami akademic-
kimi. Nasze mapowanie, podtrzymujące interdyscyplinarność nowego materializmu, 
pokazuje, że nowomaterialistyczne świadectwa są podobne do pewnych (empirycz-
nych) tendencji w ujmowaniu z jednej strony natury, a z drugiej – kognitywnych per-
spektyw na kulturę i naturę.

 Tłumaczył Tomasz Wiśniewski
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Rozdział	5 

Poprzeczność	nowego	materializmu

Manuel DeLanda i Rosi Braidotti – niezależnie od siebie – pierwsze zaczęły używać 
pojęć „neomaterializmu” i „nowego materializmu” w drugiej połowie lat dziewięćdzie-
siątych do oznaczenia teorii kulturowej, która nie uprzywilejowuje strony kultury, 
lecz skupia się na tym, co Donna Haraway ([2003] 2012) nazywa „naturokulturami”, 
a Bruno Latour ([1991] 2011) „kolektywami”. Pojęcie to proponuje teorię kultury, która 
w sposób zasadniczy stara się przemyśleć na nowo dualizmy, tak centralne dla naszego 
(post)modernistycznego myślenia, i zawsze zaczyna swoje analizy od sposobu, w jaki 
te opozycje (między naturą i kulturą, materią i umysłem, ludźmi i nieludźmi) są wy-
twarzane w działaniu. Nowy materializm jest zatem bardzo zainteresowany morfologią 
zmiany i zwraca szczególną uwagę na materię (materialność, proces materializacji), tak 
bardzo lekceważoną przez myśl dualistyczną. Jednocześnie zaczyna wówczas zawsze 
od mater1, co zostało już wyeksponowane przez Braidotti (2002b, 170). Tłumaczy to, 
dlaczego – uwzględniając szerokie zainteresowanie nauką, szczególnie widoczne u De-
Landy i Latoura – emancypacja mater jest z natury także projektem feministycznym2. 

Dla obeznanych z materializmem Waltera Benjamina „nowy materializm” jest poję-
ciem z kilku powodów ironicznym. Analizując nowoczesność, Benjamin ([1982] 2005, 
56) odrzuca nowoczesny fetysz nowości i iluzję, którą on zakłada. Robi to w szczegól-
ności dlatego, że uważa „[n]owość [za][…] cechę niezależną od wartości użytkowej to-
waru”3. Tworzenie materializmu, który byłby „nowy”, nie miałoby więc żadnego sensu. 
Oczywiście nie ma powodu, dla którego miałybyśmy się ograniczać do tak linearnej, 
modernistycznej idei Historii. Krytykę Benjamina można odłożyć na bok, szczególnie 
jeśli za Latourem ([1991] 2011, 118) twierdzimy, że „[h]istoria nie jest już po prostu 
historią ludzi, lecz staje się również historią naturalnych rzeczy”. Nowość, którą je-
steśmy zainteresowane, nie jest po prostu lepszą czy też poprawioną wersją „starego” 
(historycznego, zainspirowanego przez Marksa) materializmu. DeLanda na przykład 
jasno pokazał, że przepisuje na nowo marksizm i jego (humanistyczne) podejście do 
materialności (mimo że już Benjamin oferuje nam wiele wyjść z tego problemu). Toteż 
DeLanda napisał swoją słynną książkę A Thousand Years of Nonlinear History (1997), 
w której umieścił „inną” historię, jak proponował Latour (zob. Harman 2008).

W niniejszej książce nie tyle przedstawiamy czytelniczce historię, ile raczej za Bra-
idotti mapujemy sposoby obecnego oddziaływania materializmu – zwanego „nowym” 
– w humanistyce oraz w nauce. Nie oznacza to oczywiście, że wykluczamy historycz-
ność, czas czy pamięć; teksty czyta się o tyle, o ile są one uznawane za ważne i warto-
1 Łaciński wyraz znaczący „matka” - przyp. red.
2 To mapowanie nowego materializmu pokrywa się znacząco z mapą zaproponowaną przez Myrę J. Hird (2004, 2006), 
aczkolwiek my (tak jak Barad w wywiadzie powyżej) nie uważamy, by nowy materializm zboczył w stronę nauk przyrod-

niczych, oraz sądzimy, że istnieją różne feministyczne zastosowania [applications] nowego materializmu. W tej książce 
spróbujemy wykazać, w jaki sposób nowy materializm przecina zarówno nauki i humanistykę w sposób konieczny oraz 
dlaczego jest on bezpośrednio feminizmem.
3 Przekład nieznacznie zmieniony – przyp. red.
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ściowe dla niedualistycznego, materialistycznego nurtu we współczesnej myśli, a także 
nie ocenia się ich ze względu na to, kiedy zostały stworzone. Nie jest zatem dla nas 
problemem stwierdzić, że widzimy interesujący nas nowy materializm w Etyce Spi-
nozy. Baruch Spinoza już w 1677 roku uznawał, że umysł jest ideą ciała, czyniąc ciało 
koniecznym przedmiotem umysłu. Są one, jak wielokrotnie podkreślał, tym samym. 
To jedna z najbardziej interesujących wersji myśli nowomaterialistycznej. Niniejsza 
książka podobnie rozwija zainteresowanie tą myślą, którą można odnaleźć w pracach 
autorów już wymienionych, ale także u Simone de Beauvoir, Henriego Bergsona, Al-
freda Northa Whiteheada i Briana Massumiego, by wymienić tylko niektórych. 

Istnieje dobry powód, dla którego książka o nowym materializmie powstała właśnie 
teraz. W ostatnich latach nowy materializm udowodnił, że umożliwia przeciwstawienie 
się transcendentalnym i humanistycznym tradycjom, które nawiedzają teorię kulturo-
wą nawet u progu ery post-postmodernistycznej. Oczywiście dualistyczne tradycje są 
uparte i zagnieździły się głęboko w umysłach (zdroworozsądkowych) badaczek. Wciąż 
mieszają w debatach zainicjowanych przez nowy materializm (takich jak feministycz-
na polemika z nieudanym materializmem w pracach Judith Butler [Kirby 2006] czy 
saussure’owsko-lacanowska lingwistyczna spuścizna w studiach nad mediami i stu-
diach nad kulturą [Dolphijn 2010], która, jak pokazała Karen Barad [2007], zahamo-
wała udaną teoretyzację „sprawczej materii”). Lecz na początku XXI wieku nowoma-
terialistyczne przedsięwzięcie wydaje się oferować coś więcej niż tylko równorzędną 
alternatywę dla badaczek pracujących w humanistyce i poza nią. Być może pierwszy 
raz w historii „mniejszościowa tradycja” myślowa (jak nazwałby to Gilles Deleuze) 
otrzymuje tyle uwagi, ile potrzebuje, uwalniając się od platońskiej, chrześcijańskiej 
i nowoczesnej władzy, pod którą cierpiała tak długo.

Myśl Braidotti i DeLandy wzięła się z przepracowania niektórych francuskich fi-
lozofów blisko związanych z majem ‘68 (w tym Michela Foucaulta, Luce Irigaray, 
Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego). Szczególnie ważne były dla nich prace De-
leuze’a (i Guattariego). Deleuze, zwłaszcza w swojej wczesnej twórczości, starał się 
pokazać, że proponowana przez niego materialistyczna filozofia nie jest nowa, ale 
zawdzięcza wiele mniejszościowym tradycjom wspomnianym powyżej. Zajmując się 
filozofami takimi jak Spinoza, Nietzsche i Bergson, ale także pisarzami jak Marcel 
Proust i Franz Kafka, Deleuze zamierzał przepisać historię myśli poprzez zwrócenie 
uwagi na tych materialistycznych autorów, których ta historia dotychczas pomijała 
lub marginalizowała. Na początku swojej kariery Deleuze położył nacisk na nowe od-
czytania wywrotowych umysłów jak Spinoza, by w ten sposób pokazać, że oferują oni 
nowe drogi myślenia – mianowicie filozofię ciała. I to właśnie dzięki przemierzaniu 
terenów tych różnych filozofii ciała w swych innych pracach Deleuze (czasami wspólnie 
z Guattarim) zaczyna naprawdę eksplorować materialistyczną/monistyczną myśl do 
granic, stwarzając podatny grunt, w którym badaczki nowego materializmu, takie jak 
Braidotti i DeLanda zapuszczają korzenie.

Wczesna wersja nowego materializmu DeLandy – najbardziej wierna pracom Dele-
uze’a (i Guattariego) – twierdziła, że pojęcie „maszyny abstrakcyjnej” (Deleuze i Guat-
tari, [1980] 2015) ujmuje procesy nieprzybierające form substancjalnych, które można 
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znaleźć w konkretnych układach biologii, socjologii czy geologii; występują tam w spo-
sób, który umożliwia teorii kulturowej odejście od językowego reprezentacjonizmu 
w stronę „dziedziny inżynieryjnych diagramów”, które są „współdzielone przez różne 
fizyczne układy. Tak więc mógłby istnieć »abstrakcyjny silnik« z różnymi fizyczny-
mi uobecnieniami [instantiations] w przedmiotach technologicznych i naturalnych 
procesach atmosferycznych” (DeLanda 1996, niepublikowane). Ten nowy materializm 
ucieleśnia immanentną myśl i w konsekwencji przebija się nie tylko przez podziały 
umysłowo-materialne i naturo-kulturowe transcendentalnej myśli humanistycznej, ale 
także przez myślenie struktur kauzalnych i teleologii (jak na przykład determinizm):

Koncepcja określonych maszyn abstrakcyjnych […] w rzeczy samej wskazuje na nową 

formę materialistycznej filozofii, w której surowa materia-energia poprzez rozmaite 

samoorganizujące się procesy oraz intensywną moc morfogenezy generuje wszelkie 

struktury wokół nas. Co więcej, wygenerowane struktury nie są już podstawową rze-

czywistością, a przepływy materii-energii zyskują teraz ten wyróżniony status (tamże).

Materia zdaje się zyskiwać w nowym materializmie DeLandy prymat w sposób wskazu-
jący właściwie na istnienie „generatywnej materii”, która jest pojęciem niekoniecznie 
ujmującym materię-jako-przeciwstawioną-znaczeniu, ale ujmującym znaczeniowość/
materialność [mattering] jako jednocześnie materialną i przedstawieniową (zob. Che-
ah 199[6]; Barad 2007). 

Braidotti wprowadza nowy materializm albo „bardziej radykalne ujęcie materiali-
zmu”, ujmując go jako „[p]rzemyślenie ucieleśnionej struktury ludzkiej podmiotowości 
po Foucaulcie” (Braidotti 2000, 158). Ponieważ Braidotti wywodzi się z bardzo bogatej 
materialistycznej tradycji australijskiego feminizmu, użycie przez nią sformułowania 
„po Foucaulcie” nie powinno być odczytywane jako zachęcanie do wyjścia poza Fo-
ucaulta, można bowiem powiedzieć, że zarówno ona, jak i DeLanda (wraz z innymi 
nowymi materialistkami) afirmują – w ten czy inny sposób – znaną przepowiednię 
Foucaulta ([1970] 2000, 51), wedle której „[n]adejdzie, być może, dzień, kiedy wiek 
nasz nazwany zostanie deleuzjańskim”. W porównaniu z materializmem DeLandy 
nowy materializm Braidotti jest tak samo immanentny i nielinearny, a „ucieleśniona 
podmiotowość” jest u nich określana podobnie:

Kawałek mięsa uruchomiony przez elektryczne fale pragnienia, tekst napisany przez 

roztaczające się genetyczne kodowanie. Ani zsakralizowane wewnętrzne sanctum, ani 

czysto społecznie ukształtowana jednostka, ucieleśniony [enfleshed] podmiot deleu-

zjański jest gdzieś „pomiędzy”: jest składającym-się z zewnętrznych wpływów, a jed-

nocześnie rozwijającym się zewnętrzem afektów. Mobilna jednostka, ucieleśniona 

pamięć, która powtarza i jest zdolna do przetrwania serii nieciągłych zmian, pozo-

stając wierną samej sobie. Deleuzjańskie ciało jest ostatecznie ucieleśnioną pamięcią 

(Braidotti 2000, 159).
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W nowym materializmie – oprócz immanencji nowego materializmu, która jako-
ściowo przemieszcza wiele przypadków teorii kulturowych stanowiących przykład 
transcendentalności – silny nacisk położono także na intra-akcje4 tego, co techniczne, 
i tego, co naturalne, lub, jak ujmuje to Braidotti, na „»postludzkie« położenie”, które 
pociąga za sobą „o wiele więcej niż definitywną utratę naturalistycznego paradygmatu” 
(tamże, 158). Wniesienie „natury” do teorii kulturowej nie czyni nowych materialistek 
podatnymi na przyjęcie ontologii tak zwanych pozytywistycznych nauk przyrodniczych. 
Jednym z filarów nowego materializmu jest twierdzenie, że nowoczesne nauki przyrod-
nicze, razem z postmodernistyczną teorią kultury, są przedstawicielkami humanizmu 
(zob. Colebrook 2004). W pracy Braidotti humanistyczny podmiot, uosabiany zarówno 
przez biologiczny determinizm, jak i społeczny konstruktywizm, zostaje wymieniony 
na podmiot posthumanistyczny, którego pojawienie się powoduje także jakościowe 
przejście od dwóch biegunów dzisiejszej epistemologii: pozytywizmu i postmoderni-
zmu (zob. Haraway [1988] 2009).

W swojej dalszej pracy DeLanda i Braidotti konstytuują nowy materializm, okre-
ślając dualne opozycje jako główny cel ataku. Kluczem do nowego materializmu wy-
dają się być przepracowanie i możliwe przezwyciężenie dualizmu. Dualizm wyłania 
się jako reguła strukturyzująca transcendentalnych i humanistycznych tradycji, które 
chcą przekształcić w swoich pracach. Wywyższanie ducha ponad materię lub kultury 
ponad naturę jest w humanistycznej i dialektycznej myśli ruchem typowym dla tran-
scendencji. Sytuuje on postmodernizm jako wyjście z błędów pozytywizmu, a społeczny 
konstruktywizm jako zerwanie z biologicznym determinizmem. Ruch ten jest oparty na 
sekwencyjnej negacji i ma progresywną strukturę narracyjną. Zależność od dialektyki 
została przedstawiona jako wynik tego, co Lynn Hankinson Nelson (1993, 127–128) 
nazwała „nierzeczywistymi dychotomiami” lub „niekompletnymi opozycjami”. Nel-
son uwidoczniła, że jeden biegun dychotomii czy też binarnej opozycji jest już zawsze 
zawarty w drugim, jako jego negacja, co czyni dychotomie nierealnymi, a opozycje 
niekompletnymi. Jak ujmuje to Michel Serres: „Pojęcie przeciwstawione innemu po-
jęciu jest zawsze tym samym pojęciem, aczkolwiek naznaczonym przez znak negacji. 
Im bardziej przeciwstawiasz jedno innemu, tym bardziej pozostajesz w tej samej ra-
mie myślowej” (Serres i Latour 1995, 81). Bliska relacja między dwoma tak zwanymi 
przeciwieństwami uwidacznia, że transcendentalne i humanistyczne skłonności zwal-
czane przez teoretyczki nowego materializmu są z gruntu redukcyjne. Negacja zakła-
da w końcu relację – którą rozmontowuje właśnie zależność transcendentalnej myśli 
humanistycznej od dualizmu. 

Próbując przezwyciężyć redukcyjną myśl dualistyczną w A New Philosophy of So-

ciety, DeLanda (2005, 45–46, podkreślenie w oryginale) stawia poniższe twierdzenie: 

[…] ogólne kategorie nie odnoszą się do niczego w rzeczywistym świecie, a […] wiara, 

że to robią (na przykład ich reifikacja) prowadzi wprost do esencjalizmu. Społeczny 

konstruktywizm przyjmuje się w tym przypadku za antidotum. Pokazuje on bowiem, 

4 Źródło tego pojęcia – zob. Barad 2007.
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że ogólne kategorie są jedynie stereotypami, blokując możliwość ich reifikacji. Lecz 

przez połączenie koncepcji, wedle której percepcja jest z istoty językowa, oraz ontolo-

gicznego założenia, że rzeczywiście istnieją jedynie treści doświadczenia, stanowisko 

to wiedzie prosto ku społecznemu esencjalizmowi.

Językowość (która nie zostaje odrzucona, ale ustawiona na właściwym, czyli skrom-
niejszym miejscu) stanowi jedno z ogniw niedualistycznego argumentu DeLandy do-
tyczącego nowego materializmu. Antyreprezentacjonizm (jako ruch immanentny) jest 
wykorzystany do przezwyciężenia założonej binarnej opozycji między realistycznym 
esencjalizmem a społecznym konstruktywizmem. Ze względu na fakt, że przyczynowo 
linearne, uprzednio zdeterminowane i ograniczone rozumowanie zostało odrzucone 
(lub co najmniej włączone w otwarte, ograniczone, lecz nierozstrzygające5 rozumienie 
przyczynowości, która wypełnia wszystkie swoje wymiary), nie można stwierdzić, że 
nowy materializm niesie ze sobą jedynie wyjście w progresywny sposób poza społecz-
ny konstruktywizm. Wedle DeLandy nowy materializm nie jest ani realistyczny, ani 

społecznie konstruktywistyczny. To właśnie współzależność realizmu oraz społecznego 
konstruktywizmu została tutaj uznana, choć przesunięta.

Braidotti (2006b, 130; zob. Rossini 2006) teoretyzuje podobne przesunięcia 
w Transpositions, jednak skupiając się zdecydowanie na polityce feministycznej:

W ekonomii politycznej fallogocentryzmu i antropocentrycznego humanizmu, któ-

re głoszą suwerenność Tożsamości [Sameness] w bezpodstawnie uniwersalistyczny 

sposób, moja płeć ląduje po stronie „Inności” [Otherness], rozumianej jako pejora-

tywna różnica lub jako bycie-wartym-mniej-niż. Stawanie-się-zwierzęciem/stawa-

nie-się-światem odpowiada mojej feministycznej jaźni, częściowo dlatego, że moja 

płeć kulturowa, ujmując rzecz historycznie, nigdy nie stała się w pełni ludzka. Z tego 

powodu moje przywiązanie do tej kategorii jest w najlepszym razie negocjowalne, 

a nigdy oczywiste. 

Nie jest to ani stanowisko esencjalistyczne, ani semiotyczny konstruktywizm. To ra-
czej materialistyczne uznanie historycznego usytuowania: pozycji wyjściowej asyme-
trycznych zróżnicowań władzy. Jest ono nie tylko geopolityczne, ale też genealogiczne 
i osadzone w czasie.

Stanowisko Braidotti jest antyreprezentacjonistyczne w dwójnasób. Po pierwsze, 
przecina podział na biologiczny (lub platoński) esencjalizm i „semiotyczny konstruk-
tywizm” (tutaj: relatywizm) w sposób podobny do stanowiska DeLandy. Po drugie, 
konceptualizuje politykę feministyczną, która ani nie przyjmuje dualistycznego ruchu 
tworzenia kontrtożsamości (modernistyczny projekt feministyczny), ani nie stara się 
wyjść poza dualizm, wytwarzając splot kontrtożsamości w pluralizującym geście (post-
modernistyczny projekt feministyczny i znów relatywizm). Feministki „powinny raczej 
pójść dalej i zmierzać w stronę jakościowo silniejszych deterytorializacji” (tamże, 134), 

5 To sformułowanie zaczerpnęłyśmy od: Grosz 2005.
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czyli w stronę stawania-się-zwierzęciem/stawania-się-światem, które niosą ze sobą 
przełamanie naturalizujących tendencji seksistowskiego humanizmu oraz denatura-
lizujących tendencji modernistycznego i postmodernistycznego feminizmu. 

W pracach DeLandy i Braidotti można znaleźć serie ruchów, które komplikują teo-
rię kulturową pod względem charakterystycznego dla niej nawyku odtwarzania du-
alizmów. Uważamy, że immanentne filozofie DeLandy i Braidotti (ale nie tylko one) 
zarówno w swoich wcześniejszych, jak i obecnych wcieleniach stanowią przykład no-
womaterialistycznej teorii kulturowej.

Rozdział ten traktuje o konstytucji nowego materializmu jako przedmiocie badań, 
a także ambicji, którą podzielamy z autorkami przez nas badanymi. Podążając za wy-
wiadami z pierwszej części książki i opierając się na wszechstronnym przeglądzie wdro-
żeń i przykładów nowego materializmu z najnowszej teorii kulturowej, proponujemy 
w tym rozdziale, by immanentny ruch nowego materializmu uznać raczej za poprzecz-
ny niż dualistyczny. Przecina on bowiem akademickie (neo)dyscypliny (na przykład 
teorię feministyczną, studia nad nauką i technologią czy też studia kulturowe i me-
dioznawstwo), paradygmaty (na przykład Saussure’owski/Lacanowski lignwistycyzm 
wciąż dominujący w teorii kulturowej albo dualistyczne ujęcie nauki i humanistyki) 
oraz linearne czasoprzestrzenności formalnie przypisane trendom epistemicznym (na 
przykład „nowy” materializm przeciwstawiony marksistowskiemu materializmowi hi-
storycznemu, na na przykład w wydaniu Waltera Benjamina)6. Twierdzimy, że nowy 
materializm jest sam w sobie rozpoznawalnym trendem – zarówno w teorii femini-
stycznej, jak i szeroko pojętej teorii kulturowej – oraz urządzeniem czy narzędziem do 
otwierania się na kształtowanie teorii. Dlatego pozwala on nie tylko odnieść się do zwy-
czajowej epistemicznej tendencji, do tego, co może być nazwane klasyfikacją albo tery-

torializacją (kiedy na scenie akademii pojawia się nowy trend, zwykle uznawany jest 
za „klasę”, którą można dodać do już istniejącej klasyfikacji epistemologii), lecz także 
– równocześnie – do deterytorializacji akademickich obszarów, plemion i czasowości 
uważanych tradycyjnie za centralne dla obszaru akademii. Strategia klasyfikowania 
doskonale odzwierciedla przecież transcendencję i dwie cechy dualizmu (sekwencyjną 
negację i narrację o postępie). Braidotti podsumowała potrzebę tego podwójnego ruchu 
jako „jakościowego przeskoku” ku „kreowaniu warunków do wdrożenia poprzeczności” 
(tamże, 123). W tym rozdziale staramy się afirmować poprzeczność [transversality] 
nowego materializmu. Badamy i postulujemy nowy materializm, który przecina w po-

przek lub też krzyżuje dualne opozycje w immanentny sposób. Félix Guattari ([1964] 
1984), który stworzył to pojęcie już w 1964 roku, kładzie nacisk na „mikropolityczną” 
naturę poprzeczności, przedstawiając ją jako środek do poszukiwania nowości – nie 
przez krytykowanie starego, lecz przez radykalne kwestionowanie (czy wygładzanie) 
wszelkich barier wspierających jego logikę. „Poprzeczność jest przekazem, który stał się 
ruchomy [transference become vehicular]”, jak podsumował to Gary Genosko (1996, 
15). Siła nowego materializmu jest właśnie nomadycznym przecinaniem obszarów na-
uki oraz humanistyki, performującym sprawczą lub nie-niewinną naturę całej materii 

6 Interesujące ujęcie podejścia Benjamina do materializmu historycznego – zob. Tiedemann 2005, 157–163.
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(zob. Dolphijn 2004, 24), która wydaje się uciekać zarówno nowoczesnej (pozytywi-
stycznej), jak i postmodernistycznej epistemologii humanistycznej.

Nowy	materializm	wygenerowany	–	polegając	na	dyscyplinach

Chociaż chcemy tu pokazać, że pierwszy przypadek poprzeczności, który jest dziełem 
teorii kulturowej nowego materializmu, przecina w poprzek dyscypliny badawcze, to 
wciąż sporo badaczek pracuje nad nowym materializmem z wnętrza swoich poszczegól-
nych dyscyplinarnych pozycji. W ramach tych pozycji możliwości nowego materializmu 
pozostają jednak ograniczone do niepotrzebnie wąskich ujęć. Wprowadzenie nowego 
materializmu do wnętrza dyscypliny oznacza transcendentny gest, zgodnie z którym 
nowy materializm oraz dana dziedzina (na przykład socjologia) zostają usytuowane 
jako preistniejące lub wygenerowane, a nie jako generujące, w konsekwencji zaś jako 
będące ze sobą w stosunku interakcji raczej niż intra-akcji. Innymi słowy ze względu na 
założoną schizmę czy dualizm anuluje się poprzeczność nowego materializmu, zamiast 
ją wprowadzać i afirmować. Poprzecznego cięcia [to transversalize] można dokonać 
jedynie wtedy, gdy uprzednio zawsze „powołujemy do istnienia nową ramę analizy”, 
jak ujmuje to Jonathan Gil Harris (2003, 281). Nowy materializm wyłaniający się 
z dyscyplin jest immanentnym ruchem, który będziemy omawiać w następnej sekcji.

Momin Rahman i Anne Witz (2003, 245) skupiają się w tekście „What Really Mat-
ters? The Elusive Quality of the Material in the Feminist Thought” wyłącznie na femi-
nizmach socjologicznych, uznając, że „konieczne jest rozpoznanie zarówno ograniczeń 
konstrukcjonizmu ugruntowanego w materializmie, jak i możliwości konstrukcjonizmu 
traktującego materialność jako pojęcie bardziej porowate i elastyczne”. Rahman i Witz 
uznają przejście, jakiego dokonał nowy materializm (konceptualizacja „materialno-
ści”), i twierdzą, że konceptualizacja materii zastosowana we wczesnej socjologii femi-
nistycznej nie była tylko ekonomiczna, ale bardziej złożona. Ich kartografia pozostaje 
zgodna z tym, co chcemy wykazać w niniejszej pracy. Mimo że nowy materializm uru-
chomił jakościowe przejście w teorii kulturowej, to jest ono poprzeczne, a nie duali-
styczne. Zawierając przymierze pomiędzy nowym i starym, Rahman i Witz uznają, że 
wczesne feministki poszerzyły definicję ekonomicznie deterministycznej materii tak, by 
zawarła ona w sobie relacje społeczne i sferę domową, a także opracowały materię jako 
zawartą w codziennych i instytucjonalnych praktykach (tamże, 250). W konsekwencji 
twierdzenie Butler o „podziale pomiędzy materią a kulturą (nie będącym) już ani sta-
bilnym, ani sensownym” (tamże, 249) budzi w nich oburzenie, przede wszystkim ze 
względu na to, że socjolożki feministyczne z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
niekoniecznie pracowały zgodnie z tym podziałem. W pracach Butler, jak zaznaczają, 
feministyczny materializm drugiej fali służy za chłopca do bicia [straw person]7. Ra-
hman i Witz uznają, że już stara dobra socjologia feministyczna pracowała zgodnie 
z poszerzoną konceptualizacją materii. 

7 W kwestii „drugo-” i „trzeciofalowej epistemologii feministycznej” – zob. van der Tuin 2009. 
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Jednocześnie uznają, że zwyczajnie dodała ona nowe (relatywistyczne, jak uważają) 
teoretyczne ramy do istniejącego, ekonomicznie deterministycznego materializmu. Py-
tają, czy na pewno w tym kontekście „wyróżniająca materialność materializmu ma choć 
szczątkową pojęciową integralność” (tamże, 252). Innymi słowy napotykają problem 
addytywnych/ilościowych stanowisk epistemicznych – szczególnie w sytuacji, gdy dwa 
stanowiska ilościowe nie stanowią wyczerpujących się opozycji. Uważamy, że doda-
nie tak zwanej feministycznej postmodernistycznej epistemologii z relatywistycznymi 
inklinacjami do nowoczesnej epistemologii, feministycznej lub nie, materialistycznej 
lub nie, niekoniecznie skutkuje jakościową zmianą zarówno modernizmu, jak i fe-
ministycznej postmoderny. Właśnie dlatego kwestionowanie pojęciowej integralności 
jest usprawiedliwione w kartografii Rahmana i Witz, ale już nie w kontekście nowego 
(feministycznego) materializmu per se. Konceptualizacja „materialności” socjolożek 
Rahmana i Witz niekoniecznie przesuwa to pojęcie w stronę czegoś odrębnego od wy-
miaru ekonomicznego dlatego, że wczesne socjolożki feministyczne, jak się wydaje, po 
prostu dodały cielesną materialność do ekonomicznej. 

Materializm przedstawiony przez Rahmana i Witz – jeśli porównamy go z ekono-
micznym (neoklasycznym) materializmem, którego konstruktywistyczne stanowisko 
pozostaje stałe, co podkreślił też DeLanda w pierwszej części – powinien wprawdzie 
przyjąć łatkę „nowego” w teleologicznym sensie tego pojęcia, my zaś przekonywaliśmy, 
że w nowym materializmie znoszona jest między innymi również teleologia (jako po-
dzielana przez epistemologie realistyczne/totalizujące/nowoczesne, a także społecznie 
konstruktywistyczne/relatywistyczne/postmodernistyczne). Rahman i Witz same pra-
gną upadku linearnej ciągłości, jednocześnie pozostając w ramach dualizmu (domyśl-
nie odróżniając [pre-distinguishing] społeczne od fizycznego), który zinterpretujemy 
jako wytwór ich terytorialnego podejścia do kształtowania się nowej teorii:

Opracowywany tutaj społeczny konstruktywizm nie jest ograniczony przez fizyczną 

materię, lecz raczej zdolny do przyłączenia cielesnej materii/problemów [matters] 

jako niepodzielnej części żywego, upłciowionego doświadczenia i działania. […] Wy-

daje nam się, że jest to próba rozważenia społecznej efektywności tego, co fizyczne 

– materialność jako wcielenie, doświadczane i sensownie przetwarzane wewnątrz 

upłciowionych i zseksualizowanych8 ram znaczenia i działania (tamże, 256, podkre-

ślenie w oryginale).

Rahman i Witz afirmują zatem w swoim artykule dualizmy – poczynając od tego 
między nowym materializmem a socjologią, kończąc na dualizmie fizycznego i spo-
łecznego. Wydaje się, że chcą oni uratować (starą, dobrą) socjologię feministyczną 

8 Tu i dalej przez „zseksualizowanie”, „seksualność” i tak dalej należy rozumieć nie tylko „powiązanie z seksem”, ale też 
„upłciowienie biologiczne”, „biologiczną płciowość” (ang. sex). W dalszej części tekstu oddajemy dychotomię sex–gender 
poprzez używanie sformułowań „płeć biologiczna” i „płeć kulturowa” tam, gdzie to rozróżnienie jest istotne; przymiot-
nik „płciowobiologiczny” czy „płciowokulturowy” byłby jednak dość karkołomny, w związku z czym – oraz z już istnie-

jącymi tłumaczeniami podobnych terminów w literaturze feministycznej – zdecydowaliśmy się tłumaczyć sexed jako 
„zseksualizowany”, a gendered jako „upłciowiony” – przyp. red.
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w obliczu materializmu, który jest nowy w teleologicznym sensie9. Analizując ich ar-
tykuł, pokazałyśmy, że takie stanowisko nie prowadziło do jakościowego przeskoku 
pojęciowego, które można odnaleźć w pracach między innymi Braidotti i DeLandy. Ta 
celebrowana materialność pozostaje zredukowana do biegunowego przeciwieństwa 
uspołecznienia [sociality]. Tym samym materia musi tutaj stać się społecznie efek-
tywna; w tej perspektywie natomiast nie można spojrzeć na to, co społeczne, oraz 
materię jako na siły współkonstytuujące się za pośrednictwem na przykład „maszyny 
abstrakcyjnej”. Uważamy tę nieobecność za wytwór autorek akceptujących dyscypli-
narną terytorializację. Doprowadzanie do kontaktu między nowym materializmem 
(który założony jest tutaj jako już istniejący) a dyscypliną badawczą (również założoną 
jako już istniejącą) prowadzi do zniekształceń. Założenie, że nowy materializm jest 
generowany, przeczy jego własnemu antyreprezentacjonizmowi. Nowy materializm 
prowadzi więc do absolutnej deterytorializacji badań, zamiast być klasą epistemiczną 
o oczywistej referencji. Nowy materializm musi być zaprzęgnięty do pracy10.

