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PRZECIWZ O ONO . POLITYKI PROSTOTY

W artykule staram si  pokaza  konsekwencje, jakie niesie za sob  fakt, e cz owiek wia-
domie do wiadcza tego, i  funkcjonuje w obr bie dynamicznych uk adów z o onych. Jed-
nym z najwa niejszych rezultatów tej specyÞ cznej w asno ci ludzi jako gatunku jest próba 
zredukowania stopnia z o ono ci tego typu uk adów. Dzia ania tego rodzaju okre lam mia-
nem polityki prostoty oraz pokazuj , w jaki sposób realizuje si  ona w obr bie zwrotu par-

tycypacyjnego; modelowania matematycznego; w formach w jakich urzeczywistnia si  dzi  
demokracja oraz dzia alno  ekonomiczna, projektowanie itd. Staram si  równie  pokaza , 
dlaczego polityka prostoty prowadzi do wzrostu stopnia z o ono ci wspó czesnego wiata. 

G ówne poj cia: z o ono ; dynamiczne uk ady z o one; emergencja; polityka prostoty; 
dzia ania zbiorowe; ponowoczesno .

Wst p

W swoim artykule chcia bym zaj  si  konsekwencjami obecno ci pewnej istot-
nej ró nicy pomi dzy cz owiekiem a innymi agentami obecnymi w dynamicznych 
systemach z o onych (na ich temat zob. Mitchell 2009; Sawyer 2005; Winkowska-
-Nowak, Batorski i Peitge 2003; É rdi 2008; Walby 2007). Ró nicy, która polega 
na tym, i  my jako osoby reß eksyjne, pos uguj ce si  j zykiem oraz narz dziami, 
posiadamy zdolno  do wiadomego do wiadczenia tego, e funkcjonujemy w ob-
r bie uk adów z o onych. Oznacza to, i  inaczej, ni  w przypadku zwierz t, drobno-
ustrojów, maszyn i robotów, naszym udzia em jest nie tylko wspó tworzenie takich 
systemów, ale te  do wiadczanie z o ono ci jako istotnego parametru, okre laj cego 
sposób postrzegania tego rodzaju uk adów oraz dzia ania w ich obr bie. Jednym 
z najbardziej przekonuj cych dowodów na istnienie tej ró nicy jest rosn ca dzi  
popularno  kategorii z o ono ci jako poj cia opisuj cego wspó czesny nam wiat, 
teorii z o ono ci jako konceptualnego narz dzia pozwalaj cego nam go zrozumie ; 
empirycznych bada  nad z o ono ci  jako rodka poznawania rzeczywisto ci. 

Popularno  ta nie omija równie  socjologii1, w obr bie której od po owy lat 
dziewi dziesi tych XX wieku mamy do czynienia ze stale rozwijaj cym si  kon-
glomeratem studiów, okre lonych przez Briana Castellaniego i Frederica Williama 
Hafferty’ego (2009) mianem Socjologii i bada  z o ono ci (Sociology and Comple-

xity Science, SACS). Konglomeratu, na który sk adaj  si  mi dzy innymi: analizy 
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1 Chocia  trudno to zauwa y  w polskim kontek cie, w którym reß eksja nad z o ono ci  jest 

obecna, ale raczej poza polem socjologicznym. 
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z o onych sieci spo ecznych; socjologia obliczeniowa i data mining, Luhmannow-
ska teoria z o ono ci (i szerzej koncepcje tworz ce trzeci  fal  teorii systemów w so-
cjologii – Sawyer 2005), socjocybernetyka, brytyjska szko a bada  nad z o ono ci . 

