
Wprowadzenie

Jakkolwiek określenie „kultura nie-ludzka” może wydawać się oksymoroniczne 
— zwłaszcza mając na względzie te wszystkie koncepcje kultury, które zwykły 
ją utożsamiać ze światem człowieka — to nabiera ono znaczenia w kontekście 
toczonych we współczesnej humanistyce debat dotyczących relacji między tym, 
co ludzkie, i nie-ludzkie. Dotychczas określenie to kojarzyło się przede wszyst-
kim z ludzkim barbarzyństwem, bestialstwem, współcześnie zyskuje ono nowy 
sens i odnosi się do nie-ludzkich form istnienia (zwierząt, roślin, rzeczy itp.). 
Wspomniane debaty zataczają coraz szersze kręgi i trudno przejść obok nich 
obojętnie. Jednak określenie „kultura nieludzka”, do którego nawiązujemy, po-
chodzi z innych czasów i z innych dyskusji. Użył go w opublikowanym po raz 
pierwszy w 1987 roku artykule Autonomia kultury Stanisław Pietraszko. Pisząc 
o „kulturze nieludzkiej”, wrocławski kulturoznawca bronił względnej autonomii 
kultury. Wskazywał, iż kultura jest sferą niezależną od ludzkich intencji, rządzą-
cą się własnymi prawidłowościami, a nawet obdarzoną swoistą mocą sprawczą. 
Można zaryzykować twierdzenie, iż pisząc o „sprawczości” kultury, Pietraszko 
wyprzedzał popularne współcześnie podejścia, które — jak teoria aktora-sieci 
Brunona Latoura — zamiast traktować ją jako atrybut człowieka, dystrybuują ją 
w obrębie złożonych sieci relacji. Problem sprawczości jest jednym z kluczowych 
we współczesnej humanistyce. Z jednej strony sprawczość delegowana jest na 
różnego rodzaju byty nie-ludzkie (które do tej pory były jej pozbawione, na przy-
kład rośliny, zwierzęta, rzeczy itp.), z drugiej zaś strony pojawiają się apele o to, 
by reanimować podmiot ludzki, myśleć o podmiocie w kategoriach sprawczości 
właśnie. 

Zgromadzone w tym tomie teksty do obu tych kwestii się odnoszą. W otwiera-
jącym nasz tom artykule Czy komar może (prze)mówić? Timothy Mitchell pisze 
o najeździe, jakiego dokonały latem 1942 roku na Egipt komary, i to komary stają 
się głównymi bohaterami tej opowieści. Tytuł jego eseju stanowi jednak nawiąza-
nie do znanej pracy Gayatri Spivak Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, 
w której autorka rozważała kwestię sprawczości w ludzkim kontekście. Andrzej 
W. Nowak w swym tekście zwraca uwagę zarówno na wrażliwość i wyobraźnię 
ontologiczną Mitchella, jak i jego postawę „wolną od antropologicznego funda-
mentalizmu”. Podobne przymioty dostrzega u autora — a w zasadzie „ludzkiego” 
współautora — pewnego artystycznego przedsięwzięcia, Jarosława Czarneckie-
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10 Wprowadzenie

go aka Elvina Flamingo, gdańskiego artysty, dzięki któremu mogą (prze)mówić 
mrówki. Symbiotyczność tworzenia to długoletni projekt prezentowany ostatnio 
i nagrodzony w ramach Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 
Test Exposure1. Nowak, dokonując oceny teorii aktora-sieci w trosce o kondycję 
humanistyki, uznał, że jakkolwiek wyzwala nas ona z fundamentalizmu huma-
nistycznego i umożliwia swoisty trening przenikliwości ontologicznej, to jedno-
cześnie towarzysząca jej płaska ontologia, niwelująca jakościowe zróżnicowanie 
bytów istotnie utrudnia formułowanie w jej ramach projektów aksjologicznych.