Jako że teoria kultury jest mniej zdyscyplinowana niż (feministyczna) socjologia, 
początki poprzecznego rozumienia nowego materializmu można znaleźć w tekście 
Susan Sheridan „Words and Things: Some Feminist Debates on Culture and Mate-
rialism”. Chociaż sama nie używa pojęcia nowego materializmu (Sheridan 2002, 23), 
dowodzi, że wpływ poststrukturalizmu na feministyczną teorię kulturową skutkował 
rezygnacją z uznania „pierwszeństwa społecznych i ekonomicznych relacji w analizo-
waniu położenia kobiet” oraz uprzywilejowaniem w rozważaniach „kwestii seksualno-
ści, podmiotowości i tekstualności”. Sheridan uważa, że to pozorne przejście opiera się 
na błędnej interpretacji poststrukturalizmu, w której słowa i rzeczy są odseparowane 
(„słowa” miały nagle zyskać pierwszeństwo), podczas gdy poststrukturalizm czytany 
niepolemicznie, przy uwzględnieniu najnowszych prac z jego zakresu, „pokazuje, jak 
nierozłączne są wymiary symboliczny i materialny w przypadku rozpatrywania dyskur-
sywnego tworzenia »przedmiotów« wiedzy i materialnych efektów tej dyskursywnej 
władzy” (tamże, 25). Innymi słowy poststrukturalizm i nowy materializm nie powinny 
być wedle Sheridan odczytywane jako dualne przeciwieństwa, zaś rozpatrywane wspól-
nie nie powinny być uznawane za teoretyczne akty wykroczenia poza feministyczny 
materializm socjologiczny. Ta kartografia jest jakościowo odmienna od tej prezento-
wanej przez Rahmana i Witz, a także znajduje potwierdzenie w pracach francuskich 
poststrukturalistycznych feministek takich jak Hélène Cixous ([1975] 1993, 151–152, 
156) – jednym z głównych obiektów jej zmartwienia był przecież reprezentacjonizm. 

Sheridan, podobnie jak Braidotti, staje wśród poststrukturalistycznych feministek, 
które uznały, że kulturowo-konstruktywistyczny feminizm jest „niewystarczająco ma-

9 W kwestii krytyki skażonego biologizmem argumentu o nowym materializmie (Ahmed 2008) zob. van der Tuin 2008 
oraz Davis 2009. Porównanie prac Sary Ahmed oraz Rahmana i Witz pokaże, że uprzedzone socjologicznie lub biolo-

gicznie dyscyplinarne podejście do nowego materializmu jest zawsze już redukcją. Nowy materializm proponuje studio-

wanie tego, co biologiczne, wraz z tym, co socjologiczne, w intra-akcjach, czyli w relacji, a nie jako dwóch niezależnych 
relata, które mogą wejść w interakcję.
10 Pomimo oryginalności i radykalizmu myśli, którymi DeLanda zainspirował tak wiele badaczek, a także naukowczyń 
z całego świata, należy skrytykować jego dzieło za to, że interesujące go dyscypliny badawcze wydają się nigdy ze sobą 
nie łączyć. Niezależnie czy chodzi o jego rewolucyjne podejście do geologii, biologii, socjologii, architektury, matematyki 
czy historiografii (to chyba tylko część dziedzin, w których wykazał swoją wartość merytoryczną), granice dyscyplin, 
przeciwnie niż u Deleuze’a i opierających się na nim badaczek, pozostają nienaruszone.
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terialistyczny” (Sheridan 2002, 27), i które zaatakowały „redukcyjne (esencjalistycz-
ne) reprezentacje podziału natura–kultura” (tamże, 28). Feministyczna poststruktu-
ralistyczna teoria kultury wydaje się tutaj przeciwstawiać dualistycznie „kulturowemu 
konstruktywizmowi”. Uznaje się, że poststrukturalistyczne feministki krytykowały 
kulturowy konstruktywizm za pracowanie na „zdematerializowanym ciele”, a jedno-
cześnie dlatego, że zakładał „pojmowanie »dyskursu«”, które było „ograniczone”, jeśli 
uznać język za performatywny (tamże). Tymczasem uważa się również, że poststruk-
turalistyczna feministyczna teoria kultury atakuje redukcyjny esencjalizm zarówno 

feministycznej socjologii (skupionej na materii), jak i kulturowego konstruktywizmu 
(skupionego na kulturze). Poprzeczność polega raczej na przekraczaniu niewyczer-
pującej opozycji między feministyczną socjologią a kulturowym konstruktywizmem 
oraz analizowaniu redukcjonizmu utrzymywanego na podstawie ufności albo w mate-
rię, albo w dyskurs. Innymi słowy Sheridan uważa, że obecny rozkwit analiz nowego 
materializmu w teorii kulturowej pokazuje, iż należy krytykować zarazem językowo 
zorientowane kulturowe konstruktywizmy oraz socjologicznie wyprowadzone femini-
zmy, ponieważ ani jedne, ani drugie nie uznają w pełni sprawczych własności materii. 
Dostrzegana przez Sheridan „nowa faza” (tamże; zob. Hekman 2010, 7 – o „nowym 
rozstrzygnięciu”) w teorii feministycznej oznacza skupienie się nie tylko na biologicznej 
materii lub kulturowej teorii zawierającej elementy nauk przyrodniczych, lecz także 
na materii ekonomii politycznej, a więc na jakościowym odejściu od koncepcji materii 
jako czysto fizycznej i przeciwstawionej temu, co społeczne lub językowe. 

Nowa faza dyscyplinarnej poprzeczności zostaje w pełni określona przez Stacy Ala-
imo i Susan Hekman (2008, 9–10; zob. Squier i Littlefield 2004) jako nowy materia-
lizm (tutaj zwany materialnym feminizmem), który można odnaleźć w dyscyplinach 
„badań nad nauką, feminizmów środowiskowych, feminizmów skupionych na ciele, 
teorii queer, badań nad niepełnosprawnością, teoriach ras i etniczności, sprawiedli-
wości środowiskowej, (post)marksistowskim feminizmie, studiach nad globalizacją 
i studiach kulturowych” i który jako trend epistemiczny zmierza do „integracji w nowy 
paradygmat myśli feministycznej […] który wyłania się obecnie i […] jest koniecznym 
i emocjonującym posunięciem we współczesnym feminizmie”. W The Material of 
Knowledge: Feminist Disclosures Hekman (2010) stara się nawet pokazać, że nowy 
materializm można odnaleźć we wszystkich dyscyplinach badawczych (przecinałby 
on więc transatlantyckie pęknięcie na filozofię analityczną i kontynentalną) i wysuwa 
na plan pierwszy teorię feministyczną. Także dla nas nowy materializm pozwala na 
odejście od dyscyplin w stronę metadyscyplinarności w teorii feministycznej i szerzej 
w teorii kultury. Wskazuje to na wagę takiego angażowania się i badania, które mogło-
by wpłynąć na paradygmaty współczesnej teorii kultury. W jaki sposób zatem nowy 
materializm przekracza paradygmaty?

Generowanie	nowego	materializmu	–	zabawiając	się	paradygmatami

Demonstrując działanie nowego materializmu, czyli raczej generując nowy materia-
lizm, niż opierając się na nowym materializmie już wytworzonym, Braidotti (2000, 
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160) twierdzi, że w postmodernistycznej teorii kulturowej (takiej jak na przykład spo-
łeczna/semiotyczna teoria kulturowego konstruktywizmu, uznawana za aktualną od 
czasu umieszczenie wytwarzania teorii na globalnej mapie klasyfikacji) można znaleźć 
„odrzucenie materialności cielesnej jaźni” paradoksalnie połączone z szybkim krąże-
niem znacznej liczby teoretycznych dyskursów i kulturowych reprezentacji dotyczą-
cych ludzkiego ciała. Innymi słowy teoria kulturowa w epoce postmodernizmu była 
niezdolna do całościowego ujęcia materialności, a zarazem otaczały ją niezliczone re-
prezentacje (a więc przykładami uprzedmiotowienia) materii (cielesnej i niecielesnej, 
organicznej i nieorganicznej, zawsze już sfeminizowanej), powstające zarówno w kul-
turze popularnej, jak i w teorii kultury. Braidotti przyjmuje swoistą dla postmoderni-
stycznego konstruktywizmu formę antyesencjalizmu, który uznaje reprezentacjonizm 
za winny tej dziwnej sytuacji. Postmodernistyczny konstruktywizm przyjmuje się za 
paradygmat, w którym przestrzeń dla materializmu jest, mówiąc słowami Alistaira 
Welchmana (2005, 390), „ograniczona”, a postmodernistyczne teoretyczki kulturowe 
wlicza się do szerokiej kategorii „krytyczek używających zubożonej koncepcji materii 
odziedziczonej po niematerialistycznych systemach myślowych” (tamże, 388). Wydaje 
się, że postmodernistyczna teoria kultury, rozpatrywana skądinąd jako konstytuująca 
Kryzys Rozumu i przezeń ukonstytuowana, kontynuuje pracę z wnętrza spuścizny no-
woczesnego fundacjonalizmu. Nowoczesny system myślowy oparty na Rozumie (i po-
jęciach takich jak Logos, Umysł, Reprezentacja) nie został przezwyciężony. Właśnie 
dlatego transcendentalne i humanistyczne tendencje nadal nawiedzają współczesną 
teorię kulturową. Wyjaśniłyśmy już, że postmodernizm, stawiający się w dualistycz-
nej opozycji do nowoczesności, nie niesie ze sobą nic poza Tym Samym (zob. Alaimo 
i Hekman 2008, 2–3; Hekman 2010, 48). Jak więc nowemu materializmowi udaje 
się jakościowo przesunąć paradygmat, który – jak się przyjmuje – opuścił scenę uni-
wersytecką już po maju ’68? I w jaki sposób nowy materializm wprowadza koncepcję 
materii, która nie jest zubożała?

Jak już powiedziano, nowy materializm Braidotti, który nazywa ona również „cie-
lesnym” materializmem (2006b, 182), zaczyna się wraz z „ucieleśnionym podmiotem 
deleuzjańskim”, który jest „złożeniem [folding-in] zewnętrznych wpływów i jedno-
czesnym rozwinięciem [unfolding] na zewnątrz afektów”. Zewnętrze i wnętrze, pod-
miot(owość) i przedmiot(owość), indywidualne, społeczne i symboliczne zostają okre-
ślone jako poziomy czy warstwy współkonstytuujące, a nie uprzednio zdeterminowane. 
Genealogia tego deleuzjańskiego podmiotu wytworzona została w obrębie myśli kon-
tynentalnej; jest „koszmarem Kartezjusza, nadzieją Spinozy, bolączką Nietzschego, 
obsesją Freuda, ulubioną fantazją Lacana, przeoczeniem Marksa” (Braidotti 2000, 
159). Ta kartografia pokazuje, że nowy materializm ma coś do powiedzenia o Rozumie/
paradygmacie nowoczesnym, podobnie jak o Kryzysie Rozumu/paradygmacie post-
modernistycznym. Innymi słowy jest to doprecyzowana kartografia, otwierająca się 
na jakościowe przejście dualnej opozycji. Odbywa się ono przez przemyślenie materii. 
Afirmując radykalne ujęcie materializmu lub po prostu radykalną immanencję, zamiast 
zaczynać od Rozumu (czy to przymiotnikowego, zatem spostmodernizowanego, czy też 
nie), Braidotti nie definiuje materii jako stałej i stabilnej, jako tożsamej z samą sobą. 
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Radykalnie immanentna konceptualizacja materii nieodzownie afirmuje jej toczące 
się „metamorfozy” (Braidotti 2002a) lub, mówiąc językiem DeLandy (1996, 2002), jej 
toczące się „morfogenezy” Konceptualizacja ta zdradza bowiem zainteresowanie in-
tensywnymi procesami materii oraz aktualnymi formami, które procesy te produkują. 

Zgodnie z filozofią radykalnej immanencji, zaopatrzonej w koncepcję czasu Berg-
sona (durée zamiast linearności i postępu), materia nie jest pomyślana jako Materia, 
fotograficzny negatyw Rozumu, Logosu, Umysłu czy Reprezentacji, ale raczej postrze-
gana poprzez skupianie się na „trwaniu [umieszczonym] w materii” (Grosz 2005, 111). 
Jest to w rzeczy samej skupienie na metamorfozie lub też morfogenezie: „To, co trwa, 
co jest fundamentalnie zanurzone w czasie, nie jest czymś, co pozostaje niezmienione 
lub takie samo w czasie, platońską esencją, lecz tym, co rozchodzi się i transformu-
je siebie z upływem czasu” (tamże, 110). Sprowadza się to do pojęcia materii imma-

nentnie wymykającej się każdej możliwej reprezentacji, zarówno w nowoczesnym, 
scjentystycznym rozumieniu, jak i w rozumieniu postmodernistycznym, społecznie 
czy semiotycznie konstruktywistycznym, wedle którego reprezentacja nie jest nauko-
wym „zwierciadłem natury”, ale raczej równie reprezentacjonistycznym „zwierciadłem 
kultury” (Barad 2007). Chodzi o to, że nowoczesny naukowy materializm zezwala na 
jedną, Prawdziwą reprezentację materii, a postmodernistyczny konstruktywizm kultu-
rowy na mnóstwo równie prawdziwych reprezentacji, podczas gdy nowy materializm 
kwestionuje i przemieszcza podzielany przez nie reprezentacjonizm. Materia jest sama 
w sobie siłą transformującą, która w swojej nieustającej zmianie nie pozwala zako-
rzenić się żadnej reprezentacji. W podobny sposób Miguel de Beistegui (2004, 110) 
odczytuje Deleuze’a razem z Heideggerem, enigmatycznie konkludując: „poza, choć 
może lepiej powiedzieć: pod każdym przedmiotem, każdą reprezentacją, każdą fizyczną 
czy metafizyczną idealnością leży fenomen, który jest ciałem i krwią świata, życiem, 
które nie przestaje żyć w byciu i poprzez nie takie, jakie jest ono przedstawione samo 
w sobie. Oto bycie takie, jakie jest przeżywane”11.

W What is the Matter of Feminist Criticism? Mariam Fraser afirmuje nowy mate-
rializm Braidotti. Dokonuje tego, opracowując dzieło badaczki, którą Claire Colebrook 
(2004, 293) nazwała uosobieniem współczesnej (feministycznej) postmodernistycznej 
teorii kultury: Judith Butler. Kluczem do jej prac jest reprezentacjonizm lub języko-
wość12. Fraser (2002, 613) uważa, iż w przypadku Butler język odnosi się jedynie do 

11 Przy afirmatywnym czytaniu Heideggera ważne jest, by nie rozstrzygać jego ujęcia „bycia” jako będącego w opozycji 
do (na przykład Whiteheadowskiego) stawania się, jak proponuje Shaviro (2009, ix). Jest to możliwe, jeśli przeczytamy 
teksty Heideggera w inny sposób. Gdy Heidegger ([1980] 1994, 66) ujmuje „bycie”, pisząc: „Hegel wprowadza absolutną 
niepewność rozgrzeszenia do tego spokojnego »jest« w zdaniu ogólnym”, to afirmuje on „bycie” przyrównane „praw-

dziwej bezpośredniości”, co pozwala na zrozumienie bycia jako przyrównanego do metamorfozy lub morfogenicznej 
zmiany. „Fenomen” opisany przez Beistegui dostarcza więcej dowodów na relację między nowym materializmem (wciąż 
wymagającym badań) i (nową) fenomenologią.
12 Pomimo że Butler niezaprzeczalnie odgrywa dla formacji teoretycznej nowego materializmu rolę uosobienia lingwi-
stycyzmu, teoretyczki nowomaterialistyczne starają się także czytać ją afirmatywnie. Książka Kirby Judith Butler: Live 
Theory z 2006 roku jest świetnym tego przykładem, jako że między wierszami każdej strony da się tam odnaleźć próbę 
przesunięcia Butler poza lingwistycyzm w stronę nowego materializmu. Kirby (2006, 162, przyp. 2, podkreślenie w ory-

ginale) stwierdza, że „przyczynki do kwestii materii są kompatybilne z projektem politycznym Butler, nawet jeśli radykal-
nie poszerzają jej zakres”. Przykładowo w swojej niedawnej pracy Ramy wojny. Kiedy życie warte jest opłakiwania? Butler 
([2009] 2011, 77–78) jednoznacznie dystansuje się od nurtów spinozjańskich, tak obecnie wpływowych zwłaszcza 
w australijskiej (materialistycznej) teorii feministycznej (zob. Kirby 2006, 150 i dalej). Łatwo też wywnioskować prymat 
lingwistycyzmu w pracach Butler, gdy stwierdza ona, że ciało odkrywa się dla nas w języku i zgodnie z językiem (Butler 
używa pojęcia „szczelin języka” [{1987} 1999, 193]).
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zewnętrza. W konsekwencji wnętrze okazuje się fundamentalnie nieuchwytne, jako 
że uchwycenie czegokolwiek jest możliwe jedynie poprzez język. W jaki sposób Barad 
i Vicky Kirby, które Fraser wymienia obok Braidotti wśród twórczyń nowego materiali-
zmu, jakościowo przemieszczają relację pomiędzy materią/materialnością a językiem, 
między zewnętrzem a wnętrzem ciała? Punktem kluczowym jest tu porzucenie założeń 
dotyczących językowości oraz tego, kto mówi/pisze. Dla Barad (1998, 105, za: tamże, 
619, podkreślenie w oryginale) „tym, co opisują nasze teorie, nie jest sama natura, 
lecz nasze uczestnictwo w naturze”. Teoretyzuje ona intra-akcje obserwatora, obser-
wowanego oraz instrumentów obserwacyjnych – wszystko to jest „sprawcze”. Kirby 
także wychodzi od piśmienności materii, odczytując na nowo Derridę i de Saussure’a, 
by pokazać, że szczegółowe odczytanie ich prac odkrywa, że podkreślają oni material-
ność-w-zmianie. W pracach Kirby materia ukazuje się nie tylko jako coś, o czym lub 
z czym się mówi, ale raczej jako sama z siebie mówiąca. Natura i kultura, słowo i ciało: 
„wszystkie [są] emergentnymi siłami istniejącymi wewnątrz pola zróżnicowań, które 
nie posiada zewnętrzności w żadnym ostatecznym sensie” (Kirby 1997, 126–127, w: 
Fraser 2002, 619, podkreślenie w oryginale). Oba przypadki poprzeczności oznaczone 
przez „wnętrze” pociągają za sobą wyjście poza prymat czy to języka/kultury, czy to 
materii/natury. Innymi słowy fałszywy dualizm zostaje przekroczony. Nowy materia-
lizm przecina postmodernistyczne i nowoczesne paradygmaty, pokazując, że obie te 
epistemologie wychodzą ze swoistego bieguna, który Colebrook (2004, 56) nazywa 
„dychotomią reprezentacji–materialności”. Kwestionowanie tej dychotomii obejmuje 
następujący argument:

Gdy feministki krytykowały czy odrzucały pojęcie „kobiety” jako uwikłane w material-

ne ucieleśnienie, robiły to, gdyż materia uznawana była za pozbawioną dynamizmu. 

Kiedy więc zakwestionowano tę fobię dotyczącą materii, stało się to dzięki temu, że 

granica pomiędzy umysłem i materią została uznana za efekt wcześniejszej językowej 

lub społecznej produkcji. Gdy więc z kolei zakwestionowano „lingwistycyzm”, stało się 

to dzięki temu, że język ujmowano dotychczas jako sztywną, determinującą i nieludzką 

siatkę nakładaną na życie, a nie jako siłę życiową (Colebrook 2008, 64).

Jak mówi Braidotti, ciała są tekstami, które rozwijają się zgodnie z genetycznym ko-
dowaniem, co oznacza przekraczanie dychotomii materialności i reprezentacji.

Kluczowy dla paradygmatu nowego materializmu jest nacisk na kategorie „mate-
rialne-dyskursywne” lub „materialne-semiotyczne”, które znamy z dokonującej zmiany 
paradygmatu pracy Haraway ([1988] 2009, podkreślenie w oryginale):

[…] ciała jako obiekty wiedzy są jej generatywnymi materialno-semiotycznymi węzła-

mi. Ich granice materializują się w społecznych interakcjach. Granice ustanawia się 

poprzez mapowanie praktyk; „przedmioty” nie istnieją same przez się, nie są zasta-

ne. Przedmioty zawsze mają swoje granice. Ale te granice zmieniają się od wewnątrz 

i mogą wywieść nas w pole. Granice z założenia nie przestają tworzyć, produkować – 

znaczeń i ciał. Sytuowanie (oglądanie) granic to działanie obarczone ryzykiem.
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Takie twierdzenie jest poprzeczne, gdy dotyczy szerszych (nowoczesnych i post-
modernistycznych) paradygmatów teorii kulturowej. Skupienie się na materializacji 
ciał i innych tak zwanych przedmiotów rozważań pokazuje, w jaki sposób „trwanie” 
zostało „wprowadzone do materii” (DeLanda na przykład skupia się na przepływie 
„materii-energii”) oraz w jaki sposób w nowomaterialistycznej teorii kultury rzeczy-
wiście przezwyciężono „dychotomię reprezentacji i materialności” (jak na przykład 
Braidotti doszła do ujęcia ciała jako „kawałka mięsa uruchamianego przez elektryczne 
fale pożądania, tekstu napisanego przez rozwinięcie kodowania genetycznego”). Dzia-
łanie na „agentach materialno-semiotycznych”, jak nazywa ich Haraway, pozwala na 
skomplikowanie dotychczasowego sposobu definiowania materii. Przedmiot nie jest 
już pasywną materią, która musi być re-prezentowana; nadawanie znaczenia odbywa 
się od teraz dwutorowo13. Pokazuje to także, iż sposób nowy materializm nie pozbywa 
się znaczenia (zob. Ahmed 2008, 34), tylko raczej kieruje je na właściwe miejsce i ja-
kościowo przemieszcza zwrot lingwistyczny (to jest niedualistycznie).

W cytowanym powyżej akapicie i swoich późniejszych pracach Haraway skupia się 
na sposobach wzajemnej materializacji ciał i systemów badawczego znaczenia/repre-
zentacji. Przykłady nowego materializmu Haraway utwierdzają to, co Barad (2007) 
nazwała onto-epistemologią lub wręcz etyko-onto-epistemologią, wedle której byt 
i wiedza (oraz dobro) stają się nierozróżnialne. Zainspirowane przez Haraway i Barad, 
chcemy na koniec omówić metodologię kartograficzną, która generuje i jest genero-
wana przez dyscyplinarne i paradygmatyczne poprzeczności nowego materializmu.

Kartografia	zamiast	klasyfikacji

Nowy materializm jest teorią kulturową na miarę XXI wieku, która stara się pokazać, 
że postmodernistyczna teoria kultury, nawet jeśli deklarowała coś innego, wykorzy-
stywała dualistyczną konceptualizację przedrostka „post-”. Utwierdzała więc tylko 
nowoczesną teorię kultury, pozwalając tym samym, by teorię kultury po Kryzysie Ro-
zumu wciąż nawiedzała tradycja humanistyczna i transcendentalna. Teoria kulturowa 
nowego materializmu przemieszcza (post)modernistyczną teorię kulturową i stano-
wi immanentną odpowiedź na transcendentalny humanizm. Jest nie-fundamentalna 
i nie-relatywistyczna. Za osobami, z którymi przeprowadziłyśmy wywiady, pokazały-
śmy, że wykorzystując powyższe podejście, wciąż można wiele zyskać. W końcu post-
modernizmy i modernizmy są z jednej strony mnogie i różnorakie, ale z drugiej – epi-
stemologicznie bardzo do siebie podobne. Z tego właśnie powodu nowy materializm 
kontynuuje przepisywanie historii filozofii. Jak już powiedziałyśmy, mniejszościowa 
tradycja zaproponowana przez Deleuze’a jest teraz powszechnie czytana i komentowa-
na, a wielkie umysły przeszłości coraz częściej zyskują rozgłos, na jaki zasługują. Nie 
ma więc potrzeby ograniczać tej tradycji do serii postaci lub nawet do tego, co historia 
filozofii nazywa określonym „typem” myślenia. Nowocześni badacze tacy jak Bergson, 
Whitehead, William James i Edmund Husserl, odsunięci na plan dalszy lub zreinter-

13 Przykłady można znaleźć w pracach między innymi Gallaghera (2005) i Massumiego (2002).
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pretowani zgodnie z myśleniem dualistycznym, muszą zostać odczytani na nowo, w po-
ważny, materialistyczny sposób. Dokonuje tego już dziś coraz więcej współczesnych 
badaczek. Nie ma żadnego powodu, by wykluczać z tej listy nawet Hegla. Twierdząc, 
że „[d]ziałanie prowadzi do podziału ducha na substancję i świadomość substancji” 
(Hegel [1807] 1965, 10), nie tylko zbliża się on do Spinozjańskiego rozwiązania pro-
blemu dualizmu psychofizycznego, od którego rozpoczęłyśmy ten rozdział, ale także 
pozwala przemyśleć Marksowski (zainspirowany przez Hegla) materializm jako (nie-
-dualistyczny) neo-materializm. Bogactwo tych wszystkich filozofii ucierpiało z powo-
du zdominowanych przez dualizmy nowoczesności i postmodernizmu. Sposób ujęcia 
materializmu w poprzednim paragrafie nawiązuje do faktu, że trwanie przypisywano 
nie tylko materii (ontologii), ale także i jednocześnie wytwarzaniu się teorii (epistemo-
logii). Innymi słowy tworzenie teorii pociąga za sobą materializację granic. Rozpoczę-
cie formacji teorii od ruchu skłania do tworzenia kartografii, a nie klasyfikacji, co jest 
trzecim przykładem poprzeczności, na którą chcemy zwrócić uwagę w tym rozdziale. 

We wprowadzeniu twierdziłyśmy, że nowy materializm nie tylko odgrywa [enacts] 
myślenie o tworzeniu teorii innej niż klasyfikacyjna (czyli wprowadza w ruch niedu-
alistyczną praktykę epistemiczną), ale także umożliwia zrozumienie sposobu, w jaki 
pojmowano dotychczas formowanie się teorii (na wzór terytorializacji). Uznałyśmy, że 
klasyfikacja odzwierciedla terytorializację i jest całkowicie dualistyczna, oraz w całym 
tym rozdziale pokazywałyśmy, że pozornie sprzeczne epistemiczne tendencje czy klasy 
nie są wcale wykluczajacymi się nawzajem przeciwieństwami. Nowy materializm nie 
tylko krytykuje użycie pojęć „dyscypliny” czy „paradygmatu” jako określonych z góry, 
ale także rozmontowuje binarne opozycje, które umożliwiają określanie z góry klasyfi-
kacji teoretycznych trendów. Klasyfikowanie rzekomo przeważających w teorii kultury 
tendencji epistemicznych oznacza podążanie wzdłuż linii terytorialnych, jest gestem 
transcendującym; tak samo jak odwoływanie się do sekwencyjnej negacji i narracji 
postępu (które jest z kolei dualistyczne). Nie pozwala to uchwycić (ro)zwijania [(un)
folding] się teorii kultury – przepływów materii-energii należących do formacji teorii, 
nielinearnych praktyk kodowania, przecinania w poprzek materii i znaczenia. Nowy 
materializm deterytorializuje sposoby, w jakie klasyfikowano teorię kultury – proces 
ten nazywamy kartograficznym. Odwoływałyśmy się wyżej do Colebrook, która zakwe-
stionowała konceptualizację „języka” jako „stałej, determinującej i nieludzkiej siatki 
nałożonej na życie”. Definiowała ona nowy materializm jako pozwalający nam postrze-
gać nie tylko materię, ale też język jako „siłę życiową”. Kwestionowanie stałości otwiera 
zatem możliwość myślenia o tworzeniu teorii w nielinearny, kartograficzny sposób.

„Re(con)figuring Space, Time and Matter” Barad jest pomocne dla wyjaśnienia ru-
chu od klasyfikacji ku kartografii. Jej wspomniany wcześniej neologizm „intra-akcja” 
pozwolił nam zademonstrować, że pojęcia takie jak umysł i materia albo socjologia 
i nowy materializm nie istnieją niezależnie, zanim dojdzie do ich intra-akcji. Barad 
(2001, 98) tłumaczy maszynerię intra-akcji w następujący sposób:

[…] struktury powinny być rozumiane jako materialno-dyskursywne fenomeny, które 

są regularnie (re)produkowane poprzez materialno-dyskursywne intra-akcje. Maszyna 



Nowy materializm

ta nie jest euklidesowym narzędziem ani statycznym instrumentem o nieeuklideso-

wej geometrii. Jest ona topologicznym zwierzęciem mutującym się dzięki dynamice 

intra-aktywności. Kwestie połączalności [connectivity], tworzenia granic i wykluczeń 

(problemy topologiczne) muszą uzupełniać i wpływać na problemy pozycjonowania 

i lokacji (zbyt często ujmowane przez pryzmat pojęć geometrycznych).

Afirmując ontoepistemologię, Barad mówi o praktykach mapowania, które kre-
ślą granice, i stwierdza, że te same obiekty/granice materializują się w niewyczer-
pująco opozycyjnych praktykach mapowania (euklidesowa przestrzeń kontra zastój 
w nieeuklidesowej przestrzeni). Praktyka mapowania, generująca intra-akcję i poprzez 
nią generowana, przesuwa obie opcje i podąża wzdłuż następujących linii:

Potrzebujemy genealogii materialno-dyskursywnych aparatów produkcji, zdających 

sprawę z intra-aktywnej topologicznej dynamiki rekonfigurującej różnorodność czaso-

przestrzeni. Muszą one przede wszystkim zawierać analizę połączalności fenomenów 

w różnych skalach. […] Topologiczne dynamiki przestrzeni, czasu i materii są spraw-

czą materią i jako takie wymagają etyki wiedzy i bycia. Intra-akcje mają potencjał 

robienia czegoś więcej niż tylko uczestnictwa w konstytuowaniu geometrii władzy. 

Otwierają możliwości zmiany w jej topologii, a tym samym interwencje w różnorod-

ne możliwości. Przestrzeń możliwości nie reprezentuje stałego horyzontu zdarzeń, 

w którym można mapować społeczne lokacje wiedzących, ani też homogenicznego, 

stałego i jednolitego zbioru wyborów. Dynamika czasoprzestrzennej różnorodności 

jest raczej produkowana przez sprawcze interwencje umożliwione przez jej re(kon)

figurację (tamże, 103–104).

Te genealogie, albo też w naszym słowniku „kartografie”, są niedualistycznymi po-
dejściami do formacji teorii, które pozwalają na absolutną deterytorializację. Nowy 
materializm, szczególnie zainteresowany reprezentacją, znaczeniem i dyscyplinarno-
ścią, jest zafascynowany afektem, siłą i ruchem, jako że przemieszcza się we wszystkich 
kierunkach. Nie poszukuje obiektywności rzeczy samych w sobie, lecz obiektywności 
aktualizacji i realizacji. Poszukuje sposobów, w jakie materia dochodzi do sprawczego 
realizmu i się w nim materializuje. Interesuje się szybkością i powolnością rozcho-
dzenia się zdarzenia, które dokonuje się dzięki temu, co pośrodku, dzięki intra-akcji. 
Nowy materializm przekonuje, że nie wiemy nic o (społecznym) ciele, zanim dowiemy 
się, co może ono uczynić. Zgadza się na prowadzenie badań nad wielością sposobów 
przemieszczania naturokultury, rozumianej jako nieustanny przepływ, który zawsze 
już tu był.