Reprezentuj cy t  ostatni , John Urry, prawie 10 lat temu og osi  w naukach 
spo ecznych pocz tek complexity turn. ród em tego zwrotu ma by  coraz po-
wszechniejsze zdawanie sobie sprawy z tego, jak bardzo nieprzydatne do opisu 
wspó czesnego wiata s  te rodzaje socjologicznej wiedzy, w centrum których 
znajduje si  autonomiczna jednostka ludzka kontroluj ca poznawczo i praktycznie 
rzeczywisto , spo ecze stwo rozumiane jako zbiorowo  pa stwa narodowego, 
w sposób linearny postrzegana przyczynowo  oraz ad traktowany jako stan, a nie 
proces. Istot  tego zwrotu jest za  uznanie, równie  przez socjologów, tego, co jest 
codziennym do wiadczeniem nas wszystkich – niepewno ci i nieprzewidywalno-
ci, konektywno ci i sieciowo ci, emergencji, otwarto ci i zmienno ci systemów 

spo ecznych jako stanów normalnych, nie za  jako patologii czy odst pstwa od 
normy. 

Do wiadczenie z o ono ci wiata 

Na czym polega specyÞ ka do wiadczenia z o ono ci? Dlaczego jest ono takie 
istotne? Mam wra enie, i  jest ono bardzo bliskie do wiadczeniom religijnym, w tym 
sensie, e z o ono , podobnie, jak sacrum (Otto 1968; Eliade 1999), jednocze nie 
nas fascynuje i przera a. Fascynuje, bo eksponuj c emergencj  jako podstawow  
si  buduj c  nasz wiat, dowodzi, i  ka dy z nas go modeluje. Przera a, bo ka e 
zauwa y , e chocia  rzeczywisto  jest naszym tworem, to jej kszta t nie zale y od 
nas, ale raczej od relacji, w które wchodzimy z innymi, relacji o nieprzewidywal-
nych skutkach, opartych na sprz eniach zwrotnych i skomplikowanej przyczyno-
wo ci. Fascynuje, bo codziennym do wiadczeniem czyni blisko  tego, co odleg e 
i w sensie Þ zycznym i spo ecznym. Przera a, bo u wiadamia, e to, co odleg e i na 
co nie mam wp ywu, jest istotnym czynnikiem kszta tuj cym moje ycie, zdolnym 
ca kowicie je przeobrazi . Fascynuje, bo u wiadamia, i  w adza drzemie w naszych 
r kach. Przera a, bo codziennie dowodzi, i  nikt nie jest zdolny do jej skuteczne-
go sprawowania. Fascynuje, bo eksponuje niesko czono  wyborów, przed którymi 
mo emy stan . Przera a, bo u wiadamia, i  niezale nie od tego, co wybierzemy, 
mamy ograniczony wp yw na to, jakie b d  efekty naszych decyzji. Fascynuje, bo 
daje nadziej , i  wszystko mo e jeszcze ulec zmianie. Przera a, bo u wiadamia, i  
wszystko zmianie podlega. 

Nie trzeba udowadnia , i  do wiadczenie z o ono ci wiata nie jest tylko udzia-
em Þ lozofów, naukowców i badaczy ycia spo ecznego, którzy przygl daj c si  
wiatu postanowili opisa  go w nieco inny od zwyczajowego sposób. To raczej do-
wiadczenie powszechne, towarzysz ce nam na co dzie , którego sta ymi elementa-

mi s  niepewno , wiadomo  wspó zale no ci wszystkiego, co istnieje, poczucie, 
i  nie jeste my zdolni do okre lania tego, co zdarzy si  nawet w najbli szej przysz o-
ci, g sto  relacji spo ecznych, nieumiej tno  rozpoznawania wzorów rz dz cych 
wiatem, postrzeganie go jako chaotycznego i nieprzejrzystego itd.
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Dosy  oczywiste s  równie  powody sprawiaj ce, i  do wiadczenie z o ono ci, 
cho  niew tpliwie uniwersalne, w a nie dzi  staje si  powszechne. W ród nich nale y 
z pewno ci  wskaza  na funkcjonowanie w wiecie oplecionym przez sieci teleko-
munikacyjne, globalne zale no ci ekonomiczne, polityczne i kulturowe; w „g stym 
spo ecze stwie”, którego podstawow  cech  jest wymuszone s siedztwo (Sloterdijk 
2011); w wiecie „nieprzejrzystym” – przesyconym informacj , ale cierpi cym na 
deÞ cyty wiedzy; w rzeczywisto ci fetyszyzuj cej ruch i mobilno , nowo  i to, co 
bezprecedensowe, a wi c te  to, co transgresyjne. ród em tego do wiadczenia jest 
te  ycie w wiecie, który przepe niony jest incydentami, wytr caj cymi nas z ruty-
ny i uniewa niaj cymi posiadan  przez nas wiedz , zmieniaj cymi z dnia na dzie  
biograÞ czne trajektorie jednostek, organizacji i ca ych spo ecze stw itd. Powody, dla 
których do wiadczenie z o ono ci jest dzi  powszechne, mo na by oczywi cie mno-
y  – poniewa  jednak ich opisowi jest po wi cona ca a ponowoczesna socjologia, 