Opublikowane w niniejszym tomie teksty w większości poświęcone są teorii 
aktora-sieci Brunona Latoura. Autorzy poruszają jednak wątki, które dotychczas 
w polskiej recepcji myśli francuskiego fi lozofa były mało rozpoznane. Chodzi 
przede wszystkim o komentarze do ostatniej pracy Latoura An Inquiry into Modes 
of Existence2, pracy, w której sięga on po bliskie nam — choć jak sam zauważa 
uznawane za przestarzałe — pojęcie wartości. 

Barbara Tuchańska, analizując Latourowskie postulaty — przekraczania opo-
zycji faktów i wartości oraz faktualnego (empirycznego), a także wszechświato-
wego i uniwersalistycznego ujmowania wartości — ostatecznie projekt aksjolo-
giczny wpisany w An Inquiry uznała za „słaby i niedostatecznie przemyślany”. 
Autorka zarzuca Latourowi potoczne rozumienie wartości i ich redukcję do zna-
czenia. Proponuje w końcu własną koncepcję ontologiczno-hermeneutyczną war-
tości, którą z tą Latourowską łączy antyesencjalizm i relacjonizm, a zasadniczo 
różni odmienna interpretacja idei bycia w sieci relacji i powiązań. 

Wprowadzenie do badań sposobów egzystencji często bywa czytane jako 
przejaw zwrotu metafi zycznego w myśli Latourowskiej. Oceny tego projektu są 
skrajne, co relacjonuje w swym przeglądzie recepcji książki na gruncie francu-
skim Krzysztof Dix. Od pełnego podziwu przekonania, że oto mamy do czynienia 
z przykładem oryginalnej, procesualnej, relacyjnej, aktancjalnej, płaskiej, plura-
listycznej ontologii (Patrice Maniglier) do zarzutu, że propozycja Latoura to pro-
jekt pozornie radykalny i banalny, przykład scholastycznej summy teologicznej 
(Arnoud Saint-Martin). 

1 O projekcie J. Czarneckiego piszą w niniejszym tomie Viola Krajewska i Piotr Krajewski. 
Warto tu dodać, że podstawą znacznej części tekstów zamieszczonych w tym numerze „Prac Kul-
turoznawczych” były wystąpienia na ogólnopolskim seminarium Kultura, polityka, wartości. Teo-
ria aktora-sieci a współczesna humanistyka, zorganizowanym przez Laboratorium Humanistyki 
Współczesnej wrocławskiego Instytutu Kulturoznawstwa w październiku 2014 roku. Nieprzypad-
kowym miejscem obrad było gościnne Centrum Sztuki WRO. Konferencji towarzyszyła prezentacja 
trwającej wystawy Symbiotyczności tworzenia i wykład jej kuratora Piotra Krajewskiego. Na 16. 
Biennale Sztuki Mediów WRO Test Exposure Symbiotyczność tworzenia została nagrodzona przez 
krytyków i redaktorów pism artystycznych.

2 Większość autorów odnosi się do angielskiego tłumaczenia pracy Latoura: Enquête sur les 
modes d’existence. Une anthropologie des modernes, wydanej oryginalnie w Paryżu w 2012 roku.
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Bez uwzględnienia i przemyślenia ontologii Latourowskiej, albo przynajmniej 
ontologicznych podstaw czy konsekwencji jego antropologii, trudno rzetelnie 
ocenić wartość poznawczą tej myśli w badaniach nad kulturą i łatwo ją zdys-
kredytować, identyfi kując niesłusznie z (krypto)naturalizmem, co czyni wielu jej 
krytyków. Być może głębsza i rzetelna dyskusja nad An Inquiry — która jest jesz-
cze przed nami — mogłaby wpłynąć na bardziej zniuansowaną krytykę poglądów 
Latoura.