W następnym rozdziale zajmiemy się kwestią niedualizmu oraz omówimy szczegó-
łowo, jak nowy materializm pcha dualizm w niedualizm, pozwalając tym samym na 
nieredukcyjne podejście do materii i języka.

 Tłumaczył Adam Marcisz
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Rozdział	6 

Popychając	dualizm	ku	skrajności

Niniejszy rozdział dotyczy sposobu, w jaki niektóre znaczące współczesne filozofki 
(kontynentalne) ustanawiają filozofię różnicy w formie „nowego materializmu”. Opiera 
się ona na opracowywaniu specyficznego filozoficznego impetu nowego materializmu, 
jak również na uważnym konstruowaniu metodologii, poprzez którą ów jest aktuali-
zowany. Chociaż bowiem chcemy wykazać, że ten podwójny ruch, dotyczący z jednej 
strony ontologii, a z drugiej metodologii, jest dla nowego materializmu inherentny, 
większość współczesnych komentarzy skupia się na ontologii jedynie przez postulowa-

nie nowej postawy filozoficznej. Innymi słowy przemyśleniu poddaje się materializm 
nowego materializmu, brak zaś skupienia na tym, w jakim sensie nowy materializm 
jest nowy. Niniejszy rozdział dotyczy właśnie tej rozbieżności. Ukazujemy, jak nowy 
materializm wytwarza rewolucję w myśli przez przekroczenie dualizmów nowocze-
sności (ustrukturyzowanych przez negatywną relację między jej członami), jednocze-
śnie ustanawiając nową konceptualizację różnicy (ustrukturyzowanej przez relację 
afirmatywną). Ta ostatnia niesie ze sobą filozoficzną praktykę ontologiczną osadzoną 
w porzuceniu wszystkich stanowisk (domyślnie) uwikłanych w dualistyczne myślenie 
nowoczesne, ponieważ różnica ustrukturyzowana przez afirmację nie jest kompatybil-
na z określonymi z góry relacjami (na przykład między umysłem a ciałem); nie niesie 
też ze sobą odwrotnej hierarchii między członami (co uczyniłoby nowy materializm 
ponowoczesnym ćwiczeniem filozoficznym).

„Nowość” nowego materializmu (to znaczy sposób, w jaki jego niedualistyczna fi-
lozofia ustosunkowuje się do dualistycznych postaw filozoficznych) zbliża się do apelu 
Jeana-François Lyotarda o „przepisanie nowoczesności”. W drugim rozdziale L’inhu-

main ([1988] 1991) Lyotard – słynny ze swoich rozważań o „postmodernizmie” – kry-
tykuje to pojęcie szczególnie z powodu zawartego w nim pojęcia czasu. Postmodernizm 
jest modernizmem w tym sensie, że zajmuje się tymi samymi problemami, dlatego 
można go nazwać raczej po-modernizmem [after-modernism]. Jak stale podkreśla 
Lyotard, chodzi o problemy przeważnie dotyczące emancypacji ludzkości jako całości. 
Z powodu tego zawłaszczenia terminu „postmodernizm” jego projekt automatycznie 
pretenduje do bycia linearną konsekwencją modernizmu oraz (w tym samym cza-
sie) odmawia myślenia tu i teraz (a przynajmniej może myśleć o tu i teraz jedynie 
jako o konsekwencji pewnego dawno minionego okresu w historii kultury). Jednakże 
w swoim odczytaniu Fizyki Arystotelesa (księga IV) Lyotard zgadza się z ideą, że to, co 
już miało miejsce (proteron), i to, co dopiero ma mieć miejsce (husteron), nie może być 
rozpatrywane oddzielnie od teraźniejszości. Zarówno historia, jak i przyszłość rozwi-
jają się z teraźniejszości. Nasza epoka powinna więc być rozpatrywana nie jako epoka, 
która wypływa z nowoczesności, lecz raczej jako epoka, która zabiera się do ciągłego 
przepisywania niektórych (emancypacyjnych) cech wytworzonych przez nowoczesność, 
tym samym aktywnie kreując przeszłość (a jednocześnie projektując przyszłość). Oto 
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dlaczego Lyotard ([1988] 1991, 24) sugeruje przemianowanie swojego projektu na 
„przepisywanie nowoczesności”.

Ideę przepisywania nowoczesności można uznana również za dobry opis tego, co 
proponował Gilles Deleuze (bliski kolega Lyotarda na Uniwersytecie Vincennes). De-
leuze (zob. [1966] 1991) również zdaje się akceptować arystotelesowskie pojęcie czasu, 
które w jego pracach oddziałuje głównie poprzez sposób, w jaki Arystotelesa przepisał 
Henri Bergson, używając pojęć aktualności oraz wirtualności. Sam Deleuze (tak jak 
i jego interpretatorzy) zawsze twierdził, że zamierzał przepisać historię filozofii jako 
całość, a przynajmniej że jego celem – zwłaszcza we wczesnym okresie kariery – było 
zakwestionowanie Historii Filozofii (pisanej wielkimi literami) jako całości, ponieważ 
główne tory jej myśli nadkodowywały wiele idei, które według niego miały największą 
wartość. Jednakże gdy podejdziemy bez uprzedzeń do jego ponadczasowego wkładu 
w myśl, okaże się, że istnieją dobre powody, by rozpatrywać dzieło Deleuze’a nie tyle 
jako przepisywanie całej Historii Filozofii, ile raczej jako przepisywanie nowoczesności. 
Chociaż tacy autorzy jak Lukrecjusz, Duns Szkot oraz stoicy odgrywają w jego myśleniu 
istotną rolę, nigdy nie stali się centralnym tematem konkretnego studium; Deleuze 
nie próbował też rzucać nowego światła na ich idee. Obdarzył jednak filozofię oraz 
inne dyscypliny ważnymi reinterpretacjami dzieła filozofów takich jak Spinoza, Leib-
niz, Nietzsche i Bergson oraz pisarzy jak Proust i Kafka. Wszyscy ci autorzy, na różne 
sposoby, żyli podczas tak zwanej ery nowoczesnej. Przemianowanie projektu Deleu-
ze’a na „przepisywanie nowoczesności” wydaje się tym bardziej akceptowalne, że jej 
główna cecha – emancypacja ludzkości w swojej najradykalniejszej formie – zdaje się 
właśnie tym, o co tak naprawdę w nim chodzi. W przepisywaniu nowoczesności przez 
Gilles’a Deleuze’a (oraz Félixa Guattariego) chodziło o – jak to określono (zob. Deleuze 
i Guattari [1980] 2015) – przepisywanie „mniejszościowych tradycji” w myśli, bazujące 
głównie na wspomnianych wyżej czterech „nowoczesnych” myślicielach. Przepisując 
ich nowoczesność, a także nowoczesne sposoby myślenia o emancypacji Deleuze nie 
stworzył postmodernizmu, który – w jakikolwiek sposób – kontynuowałby cechy na-
dające formę erze nowoczesnej. W zgodzie ze sposobem, w jaki skonceptualizował to 
Lyotard, celem Deleuze’a było raczej wprawienie całej tej tradycji w ruch. Później poka-
żemy, że na przykład Deleuzjańskie podejście do Innego nie może zostać sprowadzone 
do postmodernistycznego sprzeciwiania się Jednemu.

W nurcie lyotardowskim ustawiczne przepisywanie nowoczesności jest tym, co oso-
by inspirujące się dziś myślą nowomaterialistyczną traktują bardzo serio; widzieliśmy 
to w wywiadach z pierwszej części tej książki oraz na końcu poprzedniego rozdziału. 
Praca tej szybko rozrastającej się grupy współczesnych badaczek polega na przepisywa-
niu modernizmu – czy też fragmentów modernizmu – i otwieraniu w ten sposób owej 
(filozoficznej) tradycji na sztuki i nauki, a tym samym aktualizowaniu i urzeczywistnia-
niu go tu i teraz. Niektóre autorki, jak Braidotti czy DeLanda, są bardzo zainteresowane 
ponownym odczytaniem Deleuze’a oraz jego mniejszościowej tradycji. Należy jednak 
wspomnieć, że oboje korzystają również z innych płodnych (nowoczesnych) zasobów. 
Braidotti zawsze okazywała zainteresowanie psychoanalizą (w szczególności Freudow-
ską). Z kolei DeLanda, chociaż zawsze postrzegany jako przekonany deleuzjanista, 
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wykorzystuje w znacznej mierze również dzieła Fernanda Braudela, Mario Bungego 
i Maxa Webera. Inne, jak Karen Barad czy Quentin Meillassoux, doszły do tej drogi 
odmiennymi ścieżkami. Wywodząca się z fizyki teoretycznej Barad (2007) najbardziej 
inspiruje się pracami Nielsa Bohra. Quentin Meillassoux ([2006] 2015) przystępuje 
do przepisywania dominującego nurtu modernistycznego projektu jako całości (który 
etykietuje jako „korelacjonistyczny”), przez co zwraca się w największym stopniu ku 
ponownemu, afirmatywnemu odczytaniu Davida Hume’a.

Wszystkie te autorki performują w swoich pismach na różne sposoby niedostrzegal-
ne siły materialistycznego ducha, z którym pozostają w kontakcie. Ich wspólny interes 
w czynieniu tego afirmatywnie, przez ponowne odczytanie nowoczesności i w nim, wy-
maga jednak uściślenia. Na przykład Braidotti w Podmiotach nomadycznych ([1994] 
2009, 209) – w nurcie lyotardowskim odnosząc się do deleuzjańskiej tradycji mniejszo-
ściowej – twierdzi, że powinnyśmy „przepracować” pojęcie kobiety: „Tak jak stopniowe 
usuwanie starej skóry, osiągnięcie zmiany może nastąpić w efekcie systematycznej pra-
cy; metaboliczne skonsumowanie starego może spowodować pojawienie się nowego”. 
Poszerzając swoje zainteresowania na „naturokultury” (jak ujmuje to Donna Haraway 
[{2003} 2012]) czy też „kolektywy” (pojęcie Bruno Latoura [{1991} 2011]), przepisują 
one procesy nowoczesności poprzez przepisywanie tak centralnych dla nowoczesnej 
myśli dualizmów. Na przykład Latour twierdzi, że „stara się sprytnie odsłonić nowo-
czesną Konstytucję bez opierania się na nowoczesnym modelu demaskacji”; czyni to 
w związku z faktem, iż w myśl jego projektu „[nowoczesna] Konstytucja – jeśli ma być 
efektywna – nie może zdawać sprawy z tego, co umożliwia” (Latour [1991] 2011, 66)1. 
Ten rodzaj argumentacji można podsumować słowami Bergsona ([1896] 2006, 144) 
jako pchnięcie dualizmu „do stanów ekstremalnych”. W niniejszym rozdziale omawia-
my sposób konstytuowania się nowego materializmu dokładnie za pośrednictwem tego 
ruchu, który Deleuze, omawiając Bergsona ([1956/2002] 2004, 32), określił jako me-
todologiczny (ponieważ dotyczy on sposobów argumentowania, sposobów uprawiania 
filozofii), jak również ontologiczny (odnoszący się do materialnego ducha, to znaczy 
tego, co Brian Massumi [2002, 66] określił jako „ontologicznie pierwsze”). To właśnie 
ten rodzaj ruchu sam Deleuze przyjął jako swoją własną metodologię, zwłaszcza w Ka-

pitalizmie i schizofrenii, dyptyku napisanym wspólnie z Guattarim. Już w Anty-Edypie 

([1972] 2017) autorzy stwierdzili, że uprawiają tak zwaną „schizoanalizę” (materiali-
styczną praktykę filozoficzną zainteresowaną konceptualizowaniem seksualności poza 
dualizmem mężczyzna–kobieta, a nawet poza ludzką seksualnością) oraz przedzierają 
się przez edypalną fabułę, która nadkodowuje (poprzez psychoanalizę) sposoby, w ja-
kie myślimy i częstokroć (indywidualnie lub kolektywnie) doświadczamy, pożądamy. 
Daleki od uznawania kartezjańskich dualizmów, ów styl myślenia skupia się raczej 
w przemyśliwaniu na nowo za pomocą tych opozycji monistycznych rozwiązań Spinozy 
i tego, co mogą one zdziałać – jak wskazuje Eugene Holland (1999, 111–112). Jednakże 

1 Autorki cytują fragment w brzmieniu: „that the [modern] Constitution, if it is to be effective, has to be aware of what 
it allows”, podczas gdy w cytowanym przez nie angielskim przekładzie pracy Latoura brzmi on: „that the Constitution, 
if it is to be effective, has to be unaware of what it allows”. Jako że autorki nie odwołują się potem do owego (un)aware, 
uznałem to za zwykłe przeoczenie. Zdecydowałem się zatem przyjąć wersję polskiego tłumacza, zgodną z francuskim 
oryginałem – przyp. tłum.
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dopiero w Tysiącu plateau (Deleuze i Guattari [1980] 2015, 40) najbardziej zbliżyli się 
do ujęcia swojego projektu w słowa, stwierdzając: „przywołujemy jeden dualizm wy-
łącznie po to, aby podważyć drugi. Posługujemy się dualizmem modeli jedynie po to, 
aby odnaleźć sposób podważenia wszelkich modeli”. W ten sposób zaproponowana do 
przepisywania nowoczesności metodologia i ontologia w żaden sposób nie „wypływa z” 
nowoczesności. Poprzez pchnięcie dualizmu ku skrajności „różnica zostaje rozwinięta 
do końca” (Deleuze [1968] 1997, 85). W ten sposób, poprzez radykalne przepisanie 
dualizmów nowoczesności, nowy materializm staje się właśnie filozofią różnicy, która 
otwiera się na „nową” ontologię, czy raczej „nową” ontogenezę.

W poprzednim rozdziale zasugerowałyśmy, że nowy materializm jest poprzeczną 
teorią kultury, która jakościowo przemieszcza dualistyczną manierę uprzywilejowy-
wania umysłu kosztem materii, duszy kosztem ciała i kultury kosztem natury. Gest ten 
można odnaleźć zarówno w modernistycznych, jak i postmodernistycznych teoriach 
kultury. W ten sposób „przywołujemy to samo świadectwo” (Bergson [1896] 2006, 
143) przeciwko dwóm pozornie przeciwstawnym teoriom kultury. Pomimo że takie 
uprzywilejowanie nawet dziś wydaje się zdroworozsądkowe dla wielu znaczących ob-
szarów nauk ścisłych i humanistycznych, nie ulega wątpliwości, że jest ono oparte 
na dualizmie. Wyniki ćwiczeń z uprzywilejowywania są przedstawiane jako Prawdzi-
we w najbardziej totalizującym znaczeniu tego słowa, zaś tradycje mniejszościowe od 
stuleci w przekonujący sposób im się sprzeciwiały. Innymi słowy nowy materializm 
konstytuuje się poprzez ukazanie, że kanoniczne relacje między wspomnianymi czło-
nami w rzeczywistości są rezultatami „władzy-wiedzy”, według której Prawda jest, jak 
powiedziałby Michel Foucault ([1980]), uobecnieniem jakiejś polityki albo reżimu. 
W niniejszym rozdziale poprowadzimy nasze dotychczasowe argumenty krok dalej, 
skupiając się na metodologicznych i ontologicznych zagadnieniach związanych z obec-
nym bujnym rozwojem myśli niedualistycznej. Rozpoczniemy od rozważenia, co nie-
sie ze sobą w przypadku nowego materializmu radykalne przepisanie nowoczesności. 
W jaki sposób badaczki takie jak Braidotti, DeLanda, Barad i Meillassoux wytwarzają 
swoje dzieła?

Radykalne	przepisanie	nowoczesności	przez	nowy	materializm

Zgódźmy się co do tego, że teoria kultury może być prawdziwie swoista i oryginalna 

tylko wtedy, gdy jej ustanowienie nie rości sobie prawa do bycia kolejnym krokiem 
w dyskusji ustrukturyzowanej na modłę dominujących linii sekwencyjnej negacji oraz 
narracji o postępie; to znaczy: jeśli jej zalążek nie podąża za klasyfikatorskimi liniami, 
które zaczęły dominować w myśli w obrębie modernizmu, gdy ten rozprzestrzenił się 
na wiele różnych części życia. Sprzeciwianie się tej opowieści również nie jest dobrą 
opcją. Już Lyotard nauczył nas, że jego coraz większy problem z ideą postmodernizmu 
dotyczy również przedrostka „post-” oraz sposobu, w jaki sprzeciwiał się on narracji 
nowoczesności, jednocześnie nowoczesność tę odtwarzając. Jak wspomniano w po-
przednim rozdziale, to Michel Serres postawił ową tezę, a później rozwinął ją do postaci 
ogólniejszej teorii: „Pojęcie przeciwstawione innemu pojęciu jest zawsze tym samym 
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pojęciem, aczkolwiek naznaczonym przez znak negacji. Im bardziej przeciwstawiasz 
jedno innemu, tym bardziej pozostajesz w tej samej ramie myślowej” (Serres i Latour 
1995, 81).

Dlatego też nie tylko idea postmodernizmu, lecz właściwie żadna myśl, która zaczy-
na od jakiejś klasyfikacji albo jej odrzucenia, nie dokonuje radykalnego przepisania, 
nie może rozpocząć rewolucji w myśli. Elizabeth Grosz (2005, 165), podążająca za 
dokonanym przez Luce Irigaray zaangażowaniem w feministyczne rewolucje myślowe, 
możliwie najjaśniej stwierdza, że owe rewolucje w myśli mogą się narodzić jedynie 

dzięki radykalnemu przepisywaniu. Ostatecznie taki ruch

nie jest rewolucją w stosunku do jakiegoś znanego już modelu, albowiem nie może 

być odrzuceniem wszelkiej dotychczasowej myśli, radykalnym odłączeniem się od po-

jęć i języka przeszłości: rewolucja w myśli może jedynie używać języka i pojęć, które 

obecnie istnieją bądź już zaistniały, oraz może wytworzyć się jedynie na tle i wobec 

historii teraźniejszości.

Grosz już wcześniej (2000) wyjaśniła, że pozornie ograniczający model, rama my-
ślowa bądź pojęcie w rzeczywistości dopuszczają nieokreśloność rewolucji w myśli2. 
Chcąc antycypować przyszłe myśli i praktyki poprzez negowanie przeszłości, umiesz-
czamy się wobec przeszłych myśli i praktyk w relacji, która jest jedynie ograniczająca. 
W takiej sytuacji przeszłość podlega po prostu utwierdzeniu w teraźniejszości, mimo 
zakładanego przyszłego postępu. Chcemy wykazać, że właśnie to jest strukturyzującą 
zasadą klasyfikatorskich sposobów myślenia, konsekwentnie niezdolnych do radykal-
nego przepisywania myśli, do bycia prawdziwie rewolucyjnymi.

Naszym celem w tym rozdziale powinno więc być sprawdzenie, w jaki sposób re-
wolucyjna konstytucja nowomaterialistycznej teorii kultury przepisuje nowoczesność 
jako teraźniejszość, zgodnie z którą rozwijają się przeszłość oraz przyszłość. W tym celu 
ukażemy najpierw środki, za pomocą których nowomaterialistyczne rozbicie dualizmu, 
tej zasady strukturyzującej nowoczesne teorie kultury, wznieca rewolucję w myśli. No-
womaterialistyczne teoretyczki kultury nie angażują się w trwające, zapętlone dyskusje 
w łonie modernistycznej humanistyki (zob. Serres i Latour 1995, 86). Nowy materia-
lizm pomaga nam analizować oraz (dzięki temu) przemieszczać strukturyzujące zasady 
tych dyskusji poprzez ukazanie, jak klasyfikatorska negacja niesie ze sobą pewną szcze-
gólną relacyjność o redukcyjnym charakterze. Następnie ukażemy, że nowomateriali-
styczne teorie kultury są relacyjne nie w sposób negatywny, redukcyjny, lecz raczej są 
ustrukturyzowane wzdłuż linii afirmatywnej intensywności, która w końcu przekształca 
się w niedualizm, w monistyczną filozofię różnicy, czy też precyzyjniej immanencji. 
Przywoływanie jednego dualizmu w celu rzucenia wyzwania innemu pozwala nowemu 
materializmowi przepisać nowoczesność jako emancypację.

2 Stanowisko feministyczne głosi, że kobiety nie powinny „wzbraniać się przed […] krytyką dominujących wiedz [know-

ledges] w sposób wykorzystujący ich własne zasoby” (Grosz 2005, 165). Jeśli nowoczesność może zostać (ponownie) 
przemyślana jako myślenie emancypacji, kobiety powinny ją afirmować.
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Dualizm:	negacja	jest	relacją	ustrukturyzowaną	przez	negatywność
Bergson ([1896] 2006, 175) twierdził, że „trudności pospolitego dualizmu nie pochodzą 
stąd, że te dwa człony się różnią, lecz stąd, że nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób jeden 
z nich zaszczepia się na drugim”. Ten „pospolity dualizm” wskazuje na strukturyzującą 
zasadę powtarzających się omówień dokonywanych przez Serres’a oraz (nieudanego) 
odrzucenia dotychczasowej myśli przez Grosz. Nawet w naszych czasach teoria kultu-
ry jest ustrukturyzowana przeważnie podług tego dualizmu. Odtwarza on – domyśl-
nie bądź wprost – modernistyczną ramę myślenia, która akceptuje dominujące linie 
dualistycznych dystynkcji umysłu i materii, duszy i ciała, kultury i natury, oraz każe 
myśleć zgodnie z nimi. Choć jednak Bergson ukazał, że pospolity dualizm jest z isto-
ty problematyczny, to akt przeprowadzenia dystynkcji między członami taki nie jest. 
Tego rodzaju stosunek do wyróżnionych członów sprawia, że dominująca teoria kultury 
jest wątpliwa – tak w jego czasach, jak i dziś. Bergson wskazuje, że tak długo, jak fakt 
„zaszczepienia” jednego z członów dychotomii na drugim jest jasny, nie wejdziemy 
w pułapkę dyskusji, która oddala nas od poważnej myśli. Odnosi się to również do 
sposobu, w jaki współczesna myśl, często poprzez zaprzeczenie, pozostaje zaszczepio-
na na nowoczesnej teorii kultury – co ma miejsce w przypadku „reprezentacjonizmu” 
opisywanego przez Barad, jak zobaczymy dalej.

Przedstawmy przykład dowodzący naszego stanowiska. Przyjrzyjmy się wielkie-
mu nazwisku współczesnej socjologii i filozofii: Jeanowi Baudrillardowi. Baudrillard 
bez wątpienia stanowił część bardzo utalentowanego pokolenia francuskich badaczy, 
do którego zaliczali się również Lyotard i Deleuze. Jednakże w przeciwieństwie do 
nich Baudrillard od początku był akceptowany w głównym nurcie teorii kultury. Jest 
on prototypem tych postmodernistycznych myślicieli, od których Lyotard domyślnie 
chciał się zdystansować, ponieważ Baudrillard całym sercem akceptuje nowoczesne 
dualizmy oraz kontynuuje charakterystyczną dla nich argumentację. Nie można myśleć 
na przykład o Baudrillardowskiej teorii symulakrów (zob. Baudrillard [1981] 2005, 
[1995] 2008) jako o czymkolwiek innym niż kontynuacji nowoczesności, generalnym 
zaakceptowaniu jej teorii oraz właściwie odmowie przepisania zawartych w niej du-
alizmów. Omawiając na przykład imaginarium Disneylandu, doszedł on do wniosku, 
iż „[n]ie chodzi tu już o fałszywe przedstawienie rzeczywistości (z czym mamy do czy-
nienia w przypadku ideologii), lecz o ukrycie tego, że rzeczywistość nie jest już rze-
czywista, a zatem o ocalenie samej zasady rzeczywistości” (Baudrillard [1981] 2005, 
19–20). Odmawia on przeprowadzenia analizy dualizmu rzeczywistość–reprezentacja. 
Akceptowanie tej różnicy (nawet poprzez jej wykręcanie) na pewno nie jest sposobem, 
w jaki nowy materializm zawsze już kwestionuje te zasady oraz od samego początku 
je przepisuje.

Nadszedł zatem czas, by zarysować formalną różnicę między owym zwykłym du-
alizmem, jaki analizuje Bergson, a radykalnym pisaniem modernistycznych dualizmów 
proponowanym przez Lyotarda i Deleuze’a, jak również przez badaczy takich jak La-
tour. Różnica nie leży w fakcie, że ta druga grupa sugeruje, jakoby dualizm zaczął się 
wraz z aktem ustanowienia relacji, podczas gdy zwykły dualizm zaprzecza temu rela-
cyjnemu charakterowi. Obie grupy rozpoczynają raczej od tego zawiązania relacji (o ile 
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istnieje ona poza swoimi członami). Jednakże zwykły dualizm jest oparty na relacyj-
ności negatywnej, a Lyotard, Deleuze czy Latour (a w tym przypadku nawet Bergson) 
nie opowiadają się za tym typem relacyjności. Kontynuujmy zatem, skupiając się na 
argumentacji dotyczącej niewystarczalności pospolitego dualizmu. Musimy po raz ko-
lejny wrócić do Bergsona, którego dzieło zapewnia wgląd w środki, za pomocą których 
można przezwyciężyć konkretne przypadki pospolitego dualizmu, strukturyzującego 
teorię kultury (humanistykę), jak również scjentyzm oraz zdrowy rozsądek. W dodatku 
jego dzieło pokazuje, że filozofia niedualistyczna jest zawsze „ontoepistemologiczna” 
(termin Barad) – to znaczy: filozofia pociąga za sobą to, jak „pojęcie i tworzenie wza-
jemnie się do siebie odnoszą” (Deleuze i Guattari [1991] 2000, 18). Dotyczy to uwagi 
Deleuze’a na temat dzieła Bergsona jako metodologicznego oraz ontologicznego zara-
zem: Bergson nie tylko zapewnia wgląd w pospolity dualizm jako zasadę strukturyzują-
cą nierewolucyjną myśl, lecz również przepisuje modernizm w taki sposób, by stworzyć 
niedualistyczną ontologię ustrukturyzowaną przez „jedność rzeczy i pojęcia” (Deleuze 
[1956/2002] 2004, 33).

Gdy Bergson wprowadza w Materii i pamięci pojęcie pospolitego dualizmu, odnosi 
się do problemu związku ciała i duszy. Centralność tego związku jest według Bergsona 
([1896] 2006, 143) możliwa dzięki poczynionemu przez niego rozróżnieniu między 
materią a duchem. To ontologiczne rozróżnienie oraz – co ważniejsze – specyficzny 
sposób, w jaki jest traktowane, sprawiają, że Bergsonowska analiza stanowi przykład 
(koniecznego) obejścia pospolitego dualizmu. Co więcej, wciąż przeprowadza on to 
rozróżnienie między członami:

Twierdzimy, wbrew materializmowi, że percepcja nieskończenie przekracza stan 

mózgowy; ale usiłowaliśmy ustalić – wbrew idealizmowi – że materia we wszystkich 

aspektach przekracza jej przedstawienie […]. A my, wbrew tym dwóm doktrynom, 

przywołujemy to samo świadectwo, świadectwo świadomości, która pokazuje nam 

w naszym ciele obraz jak inne obrazy, i w naszym myśleniu pewną władzę oddziela-

nia, rozróżniania, logicznego przeciwstawiania, ale nie stwarzania lub konstruowa-

nia. W ten sposób, […] jak się wydaje, po doprowadzeniu do szczytu konfliktu, który 

wznieca wulgarny dualizm, zamknęliśmy wszystkie wyjścia […]. Ale właśnie dlatego, 

że przesadnie pchnęliśmy dualizm do stanów ekstremalnych, być może nasza analiza 

wydobyła zeń elementy sprzeczne (tamże, 143–144; zob. Balibar [1989] 2009, 177–178 

– na temat Spinozy).

Ten długi cytat zapewnia wgląd w to, jak dwa rozdzielone przez pospolity dualizm czło-
ny zostają zaszczepione jeden na drugim, jak również w sposób, w jaki zaszczepione na 
sobie zostają ontologia oraz metodologia/epistemologia. Dwa wskazane tutaj poziomy 
analizy (z braku lepszego terminu) są wewnętrznie splecione. Chcemy podkreślić, że 
„wszystkie wyjścia” nie zostają tu tak naprawdę „zamknięte” – z racji złożoności, z jaką 
Bergson odsuwa pospolity dualizm i zmierza w stronę myślenia inaczej, myślenia on-
tologią niedualistyczną. Wyjaśnijmy ten złożony ruch, sięgając do Co to jest filozofia? 

Deleuze’a i Guattariego, tym razem czytanego poprzez dzieło Barad.
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Deleuze i Guattari ([1991] 2000, 18) twierdzą, że „w filozofii chodzi o osobliwy 
punkt, w którym pojęcie i tworzenie wzajemnie się do siebie odnoszą”. Niedefiniowanie 
natury filozofii jako takiej mogłoby skłonić nas do niekrytycznego afirmowania zdro-
worozsądkowego i scjentystycznego reprezentacjonizmu, który odnajdujemy również 
w humanistyce, opartego w dwupoziomowy sposób na pospolitym dualizmie. Barad 
(nie odnosząc się jednak do Deleuze’a i Guattariego) mówi właśnie o tym. W tekście 
„Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć zna-
czenie” stwierdza ona:

Idea, że byty istnieją jako indywidua wyposażone w nieodłączne atrybuty uprzednie 

wobec reprezentacji, jest metafizycznym założeniem tkwiącym u podstaw polityczne-

go, językowego i epistemologicznego reprezentacjonizmu. […] reprezentacjonizm to 

wiara w istnienie ontologicznego rozróżnienia między przedstawieniami/reprezenta-

cjami a tym, co mają przedstawiać (Barad [2003] 2012, 326–327).

Innymi słowy wzywa ona do „ujęcia performatywnego, przenoszącego akcent z re-
prezentacji językowych na praktyki dyskursywne” (tamże, 330, przekład zmieniony)3. 
Wspomniałyśmy już o tych praktykach, gdy wyjaśniałyśmy, jak filozofia tematyzuje 
strukturyzujące zasady tego, co dominuje klasyfikatorskie linie myślenia, i wyjaśnia 
je. Dzieło Barad może naświetlić, że to, co Bergson ([1896] 2006, 156, przekład zmie-
niony) nazywa myśleniem przez scjentyzm czy zdrowy rozsądek lub jednym biegu-
nem wszelkiego dualizmu (również w humanistyce) „w jego najbardziej dalekosiężnych 
aspiracjach”, może zostać uznane za ontoepistemologię. Wedle ontoepistemologii „[n]
ie zdobywamy wiedzy, stając na zewnątrz świata; wiemy, ponieważ znajdujemy się we-

wnątrz niego. Jesteśmy częścią rożnicującego stawania się świata” (Barad [2003] 2012, 
358, podkreślenie w oryginale). Ontoepistemologia pokazuje, jak filozofki uprawiają 
filozofię. Za Deleuze’em i Guattarim ([1991] 2000, 19) jest ona dyskursywną praktyką, 
w której

[p]ojęcie nie jest jednak dane, zostało stworzone, ma być stworzone; nie jest ukształ-

towane, ustanawia siebie w samym sobie, jest samoustanowieniem. […] Im bardziej 

pojęcie jest stworzone, tym bardziej ustanawia siebie. To, co zależy od swobodnej ak-

tywności twórczej, jest również tym, co niezależnie i koniecznie ustanawia siebie w so-

bie samym: to, co najbardziej subiektywne, będzie tym, co najbardziej obiektywne.