nie tylko nie sposób ich wszystkich tu przywo a , ale te  pewnie nie warto dokony-
wa  w tym miejscu raz jeszcze ich przegl du – s  one bowiem zbyt oczywiste. 

Du o istotniejsze jest jednak zwrócenie uwagi na to, i  do wiadczenie z o ono ci 
jest sprzeczne z tym, w jaki sposób jednostki yj ce w naszym kr gu kulturowym, 
w nowoczesnych, zmodernizowanych spo ecze stwach zwyk y my le  o rzeczywi-
sto ci. Nowoczesny porz dek spo eczny fetyszyzowa  bowiem jednostk  jako oso-
b  zdoln  do sprawowania poznawczej i praktycznej kontroli nad rzeczywisto ci  
i podpowiada , i  jako gatunek jeste my omnipotentni; byli my przekonani, i  zakres 
tej kontroli zwi ksza si  wraz z rozwojem naukowym i technologicznym; ufali my, 
i  mo na zaplanowa  to, co si  stanie w przysz o ci, o ile tylko b dziemy dyspo-
nowa  podstawowymi parametrami okre laj cymi sposób funkcjonowania wiata; 
byli my przekonani o tym, e nie ma zjawisk niewyja nialnych, s  tylko te jeszcze 
niewyja nione (Goffman 2010, rozdz. 1) oraz o tym, e nawet je li my sami nie jeste-
my w stanie kontrolowa  rzeczywisto ci, to zawsze istnieje kto , kto zadanie to za 

nas, na mocy podzia u pracy i politycznej reprezentacji, wykona. Do wiadczenie z o-
ono ci, kwestionuj c wszystkie te przekonania, jest wi c ogromnie k opotliwe. Nie 

tylko dlatego, e jest ono ambiwalentne, ale te  dlatego, e podwa a nowoczesny 
wiatopogl d, wskazuj c na jego nieadekwatno  jako narz dzia reprezentowania 

wspó czesnej rzeczywisto ci i podstawy dzia ania w jej obr bie. 

Kwestionuj c z o ono

Paradoks polega na tym, i  ta nowa sytuacja nie prowadzi raczej (cho  oczywi-
cie nie zawsze) do przeobra ania nowoczesnego wiatopogl du, w taki sposób, aby 

lepiej przystawa  on do wiata, w obr bie którego funkcjonujemy. Przeciwnie, p k-
ni cie to prowokuje raczej takie próby modyÞ kowania rzeczywisto ci, aby zacz a 
ona przylega  do naszego sposobu my lenia o niej i jej postrzegania. 

Nie ma w tym niczego zaskakuj cego, je li u wiadomimy sobie, jak g boko 
w nasz  wiadomo , sposób zorganizowania rzeczywisto ci, ideologie i systemy 
symboliczne, wzajemne oczekiwania, wdrukowane s  regu y i przekonania, które 
podwa a do wiadczenie z o ono ci. G boko  internalizacji nowoczesnych przeko-
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na  na temat wiata oraz ich stabilno  wyra a mi dzy innymi: s abn ce tylko enkla-
wowo zaufanie do ekspertów; pytanie „jak y ” kierowane do przedstawicieli w adz 
i ponawiane oskar anie ich o b dy pope niane w kierowaniu pa stwem; inwestycje 
czynione w przysz o  (edukacyjne, ekonomiczne, spo eczne) i jej planowanie; nie-
s abn ca wiara w indywidualizm i w niepowtarzalno  jednostki oraz kult tych in-
dywiduów, które najpe niej uciele niaj  ludzk  zdolno  do kontroli rzeczywisto ci; 
odradzanie si  narodowych wspólnot oraz etnocentryzmów itd. 