Innym słabo obecnym wątkiem polskich dyskusji jest kwestia wpływu myśli 
religijnej na dzieło Latoura, który zaczynał od egzegezy biblijnej i nie zaprze-
cza, że teologia miała wpływ na jego naukowe projekty. Dawid Junke uczynił 
przedmiotem swej analizy wypowiedź Latoura o udręczeniach mowy religijnej, 
stanowiącą jednocześnie apel o jej odzyskanie. Warta ma być ona tych zabiegów 
jako mowa najbliższa immanentnej komunikacji zakochanych i wolna od złu-
dzeń „komunikacji podwójnego kliknięcia”, czyli przekonania o bezpośrednim 
— w znaczeniu nieobecności przetworzeń — odniesieniu komunikatu do swe-
go przedmiotu. Złudzenie to legło u podstaw mitologizacji zarówno Nauki, jak 
i Wiary3. Junke interpretuje chęć przywrócenia przez Latoura mowy religijnej 
jako wyraz stanowiska agnostycznego, nie — wyznanie wiary. 

Krzysztof Abriszewski podjął się „ocieplenia stosunków” między „tradycyj-
ną” teorią kultury reprezentowaną w jego rozważaniach przez zdającą sprawę 
z ambiwalencji „kultury jako praxis” koncepcję Zygmunta Baumana a teorią ak-
tora-sieci. Uznał, że napięcie między wymiarem wolności i kreacyjności kultury 
a wymiarem jej systemowego ładu (i podporządkowania) ma swą analogię w teo-
rii aktora-sieci. Dostrzegł ją w odniesieniach pojęć negocjacji i kontrowersji do 
idei czarnej skrzynki czy punktuacji (punctualization).

W tym kontekście mapowanie kontrowersji, o którym w swym artykule pisze 
Aleksandra Kil, może się okazać narzędziem badań społecznych z potencjałem do 
eksploracji kultury. Prezentowana metoda zakłada tworzenie kartografi i „punktów 
zapalnych” zbiorowości, które mogą mieć swą aksjologiczną czy, szerzej rzecz 
traktując, kulturoznawczą interpretację. Konstruowanie wizualnych reprezentacji 
dynamiki społecznego życia wpisuje się w tendencje waloryzowania piktoralnej 
kompetencji badawczej. Mapowanie jednak nie musi być tożsame z wizualizo-
waniem. We współczesnym wokabularzu humanistyki mapowanie oznacza (gę-
sty) opis i jako akt epistemiczny jest raczej zachowawcze i doraźne. Kartografi a 
kontrowersji nie zbliża nas wcale do zmapowania jakiejś wyobrażonej społecznej 
całości4. Chyba że założymy, że jest to całość rozumiana po tardowsku. Zdaniem 
Latoura myśl Gabriela Tarde’a miała zmartwychwstać i wcielić się właśnie w teo-

3 Używamy wielkich liter za Brunonem Latourem
4 Kategoria całości jest za to kluczowa w koncepcji mapowania poznawczego, której orędow-

nikiem jest Fredric Jameson. Zmapowanie luki między doświadczeniem jednostki a wyobrażoną 
całością struktur klasowych jest, według Jamesona, warunkiem powodzenia projektu politycznego 
w epoce postmodernizmu. Niefortunnymi próbami reprezentacji totalności czy wręcz „mapowa-
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12 Wprowadzenie

rię aktora-sieci: „»[C]ałość« nie jest obecnie niczym innym — pisał Latour — jak 
prowizoryczną wizualizacją, którą można modyfi kować i podług własnej woli 
unieważniać, powracając do pojedynczych składników, by następnie, odkrywszy 
jeszcze inne, nowe narzędzia, regrupować owe elementy w nowy zbiór”5. Wi-
zualizacje, które powstają w ramach mapowania kontrowersji, to nie statyczne, 
dwuwymiarowe narzędzia; opasłe bedekery w twardych okładkach, narażone na 
szybkie przedawnienie. Żeby uchwycić jeszcze gorącą „magmę społecznego ży-
cia”, muszą one działać raczej jak sprytne interfejsy, których obraz odświeża się 
właściwie jednym kliknięciem. Wtedy też może ziścić się ich (kosmo)polityczna 
misja. 

W tomie pojawia się Latour także w roli fi lozofa polityki. Przedmiotem anali-
zy nie jest nasuwająca się na myśl w tym kontekście polityka natury, lecz fi lozo-
fi czne inspiracje i konteksty politycznej refl eksji Latoura oraz koncepcja władzy 
wpisana w studia nad nauką i poznaniem. 