W swojej pracy z pojęciami filozofki uprawiają filozofię, gdy studiują pojęcia, które 
wyrosły w specyficznych praktykach i które odnoszą się do pojęć oddziałujących w in-
3 Deleuze i Guattari ([1980] 2015, 94–95) używają pojęcia „dyskursu” w podobnie do Barad. Poniższy cytat rozwijający 
myśl Foucaulta wspaniale wyjaśnia, w jaki sposób ujęcie to zrywa z lingwistycznymi reprezentacjami, które aż do dziś 
są tak ważne w obrębie akademii: „Zapożyczmy od Foucaulta wzorcową analizę, która zresztą w znacznej mierze doty-

czy językoznawstwa, choć na to nie wygląda: weźmy taką rzecz jak więzienie. Więzienie to forma, »forma-więzienie«, 
forma treści na warstwie, powiązana z innymi formami treści (szkołą, koszarami, szpitalem, fabryką). A zatem rzecz owa, 
czy też owa forma, nie odsyła do słowa »więzienie«, lecz do wszystkich innych słów i pojęć, takich jak »przestępca, 
przestępczość«, wyrażających nowy sposób klasyfikowania, wypowiadania, przekładania, a nawet dokonywania aktów 
kryminalnych. »Przestępstwo« jest formą wyrażenia zakładającą i założoną przez formę treści »więzienie«. Więzienie 
nie jest znaczonym znaczącego, choćby nawet jurydycznego. W ten sposób spłaszczylibyśmy całą analizę”.



Popychając dualizm ku skrajności

101

nych praktykach, z którymi się stykają. W innym miejscu Deleuze wyraźnie stwierdza, 
że gdy chodzi o to, co robi filozofia, nie zaakceptuje żadnej formy reprezentacyjnego 
dualizmu ustrukturyzowanego przez relacyjność negatywną. Jak twierdzi, stworzone 
pojęcia nie są mniej „praktyczne, rzeczywiste czy istniejące” (Deleuze [1985] 2008, 
492) od praktyk, w których zachodzą. Stąd „filozoficzna teoria sama jest praktyką, 
tak samo jak jej przedmiot. Nie jest bardziej abstrakcyjna niż przedmiot” (tamże). 
Uprawianie filozofii oznacza wówczas zaangażowanie się w owo tworzenie pojęć, a nie 
poleganie na „znakach odniesienia” (nasz termin)4. Tym ostatnim jest właśnie repre-
zentacjonizm, implikujący relacyjność negatywną, która nie oddaje sprawiedliwości 
materii jako „zbiorowi obrazów” i postrzeganiu materii jako „tych samych obrazów 
odniesionych do możliwego działania pewnego określonego obrazu – mojego ciała” 
(Bergson [1896] 2006, 18, podkreślenie w oryginale, przekład zmieniony).

Gdy Bergson ([1896] 2006, 147, przekład zmieniony) przywołuje „świadomość” 
przeciwko materializmowi i idealizmowi oraz przeciwko empiryzmowi i dogmatyzmo-
wi, twierdzi on, że to pojęcie może pokazać, iż „do rozpatrzenia byłoby jeszcze trzecie 
stanowisko”, co uprawnia go do wymknięcia się reprezentacjonistycznym pułapkom 
utwierdzanym przez każdą filozofię dualistyczną. Jego konceptualizacja świadomości, 
która ukazuje w tym przypadku, że wszystkie cztery klasy epistemiczne są – jednocze-
śnie na dwóch poziomach analizy – nadbudowane na pospolitym dualizmie, przełamu-
je pospolite dualizmy przez postawienie na ciągłość przeciwko nieciągłości, to znaczy 
na „czyste trwanie” (tamże). Takie pojęcie przecina w poprzek klasy metafizyczne, to 
znaczy tworzy trzecią, rewolucyjną drogę:

Jednorodna przestrzeń oraz czas jednorodny nie są więc ani właściwościami rzeczy 

[materializm, realizm], ani istotnymi warunkami naszej władzy ich poznania [ide-

alizm, dogmatyzm]: wyrażają one, w abstrakcyjnej formie, podwójną pracę konso-

lidowania oraz dzielenia, której dokonujemy na poruszającej się ciągłości tego, co 

rzeczywiste, by w niej zapewnić nam punkty oparcia, by w niej ustalić dla nas ośrodki 

działania, by wreszcie wprowadzić tam rzeczywiste zmiany; są to schematy naszego 

działania na materię (tamże, 166–167).

Trzecia droga otwiera wówczas drogę dla „prawdziwej siły twórczej” (tamże, 143, 
przekład zmieniony), którą już napotkaliśmy w dziele Deleuze’a i Guattariego i którą 
znajdziemy również w pracy de Beauvoir. Siła ta nie jest przypisana ani ciału, ani 

umysłowi, ani materii, ani percepcji/reprezentacji materii, ani innej tego rodzaju alter-
natywie. Tworzenie pojęć niesie ze sobą rozbicie reprezentacjonizmu na dwóch pozio-
mach. To rewolucyjne przesunięcie dokonuje zwłaszcza zabiegu „pchnięcia dualizmu 

4 Grosz (2005, 123) przypomina nam o krytycyzmie Maurice’a Merleau-Ponty’ego, dotyczącym właśnie ontoepiste-

mologicznego aspektu dzieła Bergsona. Twierdzi on, że jego stanowisko to transcendentalizm. Jednakże my nie de-

finiujemy tego, co ontoepistemologiczne, jako „załamywania się naszej wiedzy o jakiejś rzeczy wraz z jej istnieniem” 
i przyjmujemy istnienie innej ontoepistemologii.
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ku skrajności”, otwierającego drogę dla działającego myślenia, które jest afirmatywne, 
praktyczne i tym samym koniecznie rewolucyjne5.

Różnica,	czyli	przejście	do	relacjonalności	afirmatywnej

Pchnięcie dualizmu ku skrajności pomaga poszerzyć nasze myślenie o nowomateria-
listyczne teorie kultury oraz sposób, w jaki są konstytuowane. Nowy materializm nie 
polega na reprezentacjonizmie; przesuwa on reprezentacjonistyczne założenia meta-
fizyczne pospolitego dualizmu Bergsona przez przywoływanie praktyki dyskursywnej 
skupionej na tworzeniu pojęć w ich relacyjności. Często występujące binarne opozy-
cje, które zdominowały nowoczesność i które wciąż są uznawane jako założenia leżące 
u podstaw większej części teorii naszej epoki (którą można zatem uznać za ponowo-
czesną według definicji Lyotarda), są ustrukturyzowane poprzez relację negacji oraz 
ponowne zaafirmowanie tych negacji. Nowe materialistki wprowadzają zamiast tego 
filozofię różnicy, włączając się w ontoepistemologiczną aktywność tworzenia pojęć. 
Relacyjność w negatywnym, dualistycznym sensie zakłada z góry człony omawianej 
relacji, podczas gdy tworzenie pojęć niesie ze sobą przekraczanie dualizmów oraz usta-
nowienie relacyjności, która jest afirmatywna – to znaczy ustrukturyzowana raczej 
przez pozytywność niż negatywność. Ma tutaj miejsce „pchnięcie różnicy do granicy” 
(Deleuze [1968] 1997, 85, przekład zmieniony). Poprzez „pchnięcie dualizmu do skraj-
ności” „różnica zostaje pchnięta do granicy” – drugi z tych ruchów ma charakter mniej 
oceniający, a bardziej performatywny. Zademonstrujmy teraz działanie relacjonalności 
afirmatywnej oraz ukonstytuowanej w ten sposób filozofii różnicy.

W Tysiącu Plateau Deleuze i Guattari ([1980] 2015, 40, przekład zmieniony) twier-
dzą, że „docierają do magicznej formuły, której wszyscy szukamy: PLURALIZM = MO-
NIZM, przechodząc przez wszystkie dualizmy, będące nam wrogiem, lecz wrogiem 
koniecznym, jak wciąż na nowo przestawiany mebel”. Podobnie jak Bergson, Deleuze 
i Guattari nie unikają ani nie negują dualizmów, lecz przekraczają je bądź przenikają. 
To afirmatywne podejście do nowoczesnych, pospolitych dualizmów jest przykładem 
tego, co Lyotard nazywa przepisywaniem nowoczesności. Pokazuje to, że dualizmy są 
z istoty nie do obrony, chociaż trzymanie się relacyjności negatywnej pomiędzy czło-
nami często wydawało się pociągające (nawet feministki wpadły w pułapkę zbytniego 
polegania na takiej dualistycznej logice!). Bergson, Deleuze i Guattari obierają afir-

matywną drogę nawiązywania relacji między dwoma członami. To właśnie przesuwa 
dualizm przez pchnięcie go do skrajności. W podejściu afirmatywnym dualizm nie 
tylko niesie ze sobą binarną opozycję, relację ustrukturyzowaną przez negatywność, 
wedle której to, co różne-od, jest nieodzownie warte-mniej-niż (Braidotti [1994] 2009, 

5 Kwestionujący monizm Bergsona oraz przedstawiający jego dzieło jako eurocentryczne i fallocentryczne artykuł Re-

beki Hill (2008, 132–133) kończy się następującą konkluzją, unieważniającą zaprezentowany w artykule argument, lecz 
wciąż afirmującą świadomość jako pojęcie: „W mojej opinii niniejsze pasaże ukazują waloryzację hipermaskulinistycznej 
teorii życia oraz odpowiadającą jej dewaluację materii jako tego, co żeńskie. Nie jest to hierarchia binarna, ponieważ 
Bergsonowskie pojęcia życia i materii nigdy nie urzeczywistniają się jako czysta aktywność oraz czysta przestrzeń. […] 
Skłonność materii do czystego powtórzenia nigdy nie zostaje osiągnięta. […] Jednocześnie życie wcale nie manifestuje 
się jako czysta energia twórcza. […] Ponadto Bergson przyznaje, że gdyby materialność była czystym powtórzeniem, 
świadomość nigdy nie mogłaby zainstalować się w obrębie drżenia materii”.
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179)6. W punkcie wyjścia „powiązane człony należą do siebie wzajemnie” (Deleuze 
[1968] 1997, 66, przekład zmieniony). Jedynie wtedy, gdy afirmujemy ten sens przy-
należności, jesteśmy zdolne do zmierzania w kierunku „absolutnego pojęcia”, w którym 
różnica zostaje „uwolniona wreszcie od warunku, który utrzymywał ją w maksimum 
całkowicie relatywnym” (tamże, 69). To właśnie droga ku pojęciu absolutnemu, które 
definiuje przepisywanie, interesującą nas rewolucję w myśli.

W Różnicy i powtórzeniu Deleuze utrzymuje, że „[n]egatywne, negatywność nie 
chwyta nawet zjawiska różnicy, lecz ma do czynienia tylko z jej zjawą czy epifenome-
nem” (tamże, 95). Ten fantomowy charakter negacji powinno się traktować dosłow-
nie, ponieważ Deleuze dokonuje tutaj krytyki reprezentacjonizmu. Uchwycenia różnicy 
można dokonać jedynie wtedy, gdy „różnica” zostanie „ukazana w różnicowaniu się” 
(tamże, 100, przekład zmieniony, podkreślenie w oryginale), gdy myślenie nie rozpo-
czyna się od odrębnych zjawisk, o których twierdzi się, że się od siebie różnią, lecz od 
mapowania różnicy w sobie. Jak to działa? W tekście „Postmodernism is a Humanism: 
Deleuze and Equivocity” Claire Colebrook (2004, 287) utrzymuje, że „powinno się 
wyjść poza fantazję oraz strukturę znaczenia ku jej możliwości”. Poszukujemy tutaj 
wynalazku warunków dokonania wynalazku (zob. Serres i Latour 1995, 86) – miano-
wicie ustanowienia niedualistycznej logiki jednoznaczności [univocity] przeciwstawnej 
wobec dualistycznej logiki wieloznaczności [equivocity]: podczas gdy „wieloznaczność 
ustanawia dwa radykalnie niewspółmierne poziomy” (znaczące, jak na przykład płeć 
kulturowa, oraz znaczone, na przykład płeć biologiczna/ciało), to według statycznej 
logiki jednoznaczności „istnieje tylko jedna płaszczyzna ekspresji” (Colebrook 2004, 
288). Dalej Colebrook twierdzi, że „zarówno pojedynczy obraz – jak świat symula-
cji, znaczenia, reprezentacji czy konstrukcji społecznej – oraz krytyka tego pojęcia 
są w nieuzasadniony sposób wieloznaczne”7, podczas gdy w logice jednoznaczności 
„prawdę można wyczuć [intuited] jako wyrażającą samą siebie, a nie jako pozostającą 
sama w sobie i następnie zakrytą przez relacje, lecz jako zradzającą relacje – a zarazem 
do nich nieredukowalną ” (tamże, 290, podkreślenie w oryginale; zob. Bleeker 2008). 
W obrębie logiki jednoznaczności „percepcja x jest postrzegana jako siła w stosunku 
do x” (Colebrook 2004, 297, podkreślenie w oryginale), co znaczy, że różnica zosta-
je ukazana w różnicowaniu się. Potwierdza się tutaj, iż feminizm jako praktyka nie 
ma do zaoferowania nic prócz paradoksów: ustanawia on różnicę seksualną oraz jest 
emancypacyjny o tyle, o ile element hierarchiczny (różny-od jako warty-mniej-niż) 
ulega w nim rozbiciu. Wieloznaczność pozostaje więc zamknięta w ustrukturyzowanej 
przez negatywność (oraz przez czas linearny: różnica seksualna implikuje, że kobieta/
kobiecość powinna się stać równa mężczyźnie/człowieczeństwu) dualistycznej ramie 
myślenia, podczas gdy jednoznaczność popycha różnicę ku granicy, wytwarzając prze-
sunięcie ku relacyjności afirmatywnej (wytwarzając sytuację, w której, jak zobaczymy 

6 Gdy to, co różne-od przekłada się na warte-mniej-niż, emancypacja oznacza albo włączenie kobiet, robotników, czar-
nych oraz innych Innych w obręb hierarchicznie uprzywilejowanej domeny (strategia równości), bądź przewartościo-

wanie domeny niedostatecznie uprzywilejowanej (strategia różnicy). Ta binarna opozycja zostanie zrepozycjonowana 
w ostatniej sekcji rozdziału.
7 Innymi słowy zarówno modernistyczne, jak i postmodernistyczne teorie kultury są ustrukturyzowane według linii 
logiki równoważności.
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w wizji de Beauvoir, rodzą się nowe, dotychczas nieuchwytne, cielesne i afektywne re-
lacje między płciami). Inny przykład: we wnioskach „Postmodernism is a Humanism” 
Colebrook mówi o dziele Virginii Woolf, która popycha wieloznaczną płeć kulturową ku 
jednoznacznej różnicy seksualnej, tym samym przywołując sytuację, w której „nie ma 
już odrębnych rodzajów ani uniwersaliów, ani płci kulturowych; pozostają tylko istoty, 
które są mocą różnicowania, istoty, które są ściśle seksualne, ponieważ ich jedyną racją 
bytu jest tworzenie” (tamże, 304; zob. niżej).

Pozostaje jeszcze kwestia, w jaki właściwie sposób różnicowanie się czy też afirma-
tywna relacyjność mają stanowić niedualistyczną jednoznaczność? Deleuze ukazuje, że 
reprezentacjonizm jest reżimem bądź polityką tożsamości w zakresie tego, co nazywa 
on większościową Historią Filozofii (wielkimi literami). W przypadku, gdy różnica jest 
myślana w sensie tożsamości (przyjmując jedną bądź wiele perspektyw z obrębu tego 
dominującego sposobu myślenia), Inny (na przykład kobieta), pojęcie tak centralne 
w innych wczesnych filozofiach różnicy (pomyślmy na przykład o Levinasie albo Der-
ridzie), może istnieć jedynie w relacji do Jednego, Tego Samego albo Centrum. Odrzu-
cając ideę, że inność da się zredukować do poszczególnego podmiotu albo przedmiotu, 
a tym samym odrzucając ideę, iż jego filozofia wychodzi od ontologii Jednego (jak błęd-
nie zakłada Alain Badiou [1999]), Deleuze ([1969] 2011, 404) dochodzi do wniosku, że 
„[bliźni] jest przede wszystkim samą strukturą pola percepcyjnego, bez której pole to 
w całości nie funkcjonowałoby tak, jak funkcjonuje. […] jest to struktura możliwego. 
[…] Przerażona twarz nie przypomina przerażającej rzeczy, ale ją implikuje, spowija ją, 
jak coś odmiennego, w swego rodzaju skurczu, spowijającym wyrażone w wyrażające”. 
Tu właśnie instaluje się ustrukturyzowany przez negatywność (dystrybucję) dualizm, 
tutaj też to, co różne-od, zostaje przetworzone w to, co warte-mniej-niż (hierarchia 
i asymetria). Z tego powodu sam Deleuze, w przeciwieństwie do sobie współczesnych, 
uważał zawiązanie relacji między tym pojęciem a swoimi myślami za trudne. Jak roz-
winął to w Różnicy i powtórzeniu, czytając Piętaszka, czyli otchłanie Pacyfiku Michela 

Tourniera, Inny jest ekspresją możliwego świata. W wywiadzie dla Magazine Littéra-

ire (przedrukowanym w: Deleuze [1988] 2007, 143–162) oraz w liście, który napisał 
do swojego japońskiego tłumacza Kuniichi Uno (przedrukowanym w: Deleuze 2006, 
201–203) rozwija to stanowisko poprzez bezpośrednie skomentowanie ujęcia Innego 
w „Liście do japońskiego przyjaciela” Derridy ([1985] 1988), w kontekście kontaktu z  
Japończykiem, którego słowa mogą funkcjonować jako ekspresja możliwego świata. 
Wbrew Derridzie (odnoszącemu się do Heideggera [1959] 2007), który podkreśla nie-
przetłumaczalność swojego francuskiego tekstu na japoński, a jednocześnie koniecz-
ność jego tłumaczenia, Deleuze nie akceptuje względnego istnienia Jednego (Tego 
Samego, Centrum) oraz Innego (tutaj: języków francuskiego oraz japońskiego) ani 
zarysowanej negatywnej relacji między nimi. Podobnie jak anty-korelacjonizm Meillas-
soux, stanowisko Deleuze’a ([1988] 2007, 155) zakłada, że ekspresja możliwego świata 
(nawet dokonana po japońsku) „nadaje rzeczywistość jakiemuś możliwemu światu jako 
takiemu, to rzeczywistość możliwego jako możliwego […]”.

W odróżnieniu od dualizmu negatywnego, a zgodnie z Bergsonowską parą wirtual-
ne–aktualne, Deleuze proponuje logikę, według której „[k]ażdy punkt widzenia sam 
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musi być rzeczą lub rzecz musi przynależeć do punktu widzenia” (Deleuze [1968] 1997, 
100; zob. Leibniz [1714] 1969, §57; Deleuze [1956/2002] 2004, 39). Oznacza to, że 
w momencie myślenia różnicowania się bądź różnicy w sobie zostaje ustanowiona 
logika jednoznaczności. Zachodzi to, gdy myślimy dualizm do skrajności – Deleuze 
twierdzi, że dzieje się to w obrębie kantyzmu – lub „[j]ednocześnie” (Deleuze [1968] 
1997, 103, podkreślenie w oryginale) gdy dokonuje się to przesunięcie. Różnica zosta-
je wówczas ustanowiona jako „żywioł, ostateczna jedność”, to znaczy jako ta różnica, 
która „odsyła do innych różnic, które nigdy nie przydają jej tożsamości, lecz zawsze 
różnicują” (tamże, 100, przekład zmieniony). Wówczas różnica niebezpiecznie zbliża 
się do (matematycznego) obiektu, o którym mówią realiści spekulatywni oraz mate-
rialiści w rodzaju Grahama Harmana czy Meillassoux. Stwierdzenie Meillassoux, że 
„nie istnieje żaden powód, aby cokolwiek było albo pozostało tożsame z samym sobą” 
(Meillassoux [2006] 2015, 127)8 podkreśla ową różnicę samą w sobie, która zawsze już 
jest w trakcie różnicowania się. Odrzucając ideę, iż „być oznacza być w korelacji” (jak 
Harman [2001b, 15] podsumowuje krytykę korelacjonistycznej ontologii u Meillasso-
ux), Deleuze twierdzi, że różnica nie potrzebuje relacji, choć jednocześnie nie istnieje 
przecież w pustce. Jest to myślenie, według którego

[k]ażdej różnicy właściwe jest to, że przechodzi przez wszystkie inne, że „pragnie” 

siebie czy odnajduje siebie samą we wszystkich innych. […] świata różnic zawartych 

w sobie wzajem, […] powikłanego, bez tożsamości, we właściwym sensie chaotycznego 

(Deleuze [1968] 1997, 101, podkreślenie w oryginale).

Odnosząc się do dzieła Nietzschego, Deleuze twierdzi:

Właśnie wówczas objawia się byt, orzekający się o różnicach i podziemnych afirma-

cjach, nieobecnych ani w substancji, ani w podmiocie. […] przez krótką chwilę znaleź-

liśmy się w rejonach tej schizofrenii de iure, charakteryzującej najwyższą potęgę myśli 

i bezpośrednio otwierającej Byt na różnicę, na przekór wszelkim mediacjom, wszelkim 

pojęciowym pojednaniom (tamże, 102–103). 

Innymi słowy ustanowiona zostaje logika jednoznaczności (tamże, 113).
Nie powinno być niespodzianką, że filozofię jako akt twórczy praktykuje zatem nie 

tylko Nietzsche, ale również Bergson. W tekście „Bergson’s Conception of Difference” 
Deleuze ([1956/2002] 2004, 33, podkreślenie w oryginale) twierdzi, że „albo filozofia 
proponuje sobie samej ten środek (różnice w naturze) oraz ten cel (dotarcie do we-
wnętrznej różnicy)”, albo zawsze będzie dochodzić do reprezentacjonistycznej logiki 
wieloznaczności. Jak powiedziano, bergsonizm poszukuje „jedności rzeczy i pojęcia”, to 
znaczy filozofii praktykującej logikę jednoznaczności. Taka logika wciela w życie to, co 
wcześniej nazwałyśmy ontoepistemologią, perspektywę, której pojęcie różnicy zasadza 
się na afirmacji. Deleuze twierdzi to wprost, gdy mówi, że Bergson „wynosi różnicę do 

8 Tłumaczenie własne na podstawie cytatu podanego przez autorki. W przekładzie Herbicha fragment ten brzmi: „Nic 
okazuje się nie mieć racji bycia i trwania bez zmian” – przyp. tłum.



Nowy materializm

106

absolutu” (tamże, 39) przez myślenie różnicy wypływającej z logiki jednoznaczności, 
która niesie ze sobą jakościowe przesunięcie od wieloznaczności, to znaczy między 
innymi negacji:

Jeśli trwanie różni się samo od siebie, wówczas to, od czego się różni, w pewnym sen-

sie wciąż jest trwaniem. Nie jest to kwestia dzielenia trwania w ten sam sposób, w jaki 

podzieliliśmy to, co złożone: trwanie jest proste, niepodzielne, czyste. To, co proste, 

nie jest podzielone, lecz różnicuje się. Jest to istota tego, co proste, albo ruch różnicy. 

Tak więc to, co złożone, rozdziela się na dwie tendencje, z których jedną jest to, co 

niepodzielne, a to, co niepodzielne, samo różnicuje się na dwie tendencje, z których 

druga jest zasadą tego, co podzielne (tamże, podkreślenie w oryginale).

Relacyjna natura logiki strukturyzującej zostaje utrzymana (wcześniej widziałyśmy, 
że Bergson kontynuuje przeprowadzanie dystynkcji). Lecz relacjonalność w działaniu 
nie zasadza się na wieloznacznych pojęciach takich jak negacja czy – w tym przypad-
ku – analogia, ponieważ relacyjność nigdy nie jest określana przez coś z zewnątrz. 
Deleuze ([1956/2002] 2004, 40, 42) wyjaśnia nawet, w jaki sposób „różnica witalna” 
jest dla Bergsona „nie determinowaniem”, lecz raczej „niezdeterminowaniem samym”, 
co nie znaczy wcale, iż jest ona „akcydentalna”, ale raczej „istotowa”. Innymi słowy 
„różnicowanie jest ruchem wirtualności aktualizującej samą siebie”. To nieredukcyj-
ne, jednoznaczne ujęcie różnicy nie może mieć charakteru dialektycznego ani zostać 
ustrukturyzowane dualistycznie, ponieważ według Bergsona

negacja jednego z rzeczywistych terminów przez inny jest jedynie pozytywną aktu-

alizacją wirtualności, która zawiera oba terminy jednocześnie. […] Opozycja dwóch 

terminów jest jedynie aktualizacją wirtualności, która zawiera je oba: jest to równo-

znaczne ze stwierdzeniem, że różnica jest głębsza niż negacja lub sprzeczność (tamże, 

42–43).

Bergsonizm zezwala więc wirtualnemu – przypomnijmy – na odzwierciedlenie 
w aktualnym, stale dokonując ich wzajemnej wymiany, a tym samym tworząc obieg 
trwania. Taka filozofia, która sprowadza się do nowomaterialistycznego przepisywania 
nowoczesności, jest wytwarzaniem rewolucji w myśli nie poprzez negowanie pospoli-
tego dualizmu (strukturyzującej zasady lub logiki wieloznaczności myśli nowoczesnej), 
lecz raczej poprzez pchnięcie ich ku skrajności, a tym samym wprowadzenie nowego 
ujęcia różnicy, logiki jednoznaczności, jaką jest relacyjność afirmatywna. Filozofia taka 
jest działalnością popychania różnicy do skrajności przez przekraczanie dualizmu.

Gdy spekulatywni realiści oraz spekulatywne materialistki proponują dziś odejście 
od kantowskiego korelacjonizmu ku „wiecznemu w-sobie, dla którego bytu obojętne 
jest, czy jest myślane, czy też nie” (Meillassoux [2006] 2015, 96), popychają oni du-
alizm ku skrajności w podobny sposób. Gdy na przykład Harman (2010, 202) spo-
strzega „globalny dualizm pomiędzy rzeczywistością przedmiotów oraz ich mniej lub 
bardziej zniekształconymi bądź przetłumaczonymi wersjami na użytek innych przed-
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miotów”, podąża on za Bergsonowską dystynkcją pomiędzy różnicą w sobie a różnicą 
pospolitą. Ta druga jest reprezentacjonistyczna i negatywna, podczas gdy pierwsza 
stanowi dowód zainteresowania prawdziwą siłą twórczą (Bergson), morfogenezą (De-
Landa) czy metamorfozą (Braidotti).

Nowy	feministyczny	materializm	popycha	 
różnicę	seksualną	do	granicy

Zakończmy prowokacyjnym przykładem przepisania nowoczesności, który zostanie 
rozwinięty w kolejnym rozdziale. Wskazałyśmy wcześniej na możliwość przekształcenia 
wieloznacznej płci kulturowej – która jest ustrukturyzowana przez relacyjność nega-
tywną (dystrybucję i asymetrię) między kobietą a mężczyzną, męskością a kobiecością 
– w jednoznaczną różnicę seksualną, która zezwala różnicy seksualnej na różnicowanie 
się. Feministyczny nowy materializm jest taką teorią kultury, która realizuje tę moż-
liwość. Feministyczne nowomaterialistyczne teoretyczki kultury pracują wzdłuż linii 
relacyjności afirmatywnej, której działania pokazałyśmy w poprzednim podrozdziale. 
W ten sposób popychają one różnicę seksualną do granicy przez pchnięcie zwyczajowo 
osadzonego dualizmu (płci kulturowej) ku skrajności. Feministyczny nowy materializm 
uprawia filozofię praktyczną i tym samym wytwarza rewolucję w myśli (feministycz-
nej). W niniejszym, końcowym podrozdziale tekstu odniesiemy się do feministycznej 
nowomaterialistycznej teorii kultury nie tylko dlatego, że może ona ukazać działanie 
różnicy ustrukturyzowanej przez jednoznaczną logikę relacyjności afirmatywnej, lecz 
również dlatego, że feminizm jako taki jest interesującym miejscem na nasze exposé 

w sprawie nowomaterialistycznej teorii kultury, która wychodzi od różnicy jako prak-

tyki, w której nie „chodzi” o seksualność czy płeć kulturową (jako teorię przeciwną 
praktyce czy działaniu), lecz która sama jest praktyką lub działaniem za pomocą pojęć, 
wytwarzając je i poprzez nie praktykując swoją siłę.

Feminizm od zawsze zarówno posługiwał się różnicą seksualną w jej pospolitym, 
dualistycznym ujęciu, jak również je przekraczał. Jak wyjaśnia Joan Wallach Scott 
(1996, 3–4, podkreślenie w oryginale), oba te ruchy były dla feminizmu niezbędne:

Feminizm był protestem przeciwko politycznemu wykluczeniu kobiet; dążył do eli-

minacji „różnicy płciowej” w polityce, ale musiał to czynić na rzecz „kobiet” (które 

były dyskursywnie wytwarzane przez „różnicę seksualną”). O ile feminizm działał na 

rzecz „kobiet”, o tyle też produkował „różnicę seksualną”, której chciał się pozbyć. Ten 

paradoks – potrzeba zarówno zaakceptowania, jak i odrzucenia „różnicy seksualnej” 

– był konstytutywnym warunkiem feminizmu jako ruchu politycznego w trakcie całej 

jego długiej historii.

Scott dokonuje tej kompleksowej analizy w książce Only Paradoxes to Offer. Chce-
my tu zademonstrować, dlaczego sytuacja, którą bada, w rzeczywistości wcale nie jest 
paradoksalna. Sue Thornham (2000, 188, podkreślenie w oryginale) pisze dokładnie 
to samo, gdy zgłębia dzieło Irigaray:
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Nie można, pisze ona [Irigaray – przyp. red.], analizować upłciowionej natury kul-

tury poprzez wyjście z tożsamości „kobiety” w obręb dyskursu neutralnego płciowo 

– poprzez domaganie się „równego prawa” do mówienia – ponieważ neutralny płcio-

wo dyskurs nie istnieje; publiczny dyskurs analizy jest dogłębnie męski. Pisanie z ze-

wnątrz tego dyskursu spotyka się jednak z lekceważeniem. Obie możliwości oznaczają 

pozostanie w obrębie terminów dominującego dyskursu.

Chociaż wiele feministek, włączając w to Irigaray i Braidotti oraz Grosz i Colebrook, 
znalazło swoją indywidualną lub/i pokoleniową odpowiedź na ten pozorny paradoks, 
chcemy tu pokazać, w jaki sposób feminizm stanowi samą diagnozę Scott – co nie jest 
wymagającym rozwiązania paradoksem.

Będąca feministyczną nową materialistką Grosz (2005, 156) twierdzi, że większo-
ściowa Filozofia, ustrukturyzowana przez dominujące linie myśli, tradycyjnie wyklu-
czała kobiety, zarazem produkując dyskurs, który jest domyślnie upłciowiony jako 
męski. Filozofia uprzedmiotowiała kobiety, jednocześnie wznosząc posąg męskiego 
filozofa. Irigaray analizuje tę ontoepistemologiczną diagnozę w następujący sposób:

Kwestia różnicy seksualnej sygnalizuje wirtualną ramę przyszłości. Dziś obowiązuje 

raczej przeciwieństwo seksualne lub binaryzm, definiowanie dwóch płci w kategoriach 

właściwych dla jednej. Różnica seksualna jest tym, co wirtualne; jest okazją [poten-

tial], aby to przeciwieństwo funkcjonowało inaczej, bez negacji, jako pełna pozytyw-

ność. To przyszłość, którą jesteśmy zdolne zbudować, ale która jeszcze nie zaczęła 

istnieć (tamże, 164).