Adekwatno  tego modernistycznego wiatopogl du próbuje si  ratowa  rów-
nie  w obr bie socjologii i szerzej w naukach spo ecznych, wykorzystuj c jako 
g ówn  strategi  tego dzia ania zdeÞ niowanie z o ono ci, emergencji, zmienno ci 
i konektywno ci jako odst pstw od norm wyznaczanych przez modernistyczny po-
rz dek. A wi c jako deindywiduacji, paniki moralnej, zbiorowego z udzenia i histe-
rii, neoplemienno ci, kryzysu pa stwa narodowego, umasowienia, niestabilno ci, 
chwiejno ci, nieprzewidywalno ci, postmodernizmu itd. W tym obronnym ruchu nie 
ma niczego zaskakuj cego, je li zgodzimy si , z tym, e socjologia to nowoczesna 

nauka o nowoczesnym spo ecze stwie – godz c si  z tym, e wiat jest otwartym 
systemem z o onym o dynamicznym, nieliniowym charakterze, musia aby zakwe-
stionowa  wiele z fundamentalnych za o e , na których si  ona opiera. 

Polityka prostoty 

Opisywan  tu praktyk  – a wi c próby uniewa nienia tego, co jest ród em 
do wiadczenia z o ono ci – chcia bym okre li  mianem polityki prostoty. Rozu-
miem j  jako rozbudowany kompleks dzia a , idei, technicznych narz dzi, nakie-
rowanych na podtrzymanie modernistycznego wiatopogl du, w którego centrum 
znajduje si  przekonanie o nieograniczonej kontroli cz owieka nad rzeczywisto ci . 
Podstawowym celem tej polityki jest wi c leczenie nas z najwi kszej z bol czek 
wspó czesno ci – z niepewno ci – a wi c z niezdolno ci nie tylko do przewidze-
nia, co si  mo e zdarzy , ale te  do wyobra enia sobie tego, co w ogóle mo e by  
nast pstwem naszych dzia a 2. Je eli uznamy, i  do podstawowych cech systemów 
z o onych nale : otwarto ; zdolno  do samoorganizacji, emergencja, siecio-
wo , wielo  konstytuuj cych je agentów i relacji pomi dzy nimi, dynamiczno  
i nieliniowo  tych ostatnich, to polityka prostoty polega przede wszystkim na pró-
bie przekszta cenia go w system prosty. Mo na tego dokona  poprzez wydzielanie 
systemu z otoczenia wyra nymi granicami, regulowanie zachodz cych w nim inter-
akcji przez silny o rodek kontrolny; przez ujednorodnienie dzia aj cych w obr bie 
systemu agentów; przez ograniczanie samoregulacji do tych jej form, które s u  
równowadze systemu; odnajduj c regu y rz dz ce tym, co na pozór przypadkowe 
i chaotyczne itd. Niezale nie od tego, jak  form  przybiera polityka prostoty, jej cel 
jest zawsze podobny – stanowi go próba zakwestionowania realno ci do wiadcze-
nia z o ono ci wiata, w taki sposób, aby ogranicza  jego donios o  jako istotnej 
zmiennej opisuj cej nasz wiat. 

2 Na temat ró nic pomi dzy niepewno ci  a ryzykiem zob. Adams 1995. 
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Paradoks polityk prostoty polega na tym, i  usi uj c zredukowa  z o ono  
wiata, b dnie rozpoznaj  jej natur  przyjmuj c, i  mo liwa jest transcendentna 

interwencja w tego rodzaju uk ad, która sama nie podlega panuj cej w nim logice. 
W rzeczywisto ci polityki prostoty s  skomplikowanymi, opartymi na wiedzy eks-
perckiej i specjalistycznych narz dziach, praktykami, które z o ono  z konieczno-
ci pog biaj . 