Leszek Koczanowicz zainteresował się Latourowską ideą demokracji wy-
raźnie inspirowaną przez amerykański pragmatyzm. Historyczny spór z połowy 
lat 20. XX wieku między Walterem Lippmannem a Johnem Deweyem o naturę 
publiczności — który we fragmentach publikujemy po raz pierwszy po polsku 
w dziale Archiwum — stał się osią analizy Latourowskiego modelu demokracji. 
Koczanowicz zwraca uwagę na zmianę akcentów w prezentacji tej historycznej 
debaty. Latour wcześniej podkreślający ważność i aktualność głosu Deweya — 
polemicznego wobec Lippmannowskiej koncepcji „demokracji ekspertów” — 
w Inquiry into Modes już nie wspomina autora The Public and Its Problems, lecz 
szczególnie eksponuje ideę publiczności fantomowej Lippmanna. Koresponduje 
ona z rozumieniem demokracji jako relacji i związków wyłaniających się oraz 
pogłębiających w trakcie działań, gdzie publiczność jest zaledwie fantomem 
„powoływanym do życia jako moment demokratycznego działania, który znika 
równie łatwo, jak został powołany”. Koczanowicz nie ogranicza się do wyłoże-
nia koncepcji Latoura, sytuuje ją w szerszym kontekście współczesnych dyskusji 
fi lozofi cznych. 

Michał Wróblewski podjął próbę konceptualizacji zjawiska władzy w ramach 
teorii aktora-sieci oraz studiów nad nauką i technologią. Uznał, że aplikacja kon-
cepcji Foucaulta — wyrażającej się w modelu heterogenicznym, relacyjnym, 
antagonistycznym i zakładającym tymczasową zgodność — może stanowić an-
tidotum na ograniczenia dominujących w rozważaniach ANT i STS modeli deli-
beracyjnego i partycypacyjnego, mających swe ugruntowanie w myśli Haberma-
sa. Jednocześnie we wczesnych pracach fundatorów teorii aktora-sieci (Michela 

niem poznawczym dla ubogich” określa on teorie spiskowe. Zob. F. Jameson, Mapowanie poznaw-
cze, przeł. B. Kuźniarz, „Krytyka Polityczna” 2009, nr 16–17, s. 232–240.

5 B. Latour, Tarde’s Idea of Quantifcation, cyt. za: L. Manovich, Czym jest wizualizacja?, przeł. 
M. Korzewski, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-
-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 443.
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 Wprowadzenie 13

Callona, Latoura, Johna Lawa) Wróblewski dostrzegł zarzucone tropy zbieżnego 
z myślą Foucaulta pojmowania władzy. 

W dziale Nawiązań Łukasz Medeksza postawił pytanie o status poznawczy 
Baumanowskiej Kultury jako praxis, testując koncept humanistyki niepoznawczej 
Stanisława Pietraszki. Łukasz Andrzejewski podjął problem kulturowych dyle-
matów współczesnej psychiatrii zainspirowany przez pracę amerykańskiej antro-
polog Tanii M. Luhrmann pt. Of Two Minds: The Growing Disorder in American 
Psychiatry. W sekcji Recenzji Ewa Kwiatkowska krytycznie omówiła antologię 
tekstów Gotffrieda Boehma O obrazach i widzeniu, a Mieszko Radecki wybór 
tekstów pod red. Ewy Bińczyk i Aleksandry Derry Studia nad nauką i technolo-
gią, korespondujący bezpośrednio z problematyką naszego tomu. 

Żywimy nadzieję, że prezentowany tom „Prac Kulturoznawczych” stanie się 
zachętą do dalszej dyskusji nad możliwością aplikacji myśli Latourowskiej oraz 
teorii aktora-sieci do badań nad kulturą. Jej nie-ludzki wymiar zawsze był brany 
pod uwagę w kulturoznawczej teorii kultury. Teksty publikowane w tym tomie 
prowokują zarówno do kontynuacji, jak i rewizji sposobu, w jakim o nie-ludzkiej 
kulturze myślano. 

 Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska 
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