Oznacza to, że różnica seksualna zajmuje poczesne miejsce w teorii feministycznej 
– mianowicie zarówno jako pospolity dualizm, jak i wirtualność. Teoria feministyczna 
wywoła rewolucję w myśli dualistycznej nie przez przezwyciężenie różnicy seksualnej 
(konceptualizowanie emancypacji jako dążenia do równych relacji płciowych bądź od-
rzucenie męsko upłciowionego dyskursu), lecz przez przekroczenie jej (zezwolenie na 
seksualne różnicowanie się). Teoria feministyczna musi popchnąć różnicę seksualną 
postrzeganą jako pospolity dualizm do skrajności po to, by popchnąć różnicę seksualną 
do granicy. Różnica seksualna, według której kobiety są warte-mniej-od mężczyzn, mó-
wiąc za Braidotti, musi zostać pchnięta do skrajności, aby uwolnić różnicę seksualną 
jako wirtualną. Dokładnie tak powinnyśmy odczytać konkluzję Simone de Beauvoir 
z Drugiej płci, która rzeczywiście stanowi przemyślenie emancypacji ludzkości w jej 
najbardziej radykalnej formie. Po pełnym opisie dialektyki płci (dualizmu ustruktury-
zowanego przez relacyjność negatywną) autorka konkluduje, że „między obu płciami 
powstaną nowe [afektywne i cielesne] stosunki [których nie możemy jeszcze pomy-
śleć]” (de Beauvoir [1949] 2014, 8139). To właśnie dzięki dogłębnemu przemyśleniu 
różnicy seksualnej aż do jej najdalszych dążeń, co nawiązuje do różnicy ustrukturyzo-
wanej przez relacyjność afirmatywną, de Beauvoir wywołała rewolucję w myśli, która 

9 Dopiski w nawiasach kwadratowych w Drugiej płci tu i dalej służą uzgodnieniu tłumaczenia polskiego z oryginałem 
i nowym (lepszym) tłumaczeniem cytowanym przez autorki – przyp. red.
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uczyniła ją sławną (oraz niesławną) z powodu ustanowienia feminizmu jako przepisa-
nia nowoczesności – czyli feminizmu-jako-różnicowania. Stanowisko de Beauvoir jest 
przykładem nowomaterialistycznego ujęcia różnicy, gdyż przez przekroczenie (płcio-
wego) dualizmu strukturyzującego myśl nowoczesną skutkuje przepisaniem nowocze-
sności, a różnicę ukazuje jako różnicującą się.

 Tłumaczył Tomasz Wiśniewski
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Rozdział	7 

Seksualne	różnicowanie

Historiografia feministyczna opisuje historię myśli feministycznej, jednocześnie przed-
stawiając konkretne jej definicje. „Feminizm” nie tylko więc jest przedmiotem namysłu 
tej dziedziny, lecz jest także w niej wytwarzany. We wspomnianej wcześniej książce 
Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man Joan Wallach Scott 
(1996, 3–4) pokazuje, jak „różnica seksualna” nadaje strukturę i jest ustrukturyzowana 
przez feminizm:

Feminizm był protestem przeciwko politycznemu wykluczeniu kobiet; dążył do eli-

minacji „różnicy płciowej” w polityce, ale musiał to czynić na rzecz „kobiet” (które 

były dyskursywnie wytwarzane przez „różnicę płciową”). O ile feminizm działał na 

rzecz „kobiet”, o tyle też produkował „różnicę płciową”, której chciał się pozbyć. Ten 

paradoks – potrzeba zarówno zaakceptowania, jak i odrzucenia „różnicy płciowej” – 

był konstytutywnym warunkiem feminizmu jako ruchu politycznego w trakcie jego 

długiej historii.

Różnica płciowa zatem służy dwóm celom jednocześnie. Jest to (jak już zauważyła 
Olimpia de Gouges) przyczyną pewnego paradoksu: z jednej strony „wykluczenie zosta-
ło zalegitymizowane poprzez odnoszenie się do biologicznych różnic między kobietami 
i mężczyznami”, podczas gdy z drugiej strony „»różnica płciowa« została ustanowiona 
nie tylko jako naturalny fakt, ale też jako ontologiczna podstawa społecznego i politycz-
nego rozróżnienia [differentiation]” (tamże, 3). Ta diagnoza pociąga za sobą zróżnico-
waną i nietypową ontologię różnicy seksualnej; ontologię niewyrażoną wprost w do-
minującej historiografii gender studies. Tradycja ta zbyt często podkreśla konieczność 
wyboru pomiędzy (biologicznym) esencjalizmem a konstruktywizmem społecznym 
oraz krytykę patriarchalnej polityki – nie pozwala to feminizmowi czy gender studies 

wyjść poza stanowisko reakcyjne. Jak pokażemy, postawa krytyczna re-afirmuje to, co 
jest krytykowane. Feminizm radykalny nie chce działać w ramach politycznego main-
streamu. Gdy jednak feminizm jest konstruowany jako z konieczności paradoksalny, 

czyjaś pozycja ontologiczna jako feministki-kobiety/feministki płci żeńskiej [woman/
female] nie jest uznawana za zdeterminowaną ani przez biologię, ani przez społecz-
ny konstrukt (niezależnie od tego, czy chodzi w nim o strategiczny esencjalizm, czy 
o zróżnicowanie kategorii „kobiety”). (Biologiczny) esencjalizm i społeczny konstruk-
tywizm są raczej dwoma dyskursami, które feminizm przekracza. Pociąga to za sobą 
performatywne rozumienie ontologii. Innymi słowy kategoria kobiety materializuje się 
poprzez przekraczanie niefeministycznych i feministycznych dyskursów, które wytwa-
rzają rozróżnienia płciowe. Sprzeciw feminizmu wobec biologicznego determinizmu, 
przekładany w dominującej angloamerykańskiej recepcji przełomowej Drugiej płci na 

język konstruktywizmu społecznego, zostaje tutaj przekształcony. Następuje to dzięki 
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wpisaniu na mapę konceptualną „faktów przyrodniczych” czy „płci biologicznej” przy 
jednoczesnym pozostawieniu za sobą biologicznej predeterminacji. Takie mapowanie 
relacji pomiędzy płciami raczej nie pozwala na rozdzielenie natury i kultury. Ontologia, 
którą nazwałyśmy performatywną, pociąga za sobą odwrócenie się od głównej tradycji 
historiografii feministycznej (opartej na dualizmie ustrukturyzowanym przez nega-
cję) i „odczytywanie historycznie swoistych paradoksów, ucieleśnianych, odgrywanych 
i ujawnianych przez podmiot feministyczny” (tamże, 16).

Analizę Scott, nieobarczoną ograniczeniami tendencji dominującej historiografii 
feministycznej, można określić jako przykład Lyotardowskiego „przepisania nowocze-
sności”. Komentując teleologiczną koncepcję historii marksistowskiej, Lyotard ([1988] 
1991, 28) pisze, że choć Karol Marks zdawał się sądzić, że ujawnienie ukrytego źródła 
„nieszczęścia nowoczesności” doprowadzi do pełnej emancypacji ludzkości, to historia 
marksizmu ukazuje jedynie potrzebę „ponownego otwarcia tej samej rany. Lokalizacja 
i diagnoza mogą się zmieniać, lecz ta sama choroba pojawia się znowu podczas tegoż 
przepisywania”. „[Z]akończenia czy rozwiązania” (Scott 1996, 17) nie można odna-
leźć w perspektywie (historii) marksizmu i feminizmu; wszystko, co tam widać, jest 
nieustannym przedstawianiem historycznie swoistych paradoksów. W kontekście fe-
ministycznym paradoksy te wiążą się z fałszywą opozycją między biologicznym esen-
cjalizmem a społecznym konstruktywizmem, problemem właściwym „dualistycznej 
logice nowoczesności” (Lyon 1999, 169). Ten dylemat, z którego nie ma dobrego wyj-
ścia, pokazuje, jak mocno „biologia” i ontologia wpłynęły na historię i historiografię 
feminizmu, czy może raczej: na jak długo zdominowały jego dyskursy. Przekraczanie 

biegunów tego dualizmu ustanawia mniejszościowy nurt w feministycznej historiogra-
fii, który pozwala feminizmowi na wyjście poza wewnętrznie dualistyczną i reakcyjną 
postawę, którą zdefiniowałyśmy powyżej. Ta tradycja jest mniejszościowa, zgodnie ze 
słowami Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego ([1980], 2015, 125, przekład zmienio-
ny), gdy jest „inna od stałej […] z natury i niezależna od liczebności, czyli jest podsys-
temem czy też czymś, co umiejscawia się poza systemem”. Tradycja mniejszościowa 
nigdy nie stoi w miejscu, bo zawsze odnajduje się – podobnie jak paradoksy Scott 
– w twórczym ruchu (tamże, 125–126). Przykładami tego nurtu mogą być tak zwany 
francuski feminizm lat osiemdziesiątych (pomyślmy o Hélène Cixous, Julii Kristevej 
czy w szczególności Luce Irigaray) i współczesny nowy materializm w pracach na przy-
kład Rosi Braidotti i Elisabeth Grosz1. Niniejszy rozdział ma na celu zagłębienie się w tę 
mniejszościową tradycję i ponowne odczytanie poprzez nią pracy de Beauvoir. Prezen-
tując nowomaterialistyczne studium przypadku – różnicy seksualnej – skupimy się na 
sposobie, w jaki nowy materializm, przekraczając dualizmy, jest zawsze feminizmem 
nieopartym na tożsamości.

Jak twierdzi Grosz, większość feministycznych teorii i historiografii – czyli teorii 
historii feminizmu – jest teleologiczna. Pisze ona: „Przyszłość feminizmu, w tym rozu-
mieniu, jest ograniczona do tego, co przewidywalne i do kontestacji tego, co już znane 
i uznane. Ta ograniczona czasowość charakteryzuje wszystkie projekty feministycznej 

1 Odnośnie do wewnętrznego powiązania tych dwóch nurtów zob. van der Tuin (2009).
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równości i inkluzji, a także część koncepcji feminizmu postmodernistycznego” (Grosz 
2005, 162). Poczucie paradoksu, którego doświadczają feministki, jest rozumiane jako 
konsekwencja teleologicznej dialektyki nadającej strukturę relacji między dwiema fa-
lami feminizmu oraz między feminizmem a patriarchatem. Alternatywne stanowisko 
wiąże się z historycznie specyficznym lub a-teleologicznym podejściem do historii fe-
minizmu, w którym feministyczna podmiotowość jest podmiotowością materializującą 
się, czyli w którym ontologia różnicy seksualnej jest ściśle performatywna. Podczas 
gdy Scott wciąż dopiero otwiera feminizm na tę nową ontologię poprzez krytykę więk-
szościowej tradycji historiografii myśli feministycznej, Grosz wydaje się tworzyć mapę 
radykalnie nowego materializmu, który łączy się strukturalnie z francuskim femini-
zmem. Zaczyna od „Irigaray, której praca nad różnicą seksualną wskazywała na niezde-
terminowaną i przypuszczalnie niedeterminowalną konieczność myśli feministycznej, 
która jest równoległa lub, jej słowami, izomorficzna z koniecznością różnicy seksualnej, 
jednej z niezaprzeczalnych i najbardziej zmyślnych form egzystencji biologicznej i kul-
turowej” (tamże, 163).

Dla Irigaray feminizm polega na życzeniu restrukturyzacji relacji, poprzez które 
wytwarzane są płcie, oraz na przekraczaniu przeważających rozróżnień płciowych na 
poziomach osobistym, społecznym i symbolicznym. W dodatku przekroczenia te za-
wsze oddziałują na praktykę tworzenia tych rozróżnień. Feminizm jako ćwiczenie w re-
strukturyzacji i przekraczaniu nie jest w żadnym razie dialektyczny, ponieważ żadna 
dialektyka nie może afirmować „właściwych dla obu płci i rozwijanych przez nie trybów 
[modes] działania, myślenia i języka” (tamże, 164). Już radykalny empiryzm Williama 
Jamesa zawiera spostrzeżenie, że każdy rodzaj usytuowania jest koniecznie poprzedzo-
ny relacyjnością, dzięki której pozycja może zostać ustanowiona. W podobny sposób 
myśli Brian Massumi (2002, 8), mówiąc o tym, w jaki sposób płeć kulturowa, rasa 
i orientacja seksualna wyłaniają i zwrotnie formują [back-form] własne rzeczywistości: 
„Przejście poprzedza konstrukcję. Konstrukcja jednak efektywnie formuje zwrotnie 
swoją rzeczywistość. Sieci się zdarzają [grids happen]. Zatem społeczne i kulturowe 
determinacje oddziałują zwrotnie na procesy, z których się wyłoniły. […] Twierdzenie, 
że przejście i niezdeterminowanie są »pierwsze« albo »podstawowe«, ma bardziej sens 
ontologiczny, niż jest dostrzeżeniem następstwa czasowego”.

Afirmacja takiego wyniku przekroczenia może uzmysłowić to, co Irigaray nazywa 
„rewolucją w myśleniu”, która nie pociąga za sobą „obalenia całej uprzedniej myśli, 
radykalnego oderwania od przeszłych pojęć i języka”, czyli krytyki o reakcyjnych wy-
nikach, lecz raczej „pewnego rodzaju zasugerowanie różnicy seksualnej w miejscach, 
w których została pominięta, naleganie na to, że każdą praktykę, metodę i wiedzę z ko-
nieczności da się realizować w inny sposób” (Grosz 2005, 165). Feminizm jest teraz 
rozpatrywany jako „filozofia praktyczna”, w której „chodzi o osobliwy punkt, w którym 
pojęcie i tworzenie wzajemnie się do siebie odnoszą” (Deleuze i Guattari [1991], 2000, 
18). Skutki takiej filozofii praktycznej są nieprzewidywalne, ponieważ „dziś aktualne są 
przeciwieństwo seksualne lub binaryzm, definiowanie dwóch płci w terminach właści-
wych dla jednej. Różnica seksualna jest tym, co wirtualne; jest okazją [potential], aby 
to przeciwieństwo funkcjonowało inaczej, bez negacji, jako pełna pozytywność” (Grosz 
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2005, 164). Ta filozofia praktyczna jest zatem ustrukturyzowana przez „[u]jęcie per-
formatywne, przenoszące akcent z reprezentacji językowych na praktyki dyskursywne” 
(Barad [2003] 2012, 330).

W tym rozdziale próbujemy poszerzyć rozumienie różnicy seksualnej jako ontolo-
gii performatywnej. Nazywamy to „różnicowaniem seksualnym”: dopuszczeniem, by 
różnica seksualna się rzeczywiście różniła. Wiąże się to z przepisaniem różnicy seksu-
alnej i seksualności nie w ramach założeń dualistycznych, ale jako filozofię praktyczną, 
w której różnica w sobie dochodzi do głosu. Podobnie jak inne ważne pola współcze-
snych teorii kulturowych [contemporary cultural theory], krążące wokół pojęć takich 
jak „rasa”/etniczność, klasa, seksualność, a ostatnio także wiek lub pokoleniowość, 
powoli natrafiają na ograniczenia krytyki, tak też feminizm wydaje się zakleszczony 
w swoim skupieniu na różnicy seksualnej jako konstrukcie społecznym (gender) opo-
zycyjnym wobec istoty biologicznej (sex). Otoczone przez tak zwaną postfeministyczną 
obrazowość – popularną oraz akademicką – badaczki gender studies okazują się dziś 
sparaliżowane przez „paradoksy”, które zostały im w przeszłości wpojone, w oparciu 
o teleologię i dualizm ustrukturyzowany przez negację. Wcześniej przekonywałyśmy 
do pisania nowoczesnych przeciwieństw w formie ich ciągłego przepisywania; teraz 
możemy dodać, że nie ma powodu, by feminizm czy gender studies miały sytuować się 
poza lub ponad tymi dualistycznymi paradygmatami, wokół których tak długo krążyły. 
Zamiast tego naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób można stworzyć inny [diffe-

rent] feminizm, nastawiony na radykalne i ciągłe przepisywanie tego przeciwieństwa, 
odwlekający sugerowaną przez nie epistemologiczną skończoność (by użyć terminu 
Meillassoux). Nadchodzący feminizm pracuje zatem z różnicą seksualną rozumianą 
nie jako paradoks do rozstrzygnięcia, lecz raczej jako wirtualność lub dyskursywna 
praktyka seksualnego różnicowania. Tym samym chcemy tutaj odnaleźć ślady seksual-
nego różnicowania, które mogą przepisać teorię feministyczną, umożliwiając ekspery-
mentowanie z mniejszościowymi twierdzeniami w pracach współczesnych feministek, 
feministek z przeszłości i badaczek z innych miejsc, w równym stopniu zaangażowa-
nych w wytwarzanie performatywnej ontologii różnicy seksualnej (na przykład Deleuze 
i Guattari, ale też Rosi Braidotti i Karen Barad). Aby feminizm był niezdeterminowany 
(nieskończony), nie zaś uformowany przez krytykę, musi on zgodzić się na prowoka-
cję dokonaną wobec różnicy seksualnej przez filozofię praktyczną. Pociąga to za sobą 
twierdzenie, że feminizm materializuje różnicę seksualną opisywaną jako paradoksal-
na i że feminizm należy rozumieć właśnie w ten sposób.

Chociaż tradycja większościowa w historiografii feministycznej odbiera tę pracę ina-
czej, chcemy pokazać, że konkluzja Drugiej płci zgrabnie odzwierciedla nierozstrzy-
galność (pojęcie Irigaray), afirmowaną przez Grosz. Uzasadniamy to twierdzenie za 
Sarą Heinämaa (1997, 33–34, przyp. 4), która zasugerowała, że „powinnyśmy odrzucić 
zarówno podział na płeć biologiczną i kulturową, jak i egzystencjalizm Sartre’a [który 
także jest oparty na dualizmie o strukturze negacji – przyp. aut.] jako sposoby na od-
czytywanie tekstów de Beauvoir”. Nie zgadzamy się jednak do końca z zastąpieniem 
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przez nią powyższych kontekstów przez fenomenologię Merleau-Ponty’ego2. Po pełnym 
opisie różnicy seksualnej de Beauvoir ([1949] 2014, 813) stwierdza, że „między obu 
płciami powstaną nowe [afektywne i cielesne] stosunki, [których nie możemy jeszcze 
pomyśleć]”. Innymi słowy zauważa, że asymetrie między płciami są przekraczane pod-
czas ich włączania i podtrzymywania w patriarchacie. Druga płeć odczytywana jako 
filozofia praktyczna, a więc jako książka restrukturyzująca i przekraczająca upłciowioną 
dualistyczną logikę nowoczesności, otwiera drogę do nierozstrzygalności seksualnego 
różnicowania; zaraz po poprzednim cytacie de Beauvoir uznaje, że „nie wydaje […] się, 
[…] że wolność może stworzyć jednostajność” (tamże, 813). W niniejszym rozdziale po-
każemy, że otwarcie dominującej historiografii feminizmu przez ponowne odczytanie 
de Beauvoir ma potencjał przebicia się przez wielorakie stany paraliżu doświadczane 
przez współczesne feministki. Jednocześnie to odczytanie może pokazać nam wyjście 
z myślenia dualistycznego per se, co może być równie ważne dla pozostałych mniej-
szościowych nurtów kultury, to znaczy dla tych, które są zainteresowane poszukiwa-
niem sensownych alternatyw wobec analogicznego, spowodowanego tym „binarnym” 
dualizmem paraliżu pojęć „rasy”/etniczności, klasy, seksualności i wieku. Napisanie 
na nowo historiografii feministycznej przyczynia się zatem do materialistycznego na-
pisania na nowo akademii jako całości.

Nie	płeć	kulturowa	ani	biologiczna,	ale	różnica	seksualna

Przedstawione wyżej ujęcie3 pojawia się w artykule „Sex and Gender in Simone de 
Beauvoir’s Second Sex” Judith Butler, który jest filozoficzną refleksją nad słynnym 
twierdzeniem, że „[n]ie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi” (de Beauvoir [1949] 
2014, 319). Butler (1986, 35) wyjaśnia, w jaki sposób de Beauvoir oddziela płeć biolo-
giczną i kulturową, pozwalając tym samym na „radykalną heteronomię naturalnych 
ciał i stworzonych płci, w rezultacie sprawiając, że »bycie« żeńską [female] i »bycie« 
kobietą to dwa różne rodzaje bycia”. „Płeć” zatem „musi być rozumiana jako modalność 
podejmowania lub postrzegania możliwości, proces interpretacji ciała, nadawania mu 
kulturowej formy. Innymi słowy »być kobietą« to »stawać się kobietą«; to nie potwier-
dzanie ustalonego statusu ontologicznego – w tym wypadku można byłoby urodzić się 
kobietą – lecz raczej aktywny proces przywłaszczania, interpretacji i reinterpretacji za-
stanych możliwości kulturowych” (tamże, 36). To przejście jest ważne z powodu dwóch 

2 Zauważmy jednak, że Heinämaa (1997, 27) odczytuje tę fenomenologię jako przełamującą podział na naturę i kultu-

rę. Zaznacza ona także, iż dzięki de Beauvoir oraz Butler możemy także przełamać podział na to, co umysłowe, i to, co 
cielesne (tamże, 22).
3 Należy jasno zaznaczyć, że jesteśmy świadome głębokiej krytyki powyższego podejścia do de Beauvoir, a w szczegól-
ności do Drugiej płci, wysuniętej ze strony badaczek feministycznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Euro-

pie. Rozumiemy też problemy dotyczące tłumaczenia Drugiej płci, obecne zanim w 2010 roku ukazało się tłumaczenie 
Constance Borde i Sheili Malovany-Chevallier. Liczba tekstów powstałych w związku z tymi tematami jest na tyle duża, 
że nie można się do nich odnieść, nawet gdyby przyjąć „częściową perspektywę” Haraway. Dlatego też powstrzymu-

jemy się od zabierania głosu w tej dyskusji, choć tworzy ona tło dla tego rozdziału. Można byłoby uznać, że niniejszy 
rozdział mieści się w tradycji postpoststrukturalistycznego badania de Beauvoir, jak określa to Sonia Kruks (2005, 290), 
rzeczywiście wychodzącego poza biologiczny esencjalizm i konstruktywizm społeczny. Można go także odebrać jako 
próbę wyjścia z kolejnego dylematu bez dobrego wyjścia, który tak często można dostrzec w dyskusjach dotyczących 
de Beauvoir. Próby uwolnienia Drugiej płci od Sartre’a często oznaczają oddanie tego tekstu innemu Mistrzowi, w rezul-
tacie po raz kolejny nie poddają go pogłębionej lekturze (tamże, 294).
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konsekwencji, które w oczywisty sposób kształtują późniejsze prace Butler dotyczące 
płci kulturowej (zob. Sönser Breen i Blümenfeld 2005).

Po pierwsze, Butler nie zmienia pod względem jakościowym ustalonego statusu on-
tologii. W teorii płci kulturowej naturalne ciała są domyślnie przypisane do płci, jednak 
zwyczajowe założenie, że to płeć biologiczna definiuje kulturową, zostaje odwrócone. 
Kiedy to płeć kulturowa definiuje biologiczną, płeć biologiczna lub materia ciała jest 
wciąż uznawana za bierną. Butler (1986, 35) twierdzi, że „kobiece ciało jest arbitralnym 
umiejscowieniem płci »kobiety« i nie ma powodu, by nie zakładać, że to samo ciało 
nie może się stać umiejscowieniem innych konstrukcji płciowych”. W odczytaniu de 
Beauvoir przez Butler ustanowiony zostaje ścisły dualizm, tym razem związany z płcią 
kulturową jako formą wyrażenia oraz z płcią biologiczną, która jest formą treści tego 
wyrażenia. Relacja stworzona pomiędzy wyrażeniem i zawartością nie jest względna, 
lecz absolutna. Wyabstrahowując znaczące ze słowa (płeć kulturowa) i z przedmiotu 
(płeć biologiczna), znaczone natomiast zgodnie ze słowem, w relacji podporządko-
wania, Butler ogranicza się do zbyt wąskiej koncepcji języka, która nie uwzględnia 
sposobu, w jaki polityka aktywna w płci kulturowej i biologicznej nadbudowuje się na 
seriach twierdzeń i stanów rzeczy, zawsze domyślnie ze sobą powiązanych i zawsze 
pozostających w odpowiadających sobie wzajemnie procesach morfogenetycznych. 
Ciągle zmienne przepływy materii i znaczenia nigdy nie pozwoliłyby na zredukowa-
nie się do jednego znaczącego i jednego znaczonego wytwarzających jeden znak. Gdy 
Deleuze i Guattari ([1980] 2015, 79) mówią o „dyskursywnych wielościach” wyrażania 
i „niedyskursywnych wielościach” treści, odwołują się dokładnie do tego nieskończo-
nego (niepozostającego w relacji „jeden do jednego”) splotu materii i znaczenia, który 
zawsze już prowadził do czegoś „materialno-dyskursywnego”, jak ujmuje to (za Donną 
Haraway) Barad. W języku feminizmu Butler (kobiece) ciało nie jest rozumiane jako 
performatywne czy – słowami Vicki Kirby – „mówiące ciało” [flesh]4 (Kirby 1997).

Po drugie, płeć kulturowa zgodnie z jej ustaloną pozycją znaczącej (coś znaczo-
nego) także nabiera stałego znaczenia dzięki stwierdzeniu, że jest ona modalnością 
podejmowania lub postrzegania możliwości. Grosz (2005, 106) uznała w tym kontek-
ście konieczność przyjęcia Bergsonowskich par pojęciowych wirtualnego–aktualnego 
i możliwego–realnego, które definiuje następująco:

Realne wytwarza obraz siebie, który, poprzez projektowanie się w przeszłość, nadaje 

mu status od-zawsze-możliwego [always-having-been-possible]. Możliwe jest na spo-

sób idealny przedistnieniem, czyli istnieniem, które poprzedza materializację. Moż-

liwe, zamiast być odwróconą projekcją realnego, można lepiej zrozumieć jako to, co 

wirtualne, posiadające realność bez bycia aktualnym (tamże, 107).

4 Tu i dalej tłumaczę flesh jako „ciało”, warto jednak mieć na uwadze fakt, że flesh jest czymś innym niż body, tak samo 
jak występujące u de Beauvoir chair jest czymś innym niż corps. W obu przypadkach termin jest zdecydowanie bardziej 
„mięsny” i „brudny”. Wywodzi się to z greckiego i obecnego w Nowym Testamencie rozróżnienia na sarks i soma; po-

dział ten ma spore znaczenie w interpretacji gnostyckiej. Niestety w języku polskim nie istnieje człon pośredni między 
„ciałem” a „mięsem” – przyp. tłum.
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Pomimo aspiracji Butler konceptualizacje podążające tropem możliwego–real-
nego ograniczają biologiczną lub anatomiczną płeć do tego, co kulturowo przewidy-
walne, uznane i znane (czyli równie ograniczonej płci kulturowej). Grosz twierdzi, że 
„redukcja możliwego do widmowego, przedistniejącego realnego jest ograniczeniem 
możliwości pomyślenia czegoś nowego, pomyślenia otwartej przyszłości, niezwiąza-
nej z teraźniejszością, tak jak sama teraźniejszość jest wytworem przeszłości” (tamże, 
108). Interpretacja de Beauvoir przez Butler na sposób lacanowski, odczytana w po-
łączeniu z Grosz, znacząco zawęża potencjał feminizmu do zrobienia różnicy, jako że 
jej ontologia i epistemologia są zamknięte w historycznie upłciowionych wzorcach, 
wpisanych w linearną i przyczynową teorię czasu. Ostateczne umiejscowienie płci kul-
turowej w kobiecym ciele, czyli projektowanie słowa w rzecz, tak jak teraźniejszość jest 
rzutowana na przeszłość, zamienia przyszłość feminizmu w deskryptywny historycyzm, 
zniewolony przez większościową Historię (wspomnianą wyżej przez Deleuze’a i Guat-
tariego „stałą”), która wytacza jego dalsze ścieżki.

Warto zauważyć, że Butler omawia ontologię u de Beauvoir (oraz „kobietę” w femi-
nizmie; zob. Butler 1993, 187–222) przez pryzmat paradoksów5. Pisze ona, że według 
autorki Drugiej płci 

nigdy nie doświadczamy ani nie poznajemy samych siebie jako prostych i czystych ciał, 

to jest jako naszej „płciowości biologicznej”, ponieważ nigdy jej nie znaliśmy inaczej 

niż jako wyrażonej w płci kulturowej. Przeżywana czy doświadczana „płeć biologiczna” 

jest zawsze ukulturowiona. Stajemy się naszą płcią, lecz zaczynamy z miejsca, którego 

nie można odnaleźć i o którym w zasadzie nie można nawet powiedzieć, że istnieje 

(Butler 1986, 39).

Widzimy tutaj, że płeć biologiczna rzeczywiście jest Lacanowskim znaczonym, które 
musi zostać oznaczone przez (językowe) znaczące, czyli w tym przypadku jest płcią kul-
turową (objawiającą się jedynie czasowo i fragmentarycznie poprzez metonimie i meta-
fory). Dalej w swoim artykule Butler twierdzi, że „[n]ie tylko płeć kulturowa nie jest już 
wyznaczana przez anatomię, ale też i anatomia nie jest w stanie postawić koniecznych 
granic możliwościom płci kulturowej” (tamże, 45), zatem ostatecznie uznaje ciało za 
w pełni podatne [malleable]. Zgodnie z czasowością, która jest podłożem tego wszyst-
kiego, „płeć kulturowa jest współczesnym środkiem organizacji przeszłych i przyszłych 
norm kulturowych, sposobem na usytuowanie się wobec tych norm, aktywnym stylem 
przeżywania swojego ciała w świecie” (tamże, 40). W tym właśnie miejscu potwierdzają 
się obserwacje Grosz: przeszłość (płeć biologiczna) jest konstytuowana przez teraź-
niejszość (płeć kulturową), tak samo zresztą jak przyszłość – wzdłuż linii realizacji 
możliwości. W Butlerowskim odczytaniu de Beauvoir możliwe jest odwróconą pro-
jekcją realnego; nie możemy poznać możliwego zewnętrza realnego, ponieważ nie ma 
ono aktywnej roli w oznaczaniu [signification]. Realne jest zatem istotnie płciowym 
5 Odrzucanie czy krytyka paradoksów obecnych w dziele de Beauvoir są obecnie powszechne w badaniach femini-
stycznych. Chociaż wiele badaczek próbuje docenić paradoksy jako konieczną część feministycznej filozofii de Beauvoir, 
to rzadko kiedy uznaje się, że są one częścią (jej) feminizmu. Aktualne przykłady można znaleźć u Changfoot (2009a, 
2009b).
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przeciwieństwem lub binarnością, która jest projektowana w przeszłość. Ciało okazuje 
się nieme; rzekoma rewolucja myślowa Butler vis-à-vis de Beauvoir jest rozbrajana 
przez reprezentacjonizm wynikający z par możliwe–realne i znaczące–znaczone (zob. 
Colebrook 2004). Ale w takim razie w jaki sposób powinno się odczytywać de Beauvoir, 
aby nadać jej wymiar tej nierozstrzygalności, afirmowanej przez Grosz?