Wielo  polityk prostoty

Dla lepszego zrozumienia tego, co mam na my li mówi c o polityce prostoty, 
chcia bym si gn  po konkretne przyk ady tego, w jaki sposób si  ona dzi  urze-
czywistnia3. 

Pierwszym z nich jest potraktowanie najwa niejszego aspektu z o ono ci – 
a wi c emergencji – jako rodzaj zasobu, którym dysponuje spo ecze stwo obywa-
telskie. Zasobu, dzi ki któremu mo e ono skutecznie przeciwstawia  si  systemowi. 
Najlepszym przyk adem tej formy polityki prostoty jest niew tpliwie „zwrot spo-
eczny” („social turn” Bishop 2012) obecny dzi  w wielu sferach ycia. Jego istot  

jest próba w czenia jednostek w te sfery ycia, które dot d by y regulowane w opar-
ciu o wiedz  eksperck , hierarchiczne struktury, profesjonalne instytucje. Pozytywn  
podstaw  tego rodzaju inicjatyw jest przekonanie, i  tymi, którzy najlepiej wiedz , 
czego chc , s  osoby maj ce sta  si  beneÞ cjentami tych partycypacyjnych aktywno-
ci oraz e najlepszym rodkiem rozwi zywania z o onych spo ecznych dylematów 

jest kolaboracja (Kolaboratorium… 2011), aktywizowanie „zbiorowej inteligencji” 
(Rheingold 2003), konsultacje spo eczne, bud ety obywatelskie, inkluzja i wspó -
dzia anie. Negatywn  podstaw  „zwrotu spo ecznego” jest z kolei krytyczny sto-
sunek wobec pa stwa jako instytucji opieku czej, traktowanie oÞ cjalnego systemu 
politycznego jako niezdolnego do reprezentowania interesów obywateli i wype nia-
nia funkcji regulacyjnej oraz przekonanie, i  podstawowym zadaniem ekspertów 
sta o si  nie tyle rozwi zywanie jakichkolwiek problemów, ile raczej wytwarzanie 
zapotrzebowania na w asne us ugi. Przyk adów dzia a  opartych na takim samore-
gulacyjnym modelu jest bardzo wiele – poczynaj c od planowania i projektowania 
partycypacyjnego, przez ekonomi  spo eczn , spó dzielcze kooperatywy gospodar-
cze i crowdfounding, rozwój miejskich ruchów spo ecznych, ró ne formy „ulicznej 
demokracji bezpo redniej” i odzyskiwania miasta, a na lifestylowych fenomenach4, 
maj cych swoje ród o na najbardziej podstawowych poziomach ycia spo ecznego, 
ko cz c. 

Próba przekszta cenia emergencji w produktywn  si  sprawia, i  jedyn  jej 
akceptowaln  form  staje si  ta, która ni  w istocie nie jest, poniewa  u jej podstaw 
le y (biznes)plan, strategia, projekt, spontaniczno  oddolnych procesów jest za  

3 W poni szym ust pie wykorzystuj  fragmenty artyku u mojego autorstwa, zatytu owanego 
Widmo emergencji i jego wrogowie (Krajewski 2013).

4 Takich, jak na przyk ad moda na ostre ko o, owling, planking, ß ash-moby, partyzanckie 

ogrodnictwo, zawieszanie kawy czy truck-food i wiele innych.
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tu torowana przez struktur , w obr bie której j  ulokowano. Nieprzypadkowo do-
sy  charakterystyczne dla ró nych form „zwrotu spo ecznego” jest to, e zostaj  
one uruchomione przez ekspertów (og aszaj cych spo eczne konsultacje i konkursy 
grantowe dla lokalnych wspólnot, tworz cych nowe spo eczno ciowe portale, orga-
nizuj cych kursy, na których mo na si  nauczy , jak by  aktywnym, animuj cych 
wykluczonych i zmarginalizowanych), subsydiowane przez instytucje pa stwa i po-
nadnarodowe organizacje, oparte na opas ych ksi gach „dobrych praktyk”. 