Moira Gatens w „De Beauvoir and Biology: a Second Look” (2003, 274) jasno 
stwierdza, że „tezą Drugiej płci nie jest twierdzenie, iż naturalne ciało nie ma wpływu 
na wartości społeczne albo że »samo jest tak naprawdę złożone z wartości«”. Gatens 
odczytuje de Beauvoir jako afirmującą „interakcyjną pętlę między ciałami i wartościa-
mi” (tamże, 274) i pokazuje dwa obecne w Drugiej płci przykłady na splecenie, a nie 
jednoliniową przyczynowość między płcią biologiczną a kulturową. Jeden z nich oma-
wia szczegółowo (kobieta po menopauzie [tamże, 278–279]), drugi jedynie wspomina 
(kobiecy erotyzm [tamże, 273]). Jak twierdzi, kobieta po menopauzie stanowi problem 
dla Butlerowskiej siatki pojęciowej nałożonej na dzieło de Beauvoir, gdyż pozwala cia-

łom [bodies] (płeć biologiczna) osób identyfikujących się jako kobiety wpływać na ich 
interpretację kulturową jako niekobiecych (płeć kulturowa). Ciało, które już nie men-
struuje, jest jednym z przykładów na to, że ciała nie da się uchwycić poprzez dychoto-
mię znaczące–znaczone lub możliwe–realne, ponieważ to upłciowione ciało odmawia 
podporządkowania się wyrażeniu „płeć kulturowa” czy urzeczywistnieniu seksualnego 
binaryzmu. To samo tyczy się kobiecego erotyzmu, czyli drugiego przykładu Gatens. 
Podobnie jak Gatens, Karen Vintges w Philosophy as Passion: The Thinking of Simo-

ne de Beauvoir ([1992] 1996, 47) stwierdza wyraźnie, że intersubiektywność – mimo 
podważenia jej przez Jeana-Paula Sartre’a – „pojawia się, ponieważ dwoje partnerów 
przechodzi metamorfozę w ciało (chair) poprzez emocjonalne odurzenie; doświadczają 
siebie i innego jednocześnie jako podmiotowych i pasywnych”. W nieco innym sensie 
uprawianie miłości pozwala zatem na „stanie się »ciałem« [też: inkarnację – przyp. 
aut.] poprzez emocje”, co powoduje „zjednoczenie ciała i świadomości” (tamże, 48). 
Vintges przedstawia kolejny przekonujący argument za antyreprezentacjonizmem de 
Beauvoir i użyciem przez nią pary wirtualne–aktualne: uprawianie miłości, które de 
Beauvoir uznaje za włączające, nie jest ugruntowane jedynie w konkretnych modelach 
(jak na przykład sadomasochizm markiza de Sade czy seks małżeński) i wpływa na obie 
płcie w nieprzewidywalny sposób (tamże, 48–49). Gatens (2003, 283) także stwierdza, 
że przyszłość dla autorki Drugiej płci jest otwarta i jeszcze nieznana dla umysłu (nie-
wyczuwalna przez ciało), z uwagi na jej silne przekonanie, że prawdy są nieustalone, 
dwuznaczne, właściwie paradoksalne. Uznaje, że „nieustanna gra pomiędzy dwoma 
terminami pary, jak natura i kultura, jest tym, co ustanawia naszą sytuację jako zawsze 
dwuznaczną, zawsze dotyczącą raczej swobodnego »stawania się«, a nie tylko »bycia«” 
(tamże, 282).

Dotarłyśmy więc do radykalnie innego odczytania myśli autorki Drugiej płci, gdyż 
jej model stawania się kobietą pociąga za sobą coś, czego nie można uchwycić poprzez 
konstruktywizm społeczny (płeć kulturowa definiuje biologiczną)6. Dzięki niewłączaniu 

6 Zauważmy, że dzięki odrzuceniu rozróżnienia na płeć biologiczną i kulturową jako klucza do odczytania Drugiej płci 
docieramy do konkluzji innych niż Hughes i Witz (1997).
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się także w esencjalizm biologiczny (płeć biologiczna definiuje kulturową), de Beauvoir 
otwiera drogę do performatywnego rozumienia ontologii, czy może lepiej ontogene-

zy. De Beauvoir wprowadza seksualne różnicowanie, podstawę, którą, jak sądzimy, 
można odnaleźć w jej pojęciu „ciała” [flesh]. Jest ono w Drugiej płci jednym z tych 
osobliwych punktów, w których spotykają się pojęciowość i tworzenie. Termin ten 
zwykle kojarzony jest z Georges’em Bataille’em, Antoninem Artaudem i Maurice’em 
Merleau-Pontym, którzy także wykorzystują je, by zbliżyć się do morfogenetycznej 
istoty ludzkiego ciała [body]. U de Beauvoir pojęcie to funkcjonuje jako punkt wyjścia, 
od którego włącza się trwające przepisywanie różnicy seksualnej, ponieważ ciało [fle-

sh] pozwala jej przekroczyć przypisane do ciała [body] znaki, decydujące o „sytuacji 
kobiety”. W końcu – i to jest najważniejsze – konceptualizacja ciała [flesh] pozwala jej 
na bycie nierozstrzygalną wobec przyszłych relacji pomiędzy płciami.

De Beauvoir najpierw przedstawia diagnozę różnicy seksualnej poprzez ciało lub 
inkarnację, wykorzystując przy tym psychoanalityczne pojęcie fallusa7. Fallus pociąga 
za sobą znaczenie [signification] – „uchwycenie[…] znaczenia poprzez odpowiednik 
znaczącego przedmiotu” (de Beauvoir [1949] 2014, 77). Znaczenie jest źródłem alie-
nacji: „lęk przed własną wolnością skłania podmiot do poszukiwania się w przedmio-
tach, jest to próba ucieczki przed samym sobą” (tamże). Ten charakteryzujące się „złą 
wiarą” proces [process of „bad faith”] różni się dla dwóch płci. Dla mężczyzny „[ciele-
sna inkarnacja] transcendencji” (tamże, 78) wydarza się poprzez ciało penisa, podczas 
gdy kobieta „nie wyobcowuje się w namacalnym przedmiocie, nie może też odzyskać 
transcendencji; budzi się w niej skłonność do uczynienia z całej siebie przedmiotu, do 
uznania się za Inną” (tamże). Tak więc zważywszy, że de Beauvoir od razu przypomina 
nam, iż „[d]opiero w całości sytuacji człowieka przywilej anatomiczny może ugrun-
tować prawdziwy ludzki przywilej” (tamże), relacja między płciami jest dualistyczna, 
gdy weźmiemy pod uwagę fallusa. W kontekście fallusa lub totemu kobiety nie mogą 
zrobić nic, tylko „zapewnia[ć] ciągłość [cielesnemu] trwaniu” (tamże, 103), podczas 
gdy mężczyźni mogą inkarnować transcendencję poprzez fallusa. Dualizm ten ma asy-
metryczne skutki:

Czasem, chcąc określić kobietę, mówi się „płeć”; to ona jest ciałem, rozkoszą, niebez-

pieczeństwem. Ale także dla kobiety mężczyzna jest istotą seksualną i cielesną – nie-

mniej prawda ta nigdy nie została wypowiedziana, ponieważ nie ma po prostu nikogo, 

kto by ją wypowiedział. Wyobrażenie świata – podobnie jak i sam świat – to dzieło 

mężczyzn. Opisują świat ze swojego punktu widzenia, nie odróżniając go od prawdy 

absolutnej. […] od chwili powstania patriarchatu życie [w oczach mężczyzny] nabrało 

podwójności: jest świadomością, wolą, transcendencją, a więc [umysłem8]; ale jest 

także materią, biernością, immanencją, ciałem (tamże, 190–192).

7 Należy pamiętać, że de Beauvoir zajmuje niejednoznaczne stanowisko zarówno wobec marksizmu, jak i psychoanali-
zy. W Drugiej płci zgadza się z obydwoma nurtami z racji dokładności ich opisu oraz ich utopizmu, a zarazem krytykuje je 
za ślepotę na płeć. Zaletą psychoanalizy jest w szczególności to, że proponuje, iż „egzystujący jest ciałem” (de Beauvoir 
[1949] 2014, 88), nawet jeżeli „[i]stniejący człowiek jest ciałem, i to ciałem określonej płci, a więc w stosunkach czło-

wieka z innymi ludźmi, którzy także są ciałami pewnej płci, zawsze będzie wchodziła w grę seksualność” (tamże, 75).
8 Fr. esprit, ang. intellect, w tłumaczeniu polskim „duch” – przyp. tłum.
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Jak pokazuje de Beauvoir, obecne przedstawienie różnicy seksualnej jest projektowane 
w przeszłość – jak gdyby seksualny binaryzm poprzedzał i tym samym usprawiedliwiał 
patriarchat i jak gdyby młode dziewczyny były skazane na stanie się kobietą.

Następnie w Drugiej płci zaprezentowane zostaje wyjście z różnicy seksualnej (czyli 
droga do seksualnego różnicowania) poprzez ciało – prześledziłyśmy to już w naszej 
dyskusji o erotyzmie. Tylko przez wyjście od ciała de Beauvoir zmierza w stronę pro-
ponowanej przez Irigaray nierozstrzygalności różnicy seksualnej – prawdziwego sta-
wania się kobietą. Przykładami na nie mogą być doświadczenia kobiet w naturalnym 
otoczeniu. W literaturze kobiecej de Beauvoir znalazła między innymi przypadki, które 
z dala od domu i miasta „świadczą, jaką ulgą jest dla młodej dziewczyny obcowanie 
z [polami i lasami]” (tamże, 416), co prowadzi ją do ważnego twierdzenia:

Istnienie to nie tylko abstrakcyjny los, zapisany w rejestrach urzędu stanu cywilnego, 

to także przyszłość i cielesne bogactwo. Posiadanie ciała nie wydaje się już hańbiącą 

skazą […]. Ciało już nie jest zmazą, jest radością i pięknem. Stopione z niebem i rów-

niną, jest każdym źdźbłem trawy. Jako jednostka zakorzeniona w ziemi i jako nieogra-

niczona świadomość, jest jednocześnie duchem i życiem. Jej istnienie jest władcze 

i triumfujące jak tchnienie ziemi (tamże, 416–417).

Podobnie jak wykorzystujący ciało Artaud (1971), de Beauvoir proponuje namysł 
z bardzo naiwnego punktu wyjścia, który nie jest jednak romantyzacją pewnego ro-
dzaju młodzieńczości (pomyślmy przykładowo, jak ta sama argumentacja może zostać 
odnaleziona w jej rozważaniach o kobietach po menopauzie); nie musimy też unie-
ważniać ani zapominać tego, w jaki sposób procesy upodmiotowienia, stawania się 
kobietą oddziałują na nasze życie (rodzaj Arystofanesowskiego powrotu). Zamiast tego 
proponuje nam ponowne przemyślenie różnicy seksualnej z bardzo pragmatycznej czy 
empirycznej perspektywy. De Beauvoir wprowadza nas właściwie w naiwną etykę, któ-
ra w punkcie wyjścia odmawia uznania zastanych socjobiologicznych lub socjokultu-
rowych różnic między płciami. Tak jak u Artauda, jest to etyka wychodząca z podłoża, 
w którym działa siła życia nadająca formę ciału i duchowi. Inaczej niż w zwyczajowym 
odczytaniu de Beauvoir w teorii feministycznej tutaj przyjmuje ona nastawienie afir-
matywne, próbując myśleć o feminizmie jako projekcie nie krytycznym, lecz witali-

stycznym.
Deleuze i Guattari ([1980] 2015, 335, przekład zmieniony) okazują się w dużym 

stopniu inspirować materialistycznym feminizmem ciała de Beauvoir, jako że przyrów-
nują jej stawanie-się-kobietą do „młodej dziewczyny”. Jest to na wskroś witalistyczna 
koncepcja, która wytwarza histeryczną rzeczywistość wszystkich przyszłych ciał:

Bez wątpienia młoda dziewczyna staje się kobietą w znaczeniu organicznym albo mo-

lowym. Jednak z drugiej strony stawanie-się-kobietą czy też kobieta molekularna jest 

właśnie młodą dziewczyną. […] Nieprzerwanie biega ona po Ciele bez Organów. […] 

Młode dziewczęta nie przynależą również do żadnego określonego wieku, płci, porząd-

ku czy królestwa – raczej prześlizgują się one między porządkami, aktami, wiekami, 
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płciami; wytwarzają n molekularnych płci na linii ujścia, dzięki swemu stosunkowi do 

dwoistych maszyn, które nieustannie przemierzają. Jedynym sposobem na wyjście 

poza dualizmy jest bycie pomiędzy, przechodzenie między. […] To nie młoda dziew-

czyna staje się kobietą, to stawanie-się-kobietą czyni młodą dziewczynę czymś uni-

wersalnym9.

Przeciwstawiając molowe i molekularne oraz uprzywilejowując to drugie, Deleuze i Gu-
attari robią to samo, co de Beauvoir: wybierają stawanie się, a nie bycie, badają ruch 
i afekt zamiast znaków i kodów. W przeciwieństwie do Butler, która wydaje się podą-
żać za narracją molową, Deleuze i Guattari zgadzają się z de Beauvoir (i Artaudem), 
proponując feminizm, który jest równie materialistycznym i równie witalistycznym 
poszukiwaniem cielesnej przyszłości jak ten z Drugiej płci.

Nieprzypadkowo de Beauvoir nie mówi o tym, że dziewczyna staje się kobietą. Nie 
ma tu wstecznej projekcji kobiety, seksualnej binarności na dziewczynę. Upłciowione 
ciało dziewczyny nie zostaje w pełni uchwycone przez słowo „kobieta”. De Beauvoir 
mówi, że zachodzi stawanie się od dziewczyny do kobiety. To przyszła naiwność, nie-
rozstrzygalność Irigaray. To odkrycie ciała, które zawsze już się odbywa. Wirtualne 
(dziewczyna – różnicowanie seksualne) posiada realność bez bycia aktualnym (gdyż 
jesteśmy poddane kobiecości – różnicy seksualnej). Filozofia praktyczna de Beauvoir, 
która osiąga punkt kulminacyjny w ciele, wymaga od nas przyjęcia etyki ponownego 
przemyślenia feminizmu od jego najprostszych założeń.

Co	to	jest	filozofia	praktyczna?

W wywiadzie Guattari mówi nam, w jaki sposób on i Deleuze pracowali nad tą siłą 
życiową, którą odnaleźli w pracach między innymi Artauda i de Beauvoir – zawsze 
zaczynając swoje analizy od „pragnienia”. W tym miejscu (nie po raz ostatni) przyszło 
im mówić o kobiecie:

Jeśli Gilles Deleuze i ja zdecydowaliśmy się praktycznie nie mówić o seksualności, 

a zamiast tego o pragnieniu, wynikało to z faktu, że uznajemy problemy życia i two-

rzenia za nigdy nieredukowalne do funkcji fizjologicznych, reprodukcyjnych, pew-

nych konkretnych wymiarów ciała. Zawsze pociągają one za sobą rzeczy, które są albo 

ponad indywiduum, w polu społecznym lub politycznym, albo też przed poziomem 

indywidualnym (Guattari i Rolnik [1982] 2008, 411).

Deleuze i Guattari, wychodząc od pragnienia, stanowczo nie dopuszczają perspek-
tywy krytycznej, która okazała się tak znacząca dla teorii feministycznej opartej na 

9 Bergson ([1907] 2004, 249) przedstawia takie samo rozumowanie dotyczące dziecka, które jeszcze silniej wspiera 
argumentację Deleuze’a. Jego wersja wygląda następująco: „Naprawdę zaś, gdyby mowa dostosowywała się tutaj do 
rzeczywistości, nie mówilibyśmy »dziecko staje się człowiekiem«, ale »zachodzi stawanie się od dziecka aż do czło-

wieka«. […] W drugim zdaniu »stawanie się« jest podmiotem. Przechodzi na pierwszy plan. Jest rzeczywistością samą: 
dziecięctwo i wiek dojrzały człowieka są już wówczas tylko przystankami możliwymi, prostymi poglądami ducha: mamy 
do czynienia tym razem z ruchem obiektywnym samym w sobie”.
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dominującej (molowej) recepcji de Beauvoir. Autorzy Tysiąca plateau kwestionują 
nacisk w owej perspektywie na władzę, który w Tysiącu plateau zastępują naciskiem 
na pragnienie. Władza uznaje reprezentacjonizm leżący u podstaw różnicy płciowej, 
podczas gdy dzięki pragnieniu możliwe jest jakościowe przejście do seksualnego różni-
cowania. Jedynie w krótkim komentarzu odnoszącym się do pracy Michela Foucaulta 
Deleuze (2015, 43) wyjaśnia pokrótce to ważne przemieszczenie, gdy twierdzi: „Krótko 
mówiąc, to nie urządzenia władzy urządzają, konstytuują, tylko układy pragnienia, 
zawierające, jako jeden ze swoich wymiarów, mnogość urządzeń władzy”.

Chociaż obecnie zajmujemy się głównie teorią feministyczną i różnicą seksualną, 
powyższe twierdzenie nie tylko przekształca perspektywę krytyczną obecną w gender 
studies, ale też proponuje drogę alternatywną do tej, w której pojęcia takie jak „rasa”/
etniczność, klasa i wiek od lat osiemdziesiątych zdominowały dyskusje z innymi dzie-
dzinami nauk humanistycznych i społecznych.

Upewnijmy się najpierw jednak, że to pojęcie pragnienia, które przekracza wyżej 
wspomniane kategorie i które mogłoby sprawiać wrażenie, iż dotyczy jedynie umy-
słu (a nie ciała [body]), jest u Deleuze’a i Guattariego materialistyczne. Choć bowiem 
w szczególności Guattari ma silne zaplecze w (Lacanowskiej) psychoanalizie, to ich 
idea pragnienia jest niewątpliwie spinozjańska. Spinoza, zwłaszcza jako autor Etyki, 

może w zasadzie zostać uznany za pierwszego (i czołowego) nowego materialistę. Jego 
twierdzenie – byt umysłu jest ideą ciała, podczas gdy ciało jest przedmiotem umysłu 
– jest niewątpliwie punktem wyjścia dla całej refleksji nowego materializmu i z tego 
powodu pojawia się w rozmaitych przebraniach w tekstach nowych materialistów. De-
finicja pragnienia Spinozy wychodzi od identyczności umysłu i ciała, która wytwarza 
naszą naturę; jak pisze:

Wszystkie nasze dążności, czyli pożądania, wynikają z konieczności naszej natury 

w ten sposób, że mogą być zrozumiane albo przez nią samą, jako przez swą przyczynę 

najbliższą, albo przez nas, jako będących częścią przyrody, której nie można pojąć 

w sposób adekwatny samej przez się, bez innych jednostek (Spinoza [1677] 2010, cz. 

4, dopełnienie, rozdz. 1)

Pragnienie według Spinozy, Deleuze’a i Guattariego nakierowuje na istotę ukształ-
towaną poprzez ciało i umysł, wytworzoną w relacji do innych indywiduów, przez które 
albo jest ona pobudzana (co sprawia radość), albo też próbuje się ona od nich oddalić 
(co wywołuje smutek). Oczywiście istota nie jest tutaj formą biologicznej determinacji 
po-twierdzonej [re-affirmed] we współczesnej nauce. Jest ona pojęciem, które pozwala 
na przedstawienie, w jaki sposób nasza natura przybiera formę, która koniecznie od-
-twarza [re-creates] siebie w swoich relacjach do innych, ad infinitum.

Istota zrównuje pragnące ciało, które (jeszcze) nie zna różnicy seksualnej. Istota 
jest wycięciem [cut-out] w naturze (jak przedstawiłaby to de Beauvoir), jak również 
w Bogu (mówiąc słowami Spinozy), które działa jak jedność, a jednak pozostaje zawsze 
w odniesieniu do innych i vice versa. Nacisk położony na pragnienie i istotę nie zaprze-
cza więc istnieniu mężczyzny i kobiety, różnicy seksualnej, lecz zamiast tego odrzuca 
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ignorancję, z którą epistemologie włączały się w naturę, wykrawając z niej rodzaje 
i gatunki. Witalistyczne skupienie na pragnieniu, istocie i ciele [flesh] pozwala nam na 
przemyślenie tego typu kategoryzacji w rewolucyjny sposób. Rzeczywiście perspektywa 
spinozjańska lub deleuzjańsko-guattariańska – z racji tego, że zakłada ona zdetermi-
nowanie istoty przez to, co i jak na nią oddziałuje – wychodzi od problematyki sposobu 
ukształtowania życia oraz tego, jak kategorie takie jak różnica seksualna są wytwarzane 
poprzez działania umysłu i ciała [body].

Taki afirmatywny witalizm pozwala nam na przemyślenie feminizmu (i innych pól 
mniejszościowych w teorii kultury) nie poprzez krytykowanie „bycia” kobietą, ale raczej 
przez afirmację molekularnych sposobów konceptualizacji ciała i umysłu jako „kobie-
cego” w kontekście tego, jak są one wytwarzane (jako jedność), albo tego, co pobudzają 
[affect] i co je pobudza. To dlatego Deleuze i Guattari ([1980] 2015, 352), ponownie 
odczytując de Beauvoir, twierdzą, że „[s]tawanie-się-kobietą dotyka z konieczności tak 
mężczyzn, jak i kobiety”. To dlatego dziewczyna deterytorializuje wszystkie formy życia 
(tak samo zresztą to, co nieorganiczne). Jako że również stawanie-się-Żydem dotyczy 
z konieczności nie-Żyda tak samo jak Żyda, co autorzy Tysiąca plateau stwierdzili tuż 
przed powyższym cytatem, to mężczyźni także w toku kwestionowania swojej isto-
ty wchodzą w trajektorie „kobiecości”, bo odciąga ich ona od dominującej (molowej) 
społeczno-kulturowej (męskocentrycznej) perspektywy, według której zorganizowane 
jest społeczeństwo. Wychodząc od ciała, jego afektów i tego, jak nas obdarzają ideami 
w umyśle (zob. Spinoza [1677] 2010, cz. 2, twierdzenie 16), można radykalnie skom-
plikować asymetrię wskazaną przez de Beauvoir: „Dwie płcie odsyłają bowiem do wie-
lorakich kombinacji molekularnych, które wprowadzają do gry nie tylko mężczyznę 
w kobiecie i kobietę w mężczyźnie, lecz także relację każdego w drugim ze zwierzęciem, 
rośliną itd.: tysiąc maleńkich płci” (Deleuze i Guattari [1980] 2015, 256).

Już Deleuze ([1981] 2014, 200) zauważył, że „zdefiniowanie ciała i myśli jako zdol-
ności pobudzania i bycia pobudzanym zmienia tu bardzo wiele”. Grosz (1994) w per-
spektywie skutków dla feminizmu uznaje to za punkt wyjścia do przemyślenia różnicy 
seksualnej nie jako znaczenia narzuconego ciałom, lecz jako ekspresji ciał (wcześniej 
nazwaliśmy to materialno-dyskursywnym). Innymi słowy seksualne różnicowanie do-
tyczy sposobu, w jaki ciało potrafi osadzić się czy uformować w wymiarze społeczno-
-kulturowym zgodnie z praktykami, w których działa:

Dane zwierzę czy jakikolwiek przedmiot w ogóle nie daje się nigdy oddzielić od sto-

sunków łączących go ze światem: wnętrze okazuje się tylko wyselekcjonowanym ze-

wnętrzem, zewnętrze – projektowanym wnętrzem. Szybkość lub powolność metabo-

lizmów, percepcji, akcji i reakcji łączą się w serie, ustanawiając w świecie konkretne 

jednostki (Deleuze [1981] 2014, 202–203).

Podsumowując, odejście od różnicy seksualnej, która zdominowała feminizm przez 
ostatnie półwiecze, na rzecz różnicowania seksualnego, które można już odnaleźć u de 
Beauvoir, oznacza podkreślenie sprawczości [agencements] pragnienia oraz tego, 
jak te sprawczości pozwalają nam myśleć o ciele i jego naturze jako aktualizowanych 
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i realizowanych w konkretnych praktykach. Władza jest zatem działaniem na czyjeś 
działanie, jak to ujął Foucault10. Czy może raczej: władza nastawia się na strukturyzo-
wanie wymiaru społeczno-kulturowego poprzez zakazy – opisuje to Claire Colebrook. 
„Przez proces zbiorowej inskrypcji istnieje tylko fallus, a nie penis” (Colebrook 2002, 
134). Takie materialistyczne podejście nie chce krytykować zbiorowej (molowej) in-
skrypcji, lecz zamiast tego pyta nas, jak w życiu stwarzanie kobiety (i mężczyzny) staje 
się w (niemych, cielesnych, molekularnych) afektach, na które te zbiorowe inskrypcje 
odpowiadają.

Od	różnicy	seksualnej	do	seksualnego	różnicowania

Zakończmy uważną lekturą konkluzji Drugiej płci, tam bowiem praktyczna filozofia de 
Beauvoir zostaje przedstawiona najpełniej. W tekście tym de Beauvoir ([1949] 2014, 
804) otwiera się na seksualne różnicowanie, popychanie dualizmu do skrajności, po-
nieważ uważa, że ani mężczyźni, ani kobiety nie chcieli do tej pory wziąć „na siebie 
konsekwencji sytuacji, które mężczyzna narzuca, a kobieta znosi”. Co się stanie, gdy 
przyjmiemy wszystkie konsekwencje różnicy seksualnej? Gdy nie będziemy już kryty-
kować jej zbiorowych inskrypcji, ale zamiast tego zadamy pytanie afirmatywne?

Po pierwsze, de Beauvoir twierdzi, że „dziś kobieta jest rozdarta między przeszłością 
a przyszłością” (tamże, 808). Jest zatem rozdarta pomiędzy zbiorowymi inskrypcjami 
i linearną, kauzalną teorią czasu, w którym one pracują, a ewolucją twórczą, która – 
zgodnie z Henrim Bergsonem – wydarza się z wirtualnym–aktualnym, z durée otwie-
rającą się na nadchodzący świat. Zbiorowe inskrypcje nie powinny być krytykowane, 
jak dzieje się w feminizmie równościowym czy postmodernistycznym; należy za to 
zapytać, na jakie materialistyczne, cielesne pragnienia one odpowiadają. Patriarchat 
wykorzystuje wszystko, co napotyka, do przedłużania swojego trwania. Rewolucyjny 
feminizm jednak nie posiada modelu. Można powiedzieć, że dla kobiet pogrążanie się 
w wykorzystywanie afektów, sił życiowych prowadzi do rozdarcia między przeszłością 
a teraźniejszością, między różnicą seksualną a seksualnym różnicowaniem. I to właśnie 
jest coś, co możemy afirmować – pokazuje bowiem, że różnica seksualna implikuje 
zawsze seksualne różnicowanie. De Beauvoir opisuje to następująco:

Przedstawia się ona najczęściej jak „prawdziwa kobieta”, przebrana za mężczyznę; 

czuje się równie źle w kobiecej skórze, jak i w męskim przebraniu. Musi więc zmienić 

skórę i sprawić sobie ubranie na własną miarę, a może to osiągnąć tylko dzięki zbio-

rowej ewolucji. Żaden pojedynczy wychowawca nie może dziś ukształtować „samicy 

człowieka”, która by była dokładnym odpowiednikiem „samca człowieka”: dziewczyna 

wychowana jak chłopak czuje się kimś wyjątkowym, wskutek czego [jest poddawana 

nowemu rodzajowi specyfikacji] (tamże).

10 Zob. M. Foucault, „Podmiot i władza” (tłum. J. Zychowicz), http://www.ekologiasztuka.pl/articles.php?article_id=67 
(dostęp: 3 sierpnia 2017) – przyp. tłum.
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Chłopięce wychowanie i męski ubiór (to znaczy emancypacja) są tym, od czego 
kobieta de Beauvoir chce uciec, podobnie jak chce uciec od niewyemancypowanego 
świata. Jej ciału nie odpowiadają ani inskrypcje feminizmu równościowego, ani te an-
drocentrycznego świata. To oznacza, że zgodnie z etyką afirmacji sama powinna sobie 

wykroić ubrania. Wbrew dominującej recepcji Drugiej płci (nawet w obrębie francu-
skiego feminizmu) de Beauvoir jasno mówi językiem różnicy. Jak twierdzi:

Kobiety nie określają ani hormony, ani tajemnicze instynkty, lecz wyłącznie sposób, 

w jaki ujmuje, poprzez obcą świadomość, swoje ciało i swój stosunek do świata. […] 

[N]ie można sprawić, aby kobieta nie była tym, co z niej zrobiono; musi więc zawsze 

wlec tę przeszłość za sobą; zważywszy na ciężar tej przeszłości, jasne stanie się, że los 

kobiety nie był [na wieki] zdeterminowany (tamże).

Ten fragment, zwykle odczytywany jako przykład egzystencjalizmu par excellence, 

nie tylko bardzo jasno opisuje sposób funkcjonowania zbiorowych inskrypcji. Wyjaśnia 
on także, jak mogłybyśmy odczytać ewolucję, do której odniosła się de Beauvoir w po-
przednim cytacie. Chociaż po feminizmie postmodernistycznym wydaje się ona przy-
bierać w nim postać całkowicie zindywidualizowaną, to w całej Drugiej płci pojawia 
się (także) w wymiarze zbiorowym. Możemy ją odczytywać podobnie jak interpretację 
dziewczęcej naiwności. Feminizm równościowy jest narracją postępu, zbudowaną na 
dychotomii możliwe–realne, na linearnej i kauzalnej teorii czasu. Chciałby rozstrzy-
gnąć różnicę seksualną raz na zawsze. Feminizm różnicy myśli o emancypacji inaczej: 
„Wyzwolić kobietę – znaczy przestać ograniczać ją do stosunków, jakie utrzymuje 
z mężczyzną, ale nie znaczy to – negować te stosunki” (tamże, 813). Feminizm różnicy 
pozwala na zabranie ze sobą przeszłości ciążącej kobiecie przez całe życie; pozbył się 
nawyków narracji postępu i mówi językiem prawdziwego trwania, stawania się tysią-
cem maleńkich płci, seksualnego różnicowania.

Gdzie zatem można odnaleźć tą nową koncepcję emancypacji? Na pewno nie 
w naszych bojaźliwych wyobrażeniach przyszłości pozbawionej różnicy seksualnej, 
albowiem – jak pisze de Beauvoir – „[z]auważmy, że brak wyobraźni zawsze zuba-
ża przyszłość; jest ona dla nas tylko abstrakcją, każdy z nas podświadomie opłakuje 
nieobecność w przyszłości tego, co było nim” (tamże, 812). De Beauvoir nie chce, aby 
kobiety pozostały zamknięte w różnicy seksualnej; nie chce też negować ich relacji 
z mężczyznami. Choć w badaniach feministycznych często podkreślano, że autorka 
Drugiej płci zdaje się mówić, iż to właśnie mężczyźni powinni wyzwolić kobiety po-
przez rezygnację ze swoich przywilejów, nasze odczytanie tego dzieła wskazuje na inną 
interpretację poniższego, często lekceważonego fragmentu, którym de Beauvoir kończy 
swoje dzieło: „Człowiek winien [w] zastanym świecie [doprowadzić do zwycięstwa] 
królestwo wolności. [Aby odnieść] to najwyższe zwycięstwo […] mężczyźni i kobiety 
[powinni między innymi i ponad] swym naturalnym zróżnicowaniem utwierdzić jed-
noznacznie i zdecydowanie swe braterstwo” (tamże, 814, podkreślenie autorek).

Widzimy tutaj, że to w różnicy seksualnej możemy odnaleźć seksualne różnicowa-

nie. Różnica seksualna jest jedynie zbiorowym, molowym nawykiem umysłu. Aż do 



Seksualne różnicowanie

powyższego podsumowania Druga płeć opisywała ten nawyk i punkty, w których ulega 
on unieważnieniu. Seksualne różnicowanie nie znajduje się w przyszłości, ale pomiędzy 
językowymi kodami różnicy seksualnej, gdzie od zawsze już było, materialnie i witalnie.

 Tłumaczył Jędrzej Maliński
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Rozdział	8 

Koniec	kobiety–mężczyzny

Do tej pory omówiłyśmy wiele obszarów humanistyki, jednakże skupiałyśmy się głów-
nie na teorii feministycznej. Pokazałyśmy, jak nowy materializm rozwija się w jej ra-
mach i w jaki sposób feminizm pozwala nam na przepisanie wspólnej historii idei, 
umożliwiając tworzenie pojęć i przedstawianie refleksji, które będą w mniej znie-
kształcony sposób oparte na (upłciowionych [sexed]) hierarchiach. Są one w mniej-
szym stopniu zależne od różnic między kulturą a naturą, językiem a materialnością 
oraz ciałem a umysłem – nie dzięki pozbyciu się tych kategorii, ale dzięki pchnięciu 
dualizmu do skrajności. Teoria feministyczna stała się jednym z głównych pól namysłu 
nad „dualizmem substancjalnym”, został on bowiem uznany za najważniejszy przypa-
dek i powód dla kulturowego upłciowiania [gendering] już w Drugiej płci Simone de 
Beauvoir ([1949] 2014). Taka refleksja, o ile możemy ją tak nazwać, jest także podsta-
wą rozwoju nowego materializmu. Teoria feministyczna nie dotyczy jednak krytyki, 
a więc nie dotyczy też refleksji. Podobnie jak w przypadku wiele innych obszarów pola 
akademickiego, jedną z najbardziej twórczych cech feminizmu jest jego skupienie na 
teoriach podmiotu (Braidotti 1991, 164). Choć zjawisko to można historycznie wytłu-
maczyć oczywistym wykluczeniem kobiet z produkcji wiedzy naukowej w większości 
państw Zachodu aż do końca XIX wieku, to wynikający z niego antropocentryzm nie 

odpowiada metafizyce nowego materializmu. W dodatku wątpliwe jest, czy dualizm 
substancjalny da się przezwyciężyć epistemologicznie. Wydaje się bowiem, że episte-
mologia jest oparta na uprzednio założonej hierarchicznej różnicy między podmiotem 
i przedmiotem, a zatem na różnicy między epistemologią (wiedzą) a ontologią (bytem). 
Jak zatem zdefiniować główne osiągnięcie konceptualne feminizmu w taki sposób, 
aby mogło w pełni uwzględnić nowy materializm? W tym rozdziale pokażemy, że nie 
wszystkie (feministyczne) teorie podmiotu pociągają za sobą epistemologię opartą na 
ludzkim podmiocie. Zrobiły to zresztą już osoby, z którymi przeprowadziłyśmy wywia-
dy w części pierwszej. Zmapowanie nowego materializmu poprzez przepisanie tych 

teorii będzie kluczowe dla niniejszego, ostatniego rozdziału.
Sandra Harding w The Science Question in Feminism z 1986 roku, książce będącej 

obowiązkowym źródłem bibliograficznym dla epistemologii feministycznej, reprezen-
tuje stanowisko antropocentryczne. Pomimo że w słynnej odpowiedzi na tekst Har-
ding, którą były Wiedze usytuowane i przywilej częściowej/ograniczonej perspek-

tywy, Donna Haraway opisywała ograniczenia antropocentryzmu i już w 1988 roku 
zaproponowała wczesną wersję nowego feministycznego materializmu za sprawą pojęć 
takich jak „aktor materialno-semiotyczny” i „aparaty produkcji ciał” ([1988] 2009), 
epistemologia feministyczna z reguły zawsze była kształtowana przez chęć wyjaśnienia, 
że humanizm jest tak naprawdę potrzebującym alternatyw androcentryzmem. Dwoma 
przykładami tego ruchu są „feministyczna teoria punktu widzenia” [feminist standpo-

int theory] i „feminizm postmodernistyczny”. W pierwszym przypadku zaproponowa-
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no specyficznie „kobiecy sposób poznania”, podczas gdy w drugim, w duchu plurali-
zmu, wysunięto na pierwszy plan bogactwo wielu kobiecych sposobów poznania, by 
zmienić wulgarne generalizacje dotyczące natury i kultury kobiet (Harding 1986, 1991). 
Nawet jednak ten nurt nie zdołał odmienić tego humanizmu, dał bowiem dualistycz-
ną odpowiedź zarówno na androcentryzm, jak i teorię punktu widzenia; w rezultacie 
ograniczał się jedynie do antropocentrycznego lingwistycyzmu. Wykazała to Claire Co-
lebrook w artykule „Postmodernism is a Humanism: Deleuze and Equivocity” z 2004 
roku, o którym mówiłyśmy w poprzednich rozdziałach. Główna teza tego artykułu wy-
gląda następująco: „Należy wpisać się w taką czy inną upłciowioną tożsamość, aby 
uczestniczyć w tym, co [Judith – przyp. aut.] Butler nazywa matrycą heteroseksualną; 
ale właśnie dlatego, że jest ona ustanawiana przez mowę, akty i performatywy, może 
być odtwarzana w inny sposób, wytwarzać nowe relacje” (Colebrook 2004, 292–293).

Chodzi o to, że lingwistycyzm (używając pojęć Butler: języki i „szczeliny języka”, 
które się wraz z nim ujawniają) i antropocentryzm są tak samo redukcjonistyczny-
mi konsekwencjami rozumowania dualistycznego (zob. Kirby 1997, 2006, 2011). We 
wcześniejszych rozdziałach tej części książki poświęciłyśmy wystarczająco dużo miej-
sca na usytuowanie i przepisanie wszelkich lingwistycyzmów oraz uznawania przez 
jego praktyczki materialności za domyślnie semiotyczną (czyli samą w sobie niemą). 
Teraz nadszedł czas na radykalne usunięcie wszelkiego antropocentryzmu z naszego 
materializmu.

Możemy tutaj odnieść się do wczesnej i trafnej diagnozy antropocentryzmu, która 
została przedstawiona we wspomnianej dualistycznej odpowiedzi na ten rzekomo in-
kluzywny, lecz w zasadzie androcentryczny humanizm – we wstępie do drugiej edy-
cji doniosłej pracy Genevieve Lloyd The Man of Reason (pierwotnie opublikowanej 
w 1984). Przeciwstawiając pod względem metodologicznym kartezjański dualizm i spi-
nozjański monizm, Lloyd ([1984] 1993, xii–xiii, podkreślenie w oryginale) pisze:

Jaka musi być relacja między umysłami a ciałami, aby symboliczna treść mężczyzny 

i kobiety mogła zostać wprowadzona w nasze poczucie, że jesteśmy męscy lub żeńskie? 

[…] Spinozjańskie zbliżenie [rapprochement] rozumu i emocji można […] uznać za 

punkt, w którym dominacja symbolizmu męskie–żeńskie zostaje przełamana. Z kolei 

jego uznanie umysłu za ideę ciała wydaje się być punktem wyjścia dla lepszego zrozu-

mienia, w jaki sposób znaczenia nadawane ciałom mogą być jednocześnie metaforycz-

ne i w sposób uzasadniony odczuwane jako „rzeczywiste” różnice.

W przeciwieństwie zatem do feministycznego (post)modernizmu, Lloyd pyta o to, 
jak upłciowiona (dualistyczna) struktura i lingwistycyzm wyłaniają się z monistycznej 
mnogości. Alphonso Lingis (1994), Arun Saldanha (2006) i Michael Hames-Garcia 
(2008) tak samo zastanawiają się, w jaki sposób rasowy lingwistycyzm wyłania się 
z tego właśnie przepływu. Choć w naszej książce nie zrównujemy nowego materializmu 
ze spinozjanizmem, to monizm niczym prąd przepływa przez naszą konceptualizację. 
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To monistyczna metafizyka dokonuje przesunięcia antropocentryzmu i to ona, w ten 
czy inny sposób, oddziałuje na materializmy autorek opisanych w tym rozdziale1. 

W ostatnich czasach monistyczne podejście teorii kultury do zagadnień kultury i na-
tury, języka i materialności oraz ciała i umysłu wytworzyło mnóstwo neologizmów. 
Umożliwiają one wstępne rozeznanie w tej propozycji; zawsze podążają za Lyotar-
dem, Deleuze’em i Latourem w przepisywaniu nowoczesności (zob. rozdział szósty), 
umożliwiając nieantropocentryczne zmapowanie morfogenetycznych zmian realnego. 
Przykładowo Karen Barad w Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and 
the Entanglement of Matter and Meaning z 2007 roku utworzyła termin „intra-ak-
cje”. Pisze ona (2007, 33; zob. Barad 2010, 244), iż „w przeciwieństwie do zwyczajnej 
»interakcji«, która zakłada, że istnieją odrębne, indywidualne sprawstwa poprzedza-
jące swoją interakcję, pojęcie intra-akcji uznaje, że odrębne sprawstwa […] powstają 
poprzez swoją intra-akcję”. Ta ontologia procesualna odmienia atomistyczną metafi-
zykę dotychczas istniejących bytów i wskazuje na świat, który Haraway (2012, 245), 
nawiązując do prac Alfreda Northa Whiteheada, scharakteryzowała jako ten, w którym 
„[b]yty nie poprzedzają swoich relacji”. Podobnie jak Lloyd, Lingis, Saldanha i Ha-
mes-Garcia, Barad (2010, 254) wyraźnie stwierdza, że po wyłonieniu się upłciowio-
nej/urasowionej (dualistycznej) organizacji z monistycznej wielości „intra-akcje z ko-
nieczności pociągają za sobą konstytutywne wykluczenia, a one z kolei ustanawiają 
nieredukowalną otwartość”. Nie oznacza to jedynie, że tylko dualizm może się wyłonić 
z monizmu, nie zaś na odwrót, ale również to, że dualizm nigdy nie jest całkowicie 
ustalony. To dlatego Barad, odczytując Nielsa Bohra przez Jacques’a Derridę, nazywa 
ontologię „widmontologią”. Barad, tak jak Vicki Kirby (2011), uwalnia Derridę od moż-
liwej interpretacji lingwistycznej, ponieważ widmontologia nie uprzywilejowuje ani 
umysłu (niematerialnego, kulturowego, językowego), ani ciała (niemego, materialnego, 
naturalnego). Jest ona zatem nieantropocentryczna, o ile pracuje na ontologii „rady-
kalnej żywości świata” (Barad 2007, 33). Wychodząc od widmowości i cieni, które są 
„konstytutywne dla, ale nie przynależą do” (Kochhar-Lindgren 2011, 25) materialności, 
widmontologia nie afirmuje dualistycznego pragnienia reprezentacji, czyli możliwości 
uchwycenia w pełni świata, będąc jednocześnie od niego zdecydowanie odseparowa-
ną. Wręcz przeciwnie – widmontologia koniecznie włącza wszystkie nieprzewidziane 
(nieludzkie) radykalne siły.

Innego przykładu dostarczają prace Manuela DeLandy, z którego tekstu „The Geo-
logy of Morals: A Neo-Materialist Interpretation” (1996) zapożyczyłyśmy w naszej 
książce pojęcie „morfogeneza”. W A Thousand Years of Nonlinear History DeLanda 
(1997, 32; podkreślenia w oryginale) mówi o „plątaninach”, by podtrzymać rozróżnie-
nie na „samoorganizujące się plątaniny różnych elementów” i „hierarchie jednorod-
nych elementów”, które „nie tylko koegzystują i przeplatają się, [ale też] wytwarzają się 

1 Należy tutaj znów przypomnieć, że francuski feminizm, w odróżnieniu od prac omawianych przez Harding, zajął się 
monistycznym problemem Lloyd i ta właśnie tradycja mniejszościowa jest naszym głównym źródłem inspiracji. Gdy 
Braidotti (2011a) pisze, iż „Colebrook (2000a) sugeruje, że młodsza fala feminizmu uwzględnia problem różnicy płciowej 
nie tylko (lub nie przede wszystkim) jako dotyczący podmiotu lub jego ciała” odnosi się wprost do tego, jak monizm 
przekształca antropocentryzm. Colebrook przekornie nazywa ten nowy feministyczny materializm „materializmem bez 
ciał”. Użyła ona tego terminu na konferencji „What is the Matter with Materialism?”, Utrecht University, 25 października 
2010 roku. 
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wzajemnie”. Pojęcie plątaniny, które odpowiada „kolektywom” złożonym z „hybryd”, 
przedstawionych w Nigdy nie byliśmy nowocześni Bruno Latoura ([1991] 2011, 71), 
jest częścią monistycznej metafizyki. W A New Philosophy of Society DeLanda (2006, 
6) skupia się „na ruchu, wytwarzającym w istocie te wszystkie emergentne całości”, 
w którym „język odgrywa ważną, lecz nie fundamentalną rolę” (tamże, 3). Co więcej, 
DeLanda wyjaśnia, że „własności całości nie mogą być zredukowane do własności czę-
ści, [ponieważ – przyp. aut.] nie są one wynikiem agregacji własności części, lecz ak-
tualnym wyrażeniem [exercise] ich zdolności” (tamże, 11). DeLanda wprowadza zatem 
pojęcie, które nie tylko „daje rzeczywistości pełną autonomię względem ludzkiego umy-
słu”, ale też wyraźnie zbliża się do neologizmów ukutych przez Barad. Praca DeLandy 
pokazuje, że zaproponowany przez Barad kontrast pomiędzy inter- i intra-akcjami jest 
krokiem metodologicznym. Zasugerowany rzekomo dualizm został wprowadzony po 
to, by zachować intra-akcję.

Wprowadzenie neologizmów – pomijając fakt, że są one formą przepisywania – 
nie ma na celu zamiany „błędnej” terminologii akademickiej na taką, dzięki której 
można „lepiej” uchwycić świat. To stanowisko epistemiczne zakładałoby niezależny 
od przedmiotu podmiot, a taka reprezentacjonistyczna hierarchia czy granica nie pa-
suje do zaproponowanej metafizyki monistycznej. Mike Halewood (2009, 50), łącząc 
„wydarzenie” Whiteheada i „sens” Deleuze’a w tekście „Language, Subjectivity and 
Individuality”, twierdzi: „świat tworzy (lub konstruuje) sens jako efekt wzajemnych 
relacji [interrelation] osobliwości w wirtualnym. Biorąc pod uwagę, że wszystkie pod-
mioty są częścią tego świata, są one także wytwarzane w obrębie tego procesu”. Wi-
dać tutaj wyraźnie, że podmiot według monistycznej metafizyki jest konsekwencją, 
a nie pełnoprawnym punktem wyjścia epistemicznego doświadczenia. Choć Barad 
(2010, 247, 253) ze swoją „queerową przyczynowością” ostrzega nas przed prostym 
przeciwstawieniem linearnej przyczynowości i widmowości, to niniejsze odejście od 
uprzywilejowania podmiotu przebija się przez antropocentryzm i wysuwa propozycję 
nieantropocentrycznego podejścia do rzekomego rdzenia tego, co ludzkie (języka i pod-
miotowości). Deleuzjańskie „drzewo się zieleni” ([1969] 2011, 41, za: Halewood 2009, 
51) i Whiteheadowskie „[z]ielenie cieszymy się zielonym listowiem wiosny” (1967, 251, 
za: tamże) pokazują, że zieloność sama w sobie jest aktywnym wyrażeniem i że uchwy-

tujemy [prehend] zieloność drzewa. To stan rzeczy umożliwia język, a ten język lub 
ekspresja są nie tylko ludzkie. Whitehead w Process and Reality ([1929/1978] 1985, 
52) twierdzi, że przyjął „termin »uchwycenie«, by wyrazić aktywność, w której aktualny 
byt wpływa na swoją konkretyzację [concretion] innych rzeczy”. Pokazuje nam to po 
raz kolejny, że przyjęta tutaj metafizyka nie jest antropocentrycznym lingwistycyzmem. 
Po pierwsze, skupia się ona na aktywności, procesie, wydarzeniu; po drugie zaś, przy-
czyna i efekt zostały „squeerowane” vis-à-vis dualistycznej metafizyki.

Zanurzmy się teraz całkowicie w nieantropocentrycznej metafizyce nowego mate-
rializmu. Odczytajmy zatem narodziny i śmierć podmiotu Michela Foucaulta poprzez 
dyskusję wokół fragmentów jego doktoratu uzupełniającego, wydanego jako Wprowa-

dzenie do antropologii Kanta w 2008 roku (choć sam doktorat został złożony w 1961 
roku). Foucault odnosi się do problematyki tego, w jaki sposób antropocentryzm 



Nowy materializm

130

ukształtował dualizm i jak właściwie zniekształcił nasze (reprezentacjonistyczne) stra-
tegie badania realnego. Quentin Meillassoux, który w Po skończoności ([2006] 2015) 
także ponownie odczytuje Kanta, proponuje nam inny (choć tak samo niehumani-
styczny i nieantropocentryczny) sposób wyjścia z tego problemu, co widać chociażby 
w wywiadzie z nim w pierwszej części książki (rozdział czwarty). Dzięki wysunięciu na 
pierwszy plan (roz)łączności między Foucaultem a Meillassoux będziemy mogły zoba-
czyć, dokąd prowadzi nas antyantropocentryzm nowego materializmu. W ten sposób 
otworzymy pojęcie podmiotowości przez odczytanie matematyki na sposób materia-
listyczny. Materializm czy realizm spekulatywny, rozwijany przez Meillassoux, ale też 
przez Raya Brassiera i Grahama Harmana (Bryant, Srnicek i Harman 2011), można 
tym samym odczytać dyfrakcyjnie, razem z omówionymi w poprzednich rozdziałach 
teoriami nowych materialistek takich jak DeLanda, Barad, Kirby czy Brian Massumi, 
które są obecnie ważne dla studiów nad nauką. Dzięki wykorzystaniu matematyki (teo-
rii mnogości, geometrii, topologii) do przełamania Kantowskich definicji epistemologii 
i ontologii można uzyskać ważne nowomaterialistyczne tezy, które (domyślnie) po-
pychają te fundamentalne humanistyczne przeciwieństwa – jak kobieta–mężczyzna 
– ku skrajności. W końcu studia nad nauką zostały nazwane antropologią przedmio-
tów/z przedmiotami (Mol 2002, 32), a zatem były domyślnie krytykowane za ciągłe 
skupienie się na problematyce kantowskiej (subiektywistycznej) przy jednoczesnej 
próbie dualistycznej ucieczki od epistemologii jako praktyki reprezentacjonistycznej 
(tamże, vii).

Narodziny	podmiotu	=	śmierć	podmiotu

Projekt Foucaulta służył (częściowo) zrozumieniu procesu powstania nauk humani-
stycznych (Foucault [1966/1970] 2006). Immanuel Kant – czy raczej antropologiczny 
zwrot w filozofii, który zainicjował – został w pracach Foucaulta przepisany. Narodzi-
ny podmiotu równają się dla Foucaulta śmierci podmiotu, lub też po nietzscheańsku 
śmierć Boga równa się śmierci człowieka. Foucault twierdzi w swoim Wprowadzeniu, 

że niedokończona i nieopublikowana korespondencja Kanta z jego (byłym) studentem 
Jakobem Sigismundem Beckiem, w połączeniu z opublikowaną wersją Antropologii 

w ujęciu pragmatycznym (Kant 2005) z 1798 roku pokazuje, że Kantowi udało się

[…] zdefiniować przestrzeń, którą mogłaby w zasadzie zająć antropologia: przestrzeń, 

w której samoobserwacja nie dotyczy podmiotu jako takiego, ani też czystego „ja” 

syntezy, lecz „ja”, które jest przedmiotem i jest obecne jedynie w swojej pojedynczej 

fenomenalnej [sic] prawdzie. Ale to „»a«-przedmiot” […] nie jest obce determinują-

cemu podmiotowi; nie jest bowiem ostatecznie niczym więcej niż podmiot, który sam 

na siebie wpływa. [Przestrzeń antropologii – przyp. aut.] jest w całości zajęta przez 

obecność głuchej, nieograniczonej i często omylnej wolności, która działa w domenie 

pierwotnej bierności (Foucault [1961] 2008, 39, podkreślenie w oryginale).
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Foucault zauważa, że wstęp do Antropologii pokazuje, iż tematem Kanta było „to, 
co człowiek z siebie robi – albo może i powinien zrobić z siebie – jako wolna istota” 
(tamże, 44), co czyni antropologię dziedziną pragmatyczną. Zajmuje się ona aktem 
równoważenia, w którym „człowiek jest uznany za »obywatela świata« przynależnego 
do dziedziny konkretnej ogólności, w której podmiot prawa jest określany przez pew-
ne prawa i im poddany, ale w tym samym czasie jest też istotą ludzką, która w swojej 
wolności działa zgodnie z uniwersalnym prawem moralnym” (tamże, 42). Pokazuje też, 
„jak jurydyczna relacja porządku posiadania, która jest ius rerum, pozostaje zdolna 
zachować moralne jądro osoby skonstruowanej jako wolny podmiot” (tamże). Pragma-
tyka zajmuje się więc nie naturą ludzką czy istotą człowieka, lecz „ruchem, w którym 
natura i wolność są związane w Gebrauch – jednym ze znaczeń, które jest dane w sło-
wie »użycie«” (tamże, 51). Bardziej ściśle „w Antropologii człowiek nie jest ani homo 

natura, ani po prostu wolnym podmiotem; jest pochwycony przez syntezy już wpra-
wione w ruch przez jego relację do świata” (tamże, 54–55). Przebadanie innego zbioru 
pojęć (Gemüt i Geist) pozwala Foucaultowi na stwierdzenie, że w Antropologii nie ma 
mimo to przestrzeni dla „bycia związanym z pasywnością fenomenalnych interpretacji” 
(tamże, 63), ponieważ „Geist jest […] w Gemüt zasadą zdedialektyzowanej, nietran-
scendentalnej dialektyki nakierowanej na dziedzinę doświadczenia i odgrywającej waż-
ną rolę w grze samych fenomenów. To Geist daje Gemüt wolność możliwego, odziera 
go z jego determinacji i zapewnia mu przyszłość, którą zawdzięcza on jedynie sobie 
samemu” (tamże). Na tej podstawie Foucault uznaje, że „Ja”/Podmiot Krytyki jest 

w Antropologii całkowicie odwrócony, na sposób bardziej skomplikowany niż przez 
zamianę przyczyny i skutku. Dosłownie „pojawia się w gęstości stawania się, gdzie jego 
nagła emergencja niezawodnie zakłada retrospektywnie ukonstytuowane znaczenie 
tego, co już jest” (tamże, 67).

We wprowadzeniu do Logiki (prawie dwadzieścia lat po pierwszej Krytyce) Kant 
rekapituluje swój projekt krytyczny nie w trzech, lecz czterech pytaniach. Podsumował 
trzy Krytyki w pytaniach „co mogę wiedzieć?”, „co powinienem robić?” i „na co mogę 
mieć nadzieję?”. Następnie dodał czwarte pytanie: „czym jest człowiek?”. Tylko w póź-
niejszych notatkach (Notes and Fragments [2005]) zdaje sobie sprawę, że to właśnie 
to zdanie najlepiej uchwyciło jego główny wkład w rozwój filozofii. Podczas gdy w jego 
czasach wciąż normalne było rozpoczynanie refleksji przede wszystkim od dogłębnej 
konceptualizacji Boga, z której dopiero wyrastały myśli dotyczące natury i istoty ludz-
kiej, Kant w swej filozofii wyszedł od człowieka – lepiej nawet, od myśli ludzkiej i jej 
relacji do natury. Innymi słowy Kant przeobraził (teologiczną) metafizykę w antropo-
logię transcendentalną. Przewrót kopernikański, który orbitował wokół pojęć takich 
jak Podmiot, Geist i Gemüt, był przede wszystkim rewolucją humanistyczną, ponieważ 
odwrócił relacje między trzema wspominanymi biegunami. Foucault ([1961] 2008, 
78) oczywiście to zauważa: „W końcu człowiek wyłania się jako uniwersalna synteza, 
tworząc prawdziwą jedność, w której łączą się osobowość Boga i obiektywność świata, 
zasada postrzegalnego i to, co suprapostrzegalne; a człowiek staje się pośrednikiem, 
z którego nabiera kształtu »einer absoluter Ganze«. To właśnie wychodząc od człowie-
ka można pomyśleć absolut”.
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Foucault twierdzi, że u Kanta człowiek nie tylko stał się podłożem myśli, ale że za-
równo Bóg, jak i świat (natura) mogą zaistnieć dopiero po nim. Jednak „człowiek od 
razu definiuje się jako obywatel świata, jako »Weltbewohner«: »Der Mensch gehört 
zwar mit zur Welt«. I zamykając koło, cały namysł nad człowiekiem pociąga za sobą 
namysł nad światem” (tamże, 78–79). Foucault pokazuje, że nie chodzi tu o natura-
lizm („gdzie nauka o człowieku pociąga za sobą wiedzę o naturze” [tamże, 79]) ani 
o determinizm „na poziomie fenomenów” (tamże), lecz raczej o „rozwój samoświado-
mości i »ja jestem«: podmiotu, który sam na siebie wpływa przez ruch, w którym staje 
się świadomy siebie jako przedmiotu” (tamże). To afirmatywne przepisanie Kanta, 
w przeciwieństwie do jego odczytania przez Meillassoux (które poznamy za chwilę), 
sprowadza się do – mówiąc słowami Barad – intra-akcji pomiędzy światem (społecz-
nym) i Podmiotem. Foucault twierdzi nawet, że „świat jako całość (Ganz)” wydaje się 
wyłączony z języka, ale posiada strukturę lub znaczenie (tamże, 80). Sposób, w jaki 
wyjaśnia on świat, zbliża się do DeLandowskich immanentnych zmian morfogene-
tycznych realnego, gdzie świat jest źródłem, domeną i granicą (tamże, 80–81). Tym 
samym metafizyka, zgodnie z którą Foucault przepisuje Kanta, jest w pełni monistycz-
na: „całość egzystencji określa, co do niej koniecznie i pierwotnie przynależy” (tamże, 
84). Śmierć Podmiotu jest zawarta w jego kantowskich narodzinach.

Antropocentryzm	(nie)rozwiązany	albo	krytykując	krytykę

W Po skończoności Meillassoux podejmuje się zadania podobnego do tego, które re-
alizuje Foucault. Można je streścić jako przepisanie kantowskich paradygmatów doty-
czących bytu ludzkiego (Podmiotu) i przedmiotu. Robi on to jednak przez postawienie 
innego pytania. Można powiedzieć, że Foucault patrzy na Kanta z perspektywy post-
nietzscheańskiej. Choć bowiem Foucault był historykiem, to ogłoszenie przez niego 
„końca człowieka” dotyczy oporu wobec sił absolutnych z okresu przedkrytycznego, 
które wciąż nawiedzają człowieka i jego próby konceptualizacji nowo odkrytej racjonal-
ności. Foucault zamierza odkryć rozum empiryczny, do którego odnosił się wcześniej 
jako do pragmatyki, i w ten właśnie sposób pchnąć dualistyczne myślenie Kanta do 
granic. Dostrzega ten nacisk na empiryzm już u samego Kanta, gdy podsumowuje jego 
ostatnie kroki: „Ruch, który w Krytyce dał początek transcendentalnemu mirażowi, 
zostaje w Antropologii rozwinięty i przedłużony w formie empirycznego, konkretnego 
życia Gemüt” (Foucault 2008, 63).

We wstępie do Po skończoności Alain Badiou twierdzi, że Meillassoux, odnosząc 
się do trzech pytań podsumowujących Krytyki Kanta, nie tyle ponownie odczytuje ich 
dynamikę w empiryczności, ile popycha je w kierunku „krytyki Krytyki” (Badiou, w: 
Meillassoux [2006] 2015, 9), co ma oznaczać, że kantowski antropocentryzm nie został 
„rozwiązany” przez Foucaulta ani jego następców. Podczas gdy główne i pierwsze py-
tanie Kanta („co mogę wiedzieć?”) zostało zaatakowane (na przykład przez Foucaulta) 
za użycie „ja” albo konstrukcję Podmiotowości („ja myślę”), jaką za sobą pociąga, to 
krytyka Krytyki Meillassoux skupia się na konieczności „wiedzy” i tego, że Kantowskie 
jej pojęcie jest zbudowane na osobliwym rodzaju dualizmu. Już Foucault (2008, 78) 
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zauważył, że „wychodząc od człowieka, można pomyśleć absolut” – i ten właśnie po-
mysł Meillassoux uważa za szczególnie zły. Meillassoux chce pomyśleć, nie pozbywając 
się podmiotu i przedmiotu (który to podział zdecydowanie afirmuje), jak człony tej 
opozycji odnoszą się do siebie w kontekście wiedzy.

Widzi on, że u Kanta rozwija się metafizyka, którą nazywa „korelacjonizmem”. Defi-
niuje go następująco: „Korelacjonizm polega na dyskwalifikacji wszelkiego roszczenia 
do rozpatrywania sfer podmiotowości i przedmiotowości jako niezależnych jedna od 
drugiej” (Meillassoux [2006] 2015, 17). Nie zostaje on jako taki zanegowany; dalej 
w swej pracy Meillassoux wykazuje konieczność spekulatywnego materializmu właści-
wie poprzez „słaby korelacjonizm”. Lecz sposób, w jaki został on wprowadzony przez 
Kanta w Kritik der reinen Vernunft w 1781 roku, był, jak twierdzi Meillassoux ([2006] 
2015, 172), „katastrofą” dla filozofii.

Dla korelacjonizmu Kanta kluczowa jest idea, że przedmioty w świecie zawierają 
się w sobie, niezależnie od jakiejkolwiek obserwacji, a zarazem posiadają subiektywne 
własności, które pozwalają im się objawiać w obserwacji (tamże, 52–53). Dla istoty 
ludzkiej zatem rzeczy w sobie są niepoznawalne, ale można je pomyśleć; jednocześnie 
możemy uzyskać racjonalną wiedzę (o rzeczy) jedynie przez obserwację – a więc to, jak 
obiekt pozwala sobie na bycie reprezentowanym. W taki oto sposób świat jako całość 
(das Ganze) zaczyna subiektywnie istnieć – z perspektywy „ja jestem”. Dokonana przez 
Meillassoux krytyka tej Kantowskiej relacji między podmiotem a przedmiotem prze-
biega dwojako. Po pierwsze, kwestionuje on granice, które Kant nałożył na racjonalną 
wiedzę. Dlaczego przedmiot w sobie nie może być poznany? Jak myśl w ogóle może 
mieć „ograniczony dostęp” do przedmiotu (który w przedstawieniu pozwala sobie na 
bycie myślanym, lecz nie znanym)? Po drugie, pyta, dlaczego Kant wymaga od przed-
miotu, żeby został przedstawiony, co ma dopiero umożliwić jego pomyślenie. Pojęcie 
donacji [givenness] (przedmiot musi zostać przeciwstawiony podmiotowi, by stać się 
częścią świata) także brzmi wątpliwie, jest bowiem głęboko antropocentryczne.

Aby wyjaśnić swoje zastrzeżenia, Meillassoux posługuje się przykładami pojęć ta-
kich jak „praskamieniałość” (życie, które przestało istnieć, zanim pojawił się człowiek 
i jego myślenie) czy „ancestralność”. Zastanawia się, czy to możliwe, że – jak wydaje 
się zakładać myślenie kantowskie – „nauce udaje się pomyśleć świat, w którym sama 
donacja czasoprzestrzenna nastała w pewnym czasie, a także w pewnej przestrzeni, 
poprzedzających samą donację” (tamże, 40). Albo: jak korelacjonizm może zinterpre-
tować twierdzenia ancestralne? Odpowiedź na te pytania jest jasna: (filozoficznie) nie 
może. Jest to poważna krytyka Kanta i proponowanego przez niego antropocentry-
zmu. Paleobiolog skonfrontowany z praskamieniałością ma problem z pomyśleniem 
ancestralnej czasoprzestrzeni, która nigdy się przed nim nie „przedstawiła” i do której 
wobec tego nie ma dostępu (ponieważ nie ma ona miejsca). Przeprowadzona przez 
Meillassoux krytyka Krytycznego (korelacjonistycznego) myślenia dotyczy nie Pod-
miotu istniejącego, lecz wiedzącego. Zaproponowaną alternatywą jest spekulatywna 
metafizyka, która nie jest subiektywna, lecz raczej wymaga, aby filozofia ponownie 
zwróciła się ku przedmiotowości. Krytyka Krytyki jest więc krytyką epistemologii, ta-
kiej jaką znamy.
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Dokonując jej, powraca, też do Boga i trójdzielnej taksonomii myśli omówionej 
przez nas wcześniej. W przeciwieństwie do Foucaulta, którego nazwałyśmy postnietz-
scheanistą, Meillassoux jest niewątpliwie antynietzscheanistą. Podczas gdy Nietzsche 
u schyłku XIX wieku uznał, że Wiek Rozumu (do którego wprowadził nas między in-
nymi Kant) doprowadził do morderstwa Boga, Meillassoux twierdzi coś dokładnie od-
wrotnego. Uważa, że refleksja kantowska, w której absolut został na dobre wykluczony 
z myślenia, wygnany z metafizyki, spowodowała zauważalny współcześnie powrót fun-
damentalizmu religijnego, jako że pozwoliła usunąć absolut z obszaru wiedzy, a zatem 
wskrzesić go jako wiarę (tamże, 71–72).