W wielu przypadkach taka projektowana emergencja owocuje bardzo po ytecz-
nymi rezultatami, wzmocnieniem ró norodnych publicznych zasobów czy rozwi -
zaniem konkretnego problemu. Chodzi jednak o to, e ze spontanicznym d eniem 
uk adów z o onych do osi gni cia równowagi nie ma ona wiele wspólnego, a je-
dynie jest dramatycznie nieprzekonuj cym przyk adem tego, e emergencj  da si  
zaprz c do dzia a  podporz dkowanych my leniu o wiecie w kategoriach projektu. 
Dramatycznie nieprzekonuj cym, bo istot  interesuj cego nas tu procesu jest jego 
przygodno , niepodatno  na jakiekolwiek formy kontroli. Dlatego te  w „zwrocie 
spo ecznym” (i to, jak powiedzieli my, niezale nie od niepodwa alnych spo ecz-
nych korzy ci, które on przynosi) mo na widzie  te  przejaw panicznego strachu 
przed tym, co oddolne, spontaniczne i relacyjne, a wi c jeden z najlepszych przeja-
wów tego, co tu okre lamy mianem polityki prostoty. 

Nie chodzi o to, by deprecjonowa  „zwrot spo eczny”, rosn c  popularno  par-
tycypacji jako formy rozwi zywania problemów spo ecznych, ale raczej o to, by 
dostrzec niebezpiecze stwa z ni  zwi zane – w tym przede wszystkim to polegaj ce 
na ignorowaniu zdolno ci spo ecze stwa do samoregulacji, albo na wykorzystywa-
niu jej wy cznie jako uzasadnienia publicznych wydatków na dzia ania artystów, 
projektantów, animatorów, które maj  j  wytwarza  lub wzmacnia  (Bishop 2012: 
13–15). 

Warto zwróci  uwag  na jeszcze jedn  istotn  kwesti , która wi e si  z postrze-
ganiem samoregulacji jako rodka rozwi zywania problemów spo ecznych, który 
mo e by  u ywany w kontrolowany sposób. Si ganie po niego jest bardzo ryzykow-
ne z powodów politycznych, poniewa  sugeruje, i  wykluczenie, marginalizacja, 
przemoc, nierówno ci dotykaj ce okre lone zbiorowo ci, maj  swoje ród o wy cz-
nie w tych w a nie spo eczno ciach, a wi c, e poniek d s  one same winne sytuacji, 
w jakiej si  znalaz y. Nie jest winny szerszy porz dek spo eczny, niesprawiedliwa 
dystrybucja ró norodnych zasobów, uprzedzenia i nienawi  ze strony reszty spo e-
cze stwa, ale niew a ciwe relacje pomi dzy osobami, które zbiorowo ci te tworz , 
brak aktywno ci spo ecznej i woli wspó dzia ania. Podsumowuj c to krytyczne spoj-
rzenie na „zwrot spo eczny”, warto zauwa y , i  oferuje on raczej podmian  pod-
miotów reguluj cych ycie spo eczne (zamiast pa stwa i ekspertów – organizacje 
pozarz dowe, animatorzy, ruchy spo eczne), a nie radykaln  zmian  w sposobach 
my lenia o nim. Ta ostatnia wymaga aby bowiem uznania w emergencji i z o ono-
ci – realnych bytów, dostrze enia reprezentuj cych je procesów tam, gdzie mówi si  