Komentarze tak Nietzschego, jak i Foucaulta nie są oczywiście według Meillassoux 
korelacjonistyczne. Ponownie myśląc Kantowskie „ja” w sposób empiryczny, pchają 
całą opozycję przedmiot–podmiot do skrajności, wprowadzając nas w nowy rodzaj 
myślenia, który był w stanie zgrabnie przepisać korelacjonizm. Meillassoux nazywa 
je „subiektywną metafizyką”, która w całości dotyczy absolutyzacji samego korelatu:

Taki rodzaj metafizyki może wybierać między różnymi instancjami podmiotowości, 

zawsze jednak będzie się cechował hipostazowaniem członu umysłowego, świado-

mościowego czy też życiowego: przedstawienia w wypadku monady leibnizjańskiej; 

obiektywnego podmiotu-przedmiotu, czyli natury u Schellinga; Ducha heglowskiego; 

Woli u Schopenhauera; woli mocy (albo wielu wól mocy) u Nietzschego; percepcji 

obciążonej pamięcią u Bergsona; Życia u Deleuze’a itd. (tamże, 61).

Meillassoux kontynuuje definiowanie tej subiektywnej metafizyki w sposób przypo-
minający logikę opozycji, o której mówiłyśmy w rozdziale szóstym niniejszej książki, 
a także charakteryzujący odczytanie przez Barad widmontologii jako potwierdzonej 
przez komplementarność Bohra (Barad 2010, 253):

Witalistyczne hipostazy Korelatu (Nietzsche, Deleuze) są chętnie określane jako kry-

tyki „podmiotu” czy nawet „metafizyki”, niemniej z idealizmem subiektywnym łączy 

je ta sama podwójna decyzja, zapewniająca im odmienność od realizmu naiwnego lub 

też od jednego z wariantów idealizmu transcendentalnego [Meillassoux (2006) 2015, 

61 – przyp. tłum.].

Pojęcia stworzone przez subiektywną metafizykę, współcześnie coraz bardziej popu-
larne w teorii kultury, tworzą coś, co mogłybyśmy nazwać (nawiązując do Whiteheada) 
metafizyką wydarzenia. Nie zwraca ona uwagi na pojedyncze przedmioty, a przynaj-
mniej nie w ich całości, lecz tylko o tyle, o ile są aktualizowane w wydarzeniu. To jest 
właśnie ta aktualizacja, która ostatecznie, jak to ujął Leibniz, jest jedynym możliwym 
światem. Foucaulta można by więc oskarżyć o w pewnym sensie zapomnienie przed-
miotu, do tego jednak wrócimy później.

Trzeba zrozumieć, że ta dwojaka definicja metafizyki subiektywnej uniemożliwia, 
jak twierdzi Meillassoux, jakikolwiek materializm. Tuż przed powyższą definicją su-
biektywnej metafizyki, która (jak pisze) nie może pomyśleć epikurejskiego atomu, 
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stwierdza, że epikureizm jest właściwie modelem każdego materializmu. W epikure-
izmie

myśl może za pośrednictwem pojęć próżni i atomu zyskać dostęp do absolutnej natu-

ry wszystkich rzeczy oraz […] ta natura nie jest z konieczności skorelowana z aktem 

myślenia, ponieważ sama myśl istnieje tylko w sposób aleatoryczny, na powierzchni 

złożeń atomów, które są przygodne (nawet bogowie są podzielni) – natury elementar-

ne mogą istnieć bez nich (tamże, 60).

Zaproponowany przez Meillassoux spekulatywny materializm wydaje się zdecydowanie 
odmienny od omówionych dotychczas materializmów; rzeczywiście nie wydaje się on 
wpisywać w spinozjański monizm, który do tej pory rozwijałyśmy.

Gdy Meillassoux twierdzi, że absolutna rzeczywistość składa się z bytów pozbawio-
nych myśli, albo nawet z bytów, które koniecznie ją poprzedzają (widzimy teraz, dla-
czego rozpoczął swoją argumentację od praskamieniałości, która rzeczywiście okazuje 
się być idealnym przykładem wydarzenia poprzedzającego ludzką myśl), zdecydowanie 
pozbywa się panteizmu Spinozy. Twierdzenie, że Bóg jest naturą (gdyż oba te byty nie 
mają granic, muszą być jednym), jest subiektywnie metafizyczną definicją Boga, jako że 
tworzy ona większą całość, która jest równa absolutowi. Uznanie Boga za równoważnik 
natury oznacza też, że jest ona racjonalna (w co oczywiście wierzą też paleobiolożki, 
gdy uznają swoje odczytania natury za „rzeczywiste”, czyli takie same jak obiektywna 
materialność), a to także jest dla Meillassoux niemożliwym antropocentryzmem. Dla 
niego natura jest przygodna, zwłaszcza że poprzedza myśl, czy nawet bardziej: poprze-
dza dowolny system logiczny, który możemy sobie wymyślić (zob. jego twierdzenia 
na temat „donacji czasoprzestrzennej” – tamże, 40). Meillassoux twierdzi – ponow-
nie w przeciwieństwie do spinozjanistów – że nie istnieje coś takiego jak zasada racji 
dostatecznej; każda przyczyna może spowodować nieskończenie wiele skutków, które 
nie są w żaden sposób „dane” w myśli. Ostatecznie więc znajduje się on znacznie bliżej 
Davida Hume’a niż Kantowskiego korelacjonizmu, w którym poznanie dowolnego sądu 
syntetycznego nigdy nie może być a priori. Ta widoczna stabilność chaosu, jak twierdzi 
Meillassoux, „pozwolił[a]by nam wniknąć głębiej w naturę czasowości uwolnionej od 
konieczności rzeczywistej” (tamże, 145).

Popychając słaby korelacjonizm Kanta do skrajności, Meillassoux tworzy speku-
latywny materializm odmienny od myśli Foucaultowskiej i postnietzscheańskiej, ale 
który mimo to jest koncepcją najwyższej wagi dla projektu nowego materializmu. Choć 
bowiem jego żarliwie polemiczne przepisanie historii filozofii tworzy zupełnie inną 
kartografię w porównaniu ze szkicami zarysowanymi przez nas w poprzednich roz-
działach – jego pochwała Descartes’a jest z nimi szczególnie trudna do pogodzenia – 
to jego odejście od antropocentryzmu wnosi ważny wkład do programu ogłoszonego 
przez Foucaulta.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej zakończeniu pierwszego rozdziału Po skończoności 
(i początkowi drugiego), w którym omawia on ancestralność. Tutaj Meillassoux przed-
stawia nam dwa główne zagadnienia spekulatywnego materializmu. Pierwszym z nich 
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jest poważny rozdźwięk między przedmiotami (materią) a myślami, które z nich wyni-
kają. Pomimo tego autor nie akceptuje linearnej czasoprzestrzeni (co mogłoby sugero-
wać „wynikanie”); pozbywa się jej, twierdząc, że „[w]pisywanie tych warunków w czas 
jest z konieczności ich uczłowieczaniem, robieniem obiektów również z nich” (tamże, 
42). Twierdzenie to zatem podkreśla przygodność materii (natury, przedmiotu) i usi-
łuje zgłębić, w jaki sposób myśl jest zdolna dotrzeć do nieskorelowanego, niedanego 
świata. Po drugie, choć nie zostaje to w Po skończoności rozwinięte, ale jest przyjmo-
wane jako powracające odniesienie do spekulatywno-materialistycznych przyszłości, 
Meillassoux podkreśla wciąż „zdolność matematyków do traktowania o Wielkim Ze-
wnętrzu, o przeszłości bez człowieka i bez życia” (tamże, 26).

Te dwa „sądy” odsyłają nas po raz kolejny do Spinozy i ujawniają bardziej zbliżoną 
do niego perspektywę. Choć bowiem pierwsza część Etyki jest poświęcona istnieniu 
tylko Jednej substancji (która z konieczności jest zarazem absolutnie nieskończonymi 
Bogiem i Naturą), to dodaje się w niej od razu, że substancja zawiera w sobie [modi]2 

(jak na przykład istoty ludzkie) i jest zorganizowana w różne atrybuty (na przykład 
rozciągłość i myślenie). W przypadku bytu ludzkiego umysł i ciało są „tym samym”, po-
nieważ stanowią istotę człowieka (i tworzą jeden z Boskich atrybutów). Nazywa się to 
czasem paralelizmem Spinozy (choć sam termin pochodzi od Leibniza), jednakże na-
zwa ta jest nieco zbyt „wieloznaczna”, wydaje się bowiem sugerować pewnego rodzaju 
nieobserwowalne podobieństwo. Ważnym argumentem za jego jednoznacznością jest 
to, że choć Spinoza twierdzi, iż każde poruszenie w ciele jest też poruszeniem umysłu, 
to idea (poruszenie umysłu) jest skutkiem swojego ciała. Nie oznacza to, że ciało może 
wywołać myślenie przez umysł (tak jak umysł nie może wywołać ruchu ciała) (Spinoza 
[1677] 2010, K3T2), lecz że ciało (res extensa) jest tym, co Brian Massumi (2002, 8) 
nazwałby ontologicznie uprzednim wobec umysłu, ponieważ ciała „są ontologicznie 
uprzywilejowane, gdyż to one konstytuują pole emergencji”. Podobnie jak u Meillas-
soux, nie jest to rozróżnienie czasowe – i dlatego też nie oznacza antropocentryzmu.

Wymaga to z kolei formalnego ekspresjonizmu, który, jak sądzi Brian Rotman, po-
winien wypchnąć nas „poza obszar znaku”. Podczas gdy Meillassoux twierdzi, że to 
poprzez matematykę jego filozofia może uchwycić obiekt w sobie (absolut), podtytuł 
Etyki Spinozy (Ordine Geometrico Demonstrate) pokazuje, że on z kolei wykorzystuje 
geometrię, by osiągnąć zrozumienie Absolutu. Zmapujmy teraz zarysowane trajektorie.

Matematyka,	geometria,	topologia

Omówimy teraz relację pomiędzy matematyką (włącznie z geometrią i topologią) a cia-
łem. Oczywiście Spinoza i Meillassoux nie są redukcjonistami ani lingwistami, jednak 
to, „co może zrobić matematyka”, wymaga głębszego namysłu.

Istnieją badacze, którzy w przeciwieństwie do nich nie widzą, w jaki sposób ma-
tematyka czy porządek geometryczny mogłyby wysuwać twierdzenia ogólne. George 
Lakoff i Rafael E. Núñez (2000, xvi) na przykład sądzą, że „[l]udzka matematyka, je-

2 Autorki w oryginalnej wersji zamieniły miejscami modi i atrybuty, co może wprowadzać czytelniczkę w błąd; w tłu-

maczeniu to poprawiłem – przyp. tłum.
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dyny rodzaj matematyki znany człowiekowi, nie może być podgatunkiem abstrakcyjnej 
matematyki transcendentalnej. Zamiast tego wydaje się, że matematyka, jaką znamy, 
wywodzi się z natury naszych mózgów i ucieleśnionego doświadczenia”. Ich książka 
zatytułowana Where Mathematics Comes from: How the Embodied Mind Brings 
Mathematics into Being ma na celu wykazanie, że każda myśl, a więc także matematy-
ka, wywodzi się z naszej cielesnej, ruchowej egzystencji (którą zatem chyba uważają za 
wyłącznie ludzką). Ich argumenty są zgodne z twierdzeniem Ricardo Nemirovsky’ego 
i Franceski Ferrary: „Myślenie nie jest procesem, który ma miejsce »ponad« czy »pod« 
aktywnością cielesną, lecz sam nią jest” (za: Rotman 2008, 33). Sądy tego typu, które 
wydają się ograniczać matematykę do wnętrza ciała, są rzecz jasna antropocentryczne, 
ponieważ wszystkie formy rachunku różniczkowego, wszystkie formuły i figury geo-
metryczne (proste, krzywe i tak dalej) są uznane za skutki naszego cielesnego bycia. 
Dzięki sugestii, że figury matematyczne koniecznie wyłaniają się z (ludzkiego) ciała, 
wydaje się, że figury znajdowane poza nami są jedynie projekcjami naszego wnętrza, 
co pociąga za sobą, słowami Meillassoux, silny korelacjonizm, ponieważ wspiera tezę 
„o istotowej nierozdzielności treści myślenia i aktu myślenia. Zawsze mamy do czynie-
nia tylko z danym-do-myślenia, nigdy z bytem istniejącym własną mocą” (Meillassoux 
[2006] 2015, 59).

U Briana Rotmana jednak ta relacja pomiędzy matematyką a ludzkim ciałem wydaje 
się być w mniejszym stopniu zamknięta w granicach naszej skóry. W Becoming Beside 
Ourselves: The Alphabet, Ghosts and Distributed Human Being z 2008 roku Rotman 
wprowadza pojęcie „gestu”, by pokazać, że matematyka i ciało są niejęzykowym, ma-
terialistycznym procesem morfogenetycznym, podważając powszechny, lecz rzadko 
artykułowany konsensus, że w matematyce „platonizm jest współczesną ortodoksją” 
(Rotman 1997, za: Kirby 2003, 422):

gest jest poza domeną znaku tak długo, jak znaki są kodowane i potrzebują herme-

neutyki, aparatu interpretacyjnego, którym można zastąpić i umiejscowić przed aktem 

znaczenia. Gest działa natomiast na sposób enaktywny, zewnętrzny wobec wszystkiego 

uprzedniego jego wykonania: działa przez cieleśnie dokonywane wydarzenia, wytwa-

rzając sens [meaning] i matematyczne znaczenie [significance] »zanim ktoś się o tym 

dowie« ([Rotman] 2008, 36).

Rotman, tak jak Barad, DeLanda, Massumi, Lloyd i Meillassoux, uznaje matema-
tykę za klucz do ontologicznej pierwotności. W przeciwieństwie do przedstawionego 
wcześniej matematycznego antropocentryzmu nie zamyka swoich twierdzeń w ciele. 
Gest zawsze sugeruje rodzaj rytmu, w którym zawsze porusza się koniecznie razem 
z (nadchodzącym) zewnętrznym przedmiotem i wraz z wielością [multiplicity], w któ-
rej się wydarza. Rotman uznaje zatem, że przedmiotem dyskusji o matematycznej abs-
trakcji jest to, „wespół z czym funkcjonuje” (Deleuze i Guattari [1980] 2015, 4). W tym 
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sensie zamiast sprzeciwiać się podmiotowi i przedmiotowi abstrakcji (lub książki) na-
leży pytać, jak „tworzy ona ze światem kłącze” (tamże, 12)3.

Czy to koniecznie miałoby nas to wyprowadzić „poza” język? Kirby w „Enumerating 
Language: »The Unreasonable Effectiveness of Mathematics«” z 2003 roku przed-
stawia mocny argument za uznawaniem matematyki za język. Nie prowadzi jej to au-
tomatycznie do lingwistycyzmu oddalonego od ontologicznej pierwotności. Definiu-
jąc matematykę jako „samoodnośny system relacyjnych układów”, Kirby (2003, 418) 
nawiązuje do jej próby przepisania przebrzmiałego, reprezentacjonistycznego pojęcia 
„języka”, które pojawia się często w większości teorii kulturowych, przy okazji przepi-
sując „matematykę [jako] język Natury […] boski[ego] autor[stwa]” (tamże, 419). Kirby 
krytykuje więc także Rotmana – w podobny sposób, w jaki ona sama i inne nowe ma-
terialistki krytykowały Butler (zob. rozdział piąty niniejszej książki). Można jednak nie 
zgodzić się z tą krytyką antropocentryzmu Rotmana, opartą na prostym odwróceniu 
tezy o naturalnym/boskim pochodzeniu matematyki (tamże, 426–427). W ten sposób 
możemy odnaleźć u nich obojga ontologiczną pierwotność.

Znane twierdzenie Kirby (2006, 84) – kontrintuicyjne ze względu na wykorzysta-
nie Derridy – brzmi następująco: „Jeśli »nie ma nic poza tekstem«, jak sądzi Derrida, 
to w »naturze Natury« jest pisanie, czytanie i modelowanie”. „[M]ateria” więc „po-
jawia się w horyzoncie naszego badania jako dużo ciekawszy temat. I co ważne jej 
zaistnienie nie musi być skryte w formie substytutu – kulturowego artefaktu” (tam-
że, 85, podkreślenie w oryginale). Nawiązując do swojego przepisania Ferdinanda de 
Saussure’a w Telling Flesh: The Substance of the Corporeal (1997), Kirby uznaje, że 
Derridiańskie „nie ma nic poza tekstem” powinno zostać przepisane jako „nie ma nic 
poza Naturą” (Kirby 2008b, 229). Zatem Kirby, tym razem podobnie jak Spinoza, ob-
wieszcza jednoznaczność4. Tym samym stanowisko Rotmana – dotyczące gestu, on-
tologicznie pierwotne – można odnaleźć także w pracy Kirby, gdy poprzez Derridę 
twierdzi ona, że

każda „jednostka” [unit] jest nie tyle oddzielną częścią większej całości, od której zale-

ży, lecz raczej wyjątkowym uobecnieniem ponownego wynajdywania się (lub przepisy-

wania się) systemu przez siebie samego. Zatem każde „uobecnienie” jest „całością” i to 

zimplodowane, holograficzne poczucie tożsamości zakłóca linearność jako rozwijającą 

3 Zamiast domyślnie przyjmować humanizm czy antropocentryzm, matematyka gestu Rotmana (i Deleuze’a z Guatta-

rim) wydaje się nawiązywać do tego, co Stengers nazwała „kosmopolityczną siecią”, lub do „Parlamentu Rzeczy” Latoura 
(zob. Lischka 2007, 40). Tak jak Rotman, Latour ([1991] 2011, 200–201) uznaje naukę za (za)interes(owanie) [interest 

– tłumacze Latoura na polski mają zawsze problem z tym terminem, gdyż oznacza on w angielskim i francuskim jedno-

cześnie „interes” i „zainteresowanie” – przyp. tłum.] (dla polityki), ponieważ jej intensywności są rzeczywiście ludzkie 
i nieludzkie, materialne i niematerialne, przepływające przygodnie: „wciąż wierzymy w naukę, ale zamiast mówić o jej 
obiektywności, prawdzie, chłodzie i eksterytorialności – właściwościach, które były jej udziałem tylko w ramach arbi-
tralnych konstrukcji epistemologii – zatrzymujemy to, co jest w niej najbardziej interesujące, czyli odwagę, eksperymen-

towanie, niepewność, ciepło, niekonsekwentne mieszanie hybryd, wariacką zdolność do odnawiania więzi społecznej”.
4 Wychodzi to poza twierdzenie z Telling Flesh, które brzmi: „myślimy o odnośniku [referent] jako ani poprzedzającym, 
ani następującym po języku, ponieważ jest w nim immanentny” (Kirby 1997, 19). Podczas gdy wcześniej Kirby wyda-

wała się uprzywilejowywać język – odnośnik jako immanentny w języku – to później Kirby odnosi się do jednolitości 
zbliżonej się do Deleuze’a i Guattariego w momencie, gdy piszą oni w Tysiącu plateau: „Zmiany wyrażenia wiążą język 
z zewnętrzem, lecz właśnie z tego powodu pozostają one immanentne językowi” (Deleuze i Guattari [1980] 2015, 96, pod-

kreślenie w oryginale). Nie bierzemy tutaj pod uwagę języka, lecz natychmiastowe warunkowe wyrażenia i implikowane 
zbiorowe układy. „Samoodnośność” matematyki powinna być interpretowana w ten drugi sposób.
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się sekwencję oddzielnych, następujących po sobie momentów (Kirby 2003, 425, pod-

kreślenie w oryginale).

Napotkałyśmy już tego typu teorie, począwszy od twierdzeń DeLandy, obecnych 
w wywiadzie z nim i w rozdziale piątym. Zgodnie z „gestem” Rotmana, „żywiołowe 
cielesne łączliwości” są „praktyką matematyczną” (tamże, 428). Dokładnie to samo 
pokazuje projekt Kirby: „w […] naturze cielesności jest matematyzacja, reprezentacja 
czy inteligentny pomiar samej siebie” (tamże, 434); postuluje ona „myślenie o biolo-
gii jako »zjednoczonym polu« operacyjnych różnicowań, mathesis naturalis” (tamże, 
434). W obu przypadkach to siły cielesne są ontologicznie pierwotne.

Mając na względzie to, jak Kirby przepisała pojęcie języka, unikając lingwistycyzmu, 
powinnyśmy (razem z między innymi Rotmanem, Deleuze’em i Guattarim) przepisać 
matematykę, unikając „matematycyzmu”. Konieczna eliminacja dowolnego matema-
tycznego antropocentryzmu na rzecz jakiegokolwiek materializmu prawdopodobnie 
oznaczałaby przede wszystkim odejście od dominującej we współczesnej matematyce 
teorii mnogości (jak twierdzi też Fernando Zalamea [{2009} 2012]5). Jest to wreszcie 
ruch powszechny wśród badaczek zainteresowanych tym, co nazywamy nowym mate-
rializmem. Stegners (2000, 157) proponuje dwie ścieżki:

René Thom dąży do stworzenia „nomadycznej” matematyki, której zadaniem byłaby 

nie redukcja wielości postrzegalnych fenomenów do jedności opisu matematycznego, 

który poddałby je porządkowi podobieństwa, lecz konstrukcja matematycznej inte-

ligibilności ich różnic jakościowych. Upadający liść nie byłby w takim wypadku już 

bardzo skomplikowanym przypadkiem rachunku Galileusza, lecz przyczyniłby się do 

stworzenia własnej matematyki. Można też przytoczyć matematykę fraktalną Benoît 

Mandelbrota. „Zrozumienie” oznacza tu także stworzenie języka otwierającego na 

możliwość „napotkania” różnych postrzegalnych form, ich reprodukcji, przede wszyst-

kim bez poddawania ich ogólnym prawom, które dałyby im „racje” i pozwoliłyby na 

manipulację nimi.

Pierwsza z tych opcji jest interesująca z racji jej postulatu stworzenia „nowomate-
rialistycznej” matematyki, skupionej na różnicowaniu (zob. rozdział siódmy niniejszej 
książki), jako godnej alternatywy dla teorii mnogości. Druga ścieżka też jest ciekawa, 
ponieważ jest obierana najczęściej, chociażby przez Rotmana, DeLandę i Massumie-
go. Według geometrii nieeuklidesowej Mandelbrota w szczególności topologia jest 

produktywnym podłożem dla matematycznej metafizyki materialistycznej. Topologię 
można nawet uznać za przeciwieństwo teorii mnogości, wykorzystuje ona bowiem 
radykalną „różnicę stopnia”, a nie teoriomnogościową „różnicę rodzajów”. Mając to 
na uwadze, DeLanda (2002, 24, podkreślenie w oryginale) definiuje topologię jako 
„najmniej zróżnicowaną geometrię, z najmniejszą liczbą różnych klas równoważno-

5 W momencie pisania niniejszej książki angielskie tłumaczenie dzieła Zalamei jeszcze nie było dostępne, stąd też 
autorki użyły jedynie forthcoming. Zdecydowałem się podać rok wydania hiszpańskiego oryginału oraz wydania tłuma-

czenia, zgodnie z praktyką stosowaną przez autorki w innych odwołaniach – przyp. tłum.



Nowy materializm

140

ści, w której wiele nieciągłych form zlało się w jedną ciągłą”. Massumi w Parables for 
the Virtual: Movement, Affect, Sensation z 2002 roku znakomicie wyjaśnia, dlaczego 
należy ją uznać za najbardziej gładką z nauk, albo jak to pięknie ujmuje Elie Ayache 
(2010, 147): „Matematyka jest myślą (a nie tylko rachunkiem), która stwierdza ist-
nienie poprzez nakierowanie swojego dyskursu”. Massumi (2002, 135), przywołując 
Kirby, dodaje:

Topologia nie jest nauką jakościową. Nie jest empiryczna, jeżeli badanie empiryczne 

rozumieć jako przechodzenie od opisu do prognozy. Nie posiada wartości progno-

stycznej. Niezdolna do bezpośredniego nawiązywania do czegokolwiek innego niż 

swoje własne wariacje, jest bardziej analogiczna niż deskrypcyjna. Nie jest jednak 

analogiem czegoś konkretnego. Nie jest analogiem w zwykłym sensie wariacji modelu. 

Tutaj nie ma żadnego modelu. Tylko sfałdowywanie i odfałdowywanie [infolding and 

outfolding]: samoodnośna transformacja. Analog jest procesem, samoodnoszącym do 

swoich własnych wariacji.

Choć Meillassoux w Po skończoności wydaje się skupiać najbardziej na fizyce, cza-
sem zaś pociągają go problemy teorii mnogości (podobnie jak jego nauczyciela Badiou, 
który zawsze z pasją podchodził do tego typu modeli matematycznych), jak na przykład 
twierdzenie Cantora, to jego materializm spekulatywny wydaje się potrzebować mate-
matyki, która zbliżałaby się do spekulatywnego pragmatyzmu, nad którym Massumi 
pracował przez ostatnie lata, a zwłaszcza do roli, którą w tego rodzaju myśleniu odgry-
wa topologia. I na odwrót: zainteresowanie Meillassoux absolutem, poszukiwaniem 
pozaskończonego albo „pozbawionej granic pluralizacji wielkości nieskończonych” 
(Meillassoux [2006] 2015, 149)6 mogłoby być dokładnie tym, czego potrzebuje Massu-
mi, gdy bada, co może zrobić topologia. Pojęcie wirtualnego (które Massumi zapoży-
cza od Bergsona i Deleuze’a) wydaje się dla niego szczególnie ważne, co potwierdza 
w „Potentiality and Virtuality” Meillassoux (2012). Jak to przedstawia Massumi (2002, 
135): „Centrum topologicznego obrazu dosłownie powoduje pojawienie się wirtualnego 
w myślach. Jest ono bardziej wyglądowe [apparitional] niż empiryczne. Wrażenie, 
zawsze przynoszące transformatywne uczucie zewnętrza, uczucie myśli, jest bytem 
analogu. To materia w trybie analogowym”.

Gładkość topologii jest współcześnie rozwijana (w matematyce) głównie w tak zwa-
nej topologii bezpunktowej [pointless topology], rozwijającej myśl Petera T. Johnsto-
ne’a (1977), i mereotopologii, która nawiązuje do Whiteheada ([1929/1978] 1985). 
Dzięki niej można najlepiej dostrzec, dlaczego Deleuze i Guattari uznawali matematykę 
(oraz muzykę) za zdolną do wytworzenia przestrzeni najgładszej z gładkich, a zatem 
6 Trudno powiedzieć, do czego odwołują się tutaj Dolphin i van der Tuin. Na podanej przez nie stronie 142 w angiel-
skim tłumaczeniu znajduje się pusta strona pomiędzy bibliografią a indeksem, a samego podanego przez nie cytatu 
(„unclosed pluralization of the infinite qualities” – „niedomkniętej pluralizacji jakości nieskończonych”) nie można ni-
gdzie znaleźć w angielskiej wersji Po skończoności. Zdecydowałem się podać bardzo podobny, lecz odmienny cytat 
definiujący pozaskończoność ze strony 104 tłumaczenia angielskiego: „unencompassable pluralization of infinite quan-

tities”. Jest on zgodny z oryginałem: „la pluralisation inclôturable des quantités infinies” (Q. Meillassoux, Après la finitu-

de, Paris 2006: Éditions du Seuil, 142). Nie sposób powiedzieć, w jaki sposób zamieniono wymiar ilościowy (quantité) 
pozaskończoności na jakościowe qualities. Z racji tego, że cytat ten jest mało istotny dla wywodu, zdecydowałem się 
go poprawić – przyp. tłum.
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najbardziej odpowiedniej dla przepisania nawiedzających nas dualizmów. Przykła-
dowo pojęcie „lokali” [locales] Johnstone’a, przeciwstawione przez niego „frejmom” 
[frames], pozwala nam na przemyślenie morfologii przez „ciągłe mapy” [continuous 
maps]7 (Johnstone 1982, 39). Lokale, niepowiązane dłużej z przedmiotami, umożli-
wiają czystą morfologię, która zawsze włącza wielość ciał równą naturze fizykalnej. 
Matematyka (topologia bezpunktowa) jest zatem naszą ścieżką (jedną spośród wielu 
nieprzewidzianych), która pozwala pozbyć się wektorowego (homomorficznego) sta-
tusu „na rzecz rozciągnięcia powierzchni”, jak to przedkłada Cache (1995, 75). Nasza 
pionowa pozycja, jak pisze dalej, byłaby wówczas jedynie urzeczywistnionym rezulta-
tem morfologii, które działają na ciągłej abstrakcyjnej mapie (czy przestrzeni).

By zakończyć przykładem, mogłybyśmy pomyśleć o sposobie, w jaki Massumi 
(2002, 75) ponownie odczytuje analizę gry w piłkę nożną autorstwa Michela Serres’a, 
którą podsumowuje następująco: 

Podmiotowość gracza jest oddzielona, gdy wkracza w pole potencjału, w jego wrażenia 

i jako jego wrażenia. Dla gry gracz jest takim wrażeniem. Wrażenie to jest transferem 

pola potencjału w lokalną akcję, która jest z kolei transdukowana w globalną rekon-

figurację pola potencjału. Wrażenie jest sposobem, w którym potencjalne jest obecne 

w postrzegającym ciele.

Massumi nie wychodzi w swojej analizie od człowieka – ani nawet od ciał – lecz raczej 
od sił i powierzchni, które są urzeczywistniane przez materialne praktyki; otwiera tym 
samym drogę do topologii bezpunktowej – podobnie jak mogliby to zrobić Johnstone 
i współczesne whiteheadianki. Gdy Massumi podkreśla znaczenie morfogenez wyda-
rzających się wraz z tworzeniem powierzchni, potwierdza, że Johnstone miał rację, 
wprowadzając pojęcie „ciągłego mapowania”. Uwalniając nas od punktu, linii, a nawet 
ruchu (który, jak stwierdziłby Meillassoux, ostatecznie pociąga za sobą wnioskowanie 
korelacjonistyczne), wirtualny absolut aktualizuje się. Bezpunktowa topologia jest więc 
jednym z „nieskończonych mechanizmów”, w których odnajduje się Henri Michaux 
([1972] 2002, 70): jednym, nieskończonym mechanizmem, który jest wszystkim. Wy-
zwala to nowy materializm.

 Tłumaczył Jędrzej Maliński

7 Serdecznie dziękuję za konsultacje dr. Rafałowi Gruszczyńskiemu i prof. Andrzejowi Pietruszczakowi z Katedry Logiki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Markowi Zawadowskiemu z Instytutu Matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego– przyp. tłum.
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