o braku aktywno ci, przyznania, e spo ecze stwo rzeczywi cie mo e radzi  sobie 
samo i tego, e nie tworz  go tylko ludzie, ale te  przedmioty, zwierz ta, ro liny 
i technologie. 
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Polityka prostoty objawia si  te  w tych praktykach naukowych, których celem 
jest próba rekonstruowania wzorów rz dz cych uk adami z o onymi, po to, by prze-
widywa  przysz e stany tych systemów, a dzi ki temu je kontrolowa . W tej perspek-
tywie z o ono , a dok adniej emergencja, jawi si  jako z owroga, niszczycielska 
si a, atakuj ca znienacka i zak ócaj ca pewien zestalony porz dek. Jako si a, która 
nie tylko podwa a rutyn  codzienno ci i regu y j  organizuj ce, ale te  sprawiaj ca, 
i  odkrywamy w sobie zaskakuj ce nas samych potencje, emocje i sentymenty. Ten 
rodzaj emergencji jest obecny tam, gdzie dochodzi do zak ócenia p ynnej dot d ko-
munikacji (np. tam, gdzie z niewyja nionych przyczyn tworzy si  korek drogowy, 
albo tam, gdy krótkotrwa a przerwa w dost pie do sieci wywo uje intensywne próby 
po czenia si  z ni  podejmowane przez internautów, co z kolei sprawia, i  problem, 
który usi uj  oni rozwi za , pog bia si ), tam, gdzie mamy do czynienia z ró nymi 
formami deindywiduacji, a wi c zachowa  zbiorowych (Smelser 1998) (np. w sytu-
acji paniki, pogromów, objawie , zbiorowej histerii spowodowanej mierci  wa nej 
dla zbiorowo ci osoby), czy te  tam, gdzie indywidualna pogo  za zyskiem powo-
duje za amanie si  doskonale funkcjonuj cych dot d rynków5. Emergencja objawia 
swoj  niszczycielsk  si  równie  w bardziej globalnych fenomenach, np. w utrud-
nieniach w dost pie do wody pitnej, w wyczerpywaniu si  naturalnych zasobów 
surowcowych, w narastaj cych problemach ze sk adowaniem tego, co pozostaje po 
zaspokajaniu rozbudowanych potrzeb konsumpcyjnych. 

Istotne jest, by pami ta  o tym, e emergencja prowadz ca do tych negatywnych 
zjawisk, a wi c wyprowadzaj ca pewien uk ad z o ony ze stanu równowagi i owo-
cuj ca przera aj cymi cz sto skutkami, jest te  podstawowym rodkiem radzenia 
sobie z nimi i przywracania uk adu do stanu chwiejnej równowagi (Johnson 2010). 
Problem polega na tym, e aby ten ostatni osi gn , trzeba przej  przez swoisty spo-
eczny czy ciec – pe en konß iktów, przemocy, ludzkich dramatów, a cz sto te  oÞ ar. 

To w a nie ten po redni moment – pomi dzy jednym a drugim stanem równowagi 
staraj  si  wyeliminowa  naukowcy zajmuj cy si  „uk adami z o onymi”, zw asz-
cza ci, którzy u ywaj  do tego celu modelowania matematycznego, komputerowych 
symulacji ycia spo ecznego, dynamicznych modeli zbiorowych fenomenów6. Tego 
rodzaju systemy pozwalaj  naukowcom prowadzi  ró norodne wirtualne ekspery-

menty, polegaj ce na wprowadzeniu do stworzonego przez nich systemu nowych 
czynników, które zmieniaj c sposób funkcjonowania i interagowania tworz cych 
uk ad agentów, powoduj  te  pojawianie si  w tym cyfrowym rodowisku, nowych 
struktur, ca o ci, fenomenów. 

Dostrzegam trzy podstawowe problemy tej naukowej formy uprawiania polityki 
prostoty. Po pierwsze, dzia ania tego rodzaju z konieczno ci musz  zredukowa  
rzeczywist  z o ono  wiata, w taki sposób, aby mo liwe by o przeprowadzenie 

5 Najs ynniejszym przyk adem jest tu oczywi cie siedemnastowieczna tulipomania, ale te  
bardziej wspó czesne za amanie si  rynku dotcomów i mieszkaniowego w USA czy te  kryzys 
Þ nansowy, którego dzi  do wiadczamy zob. Mackay 1999. 

6 Ich opis i krytyk  opieram na cytowanej ju  wy ej ksi ce Sawyera (2005), zob. zw aszcza 
r. Simulating social emergence with artiÞ cial societies; zob. te : Winkowska-Nowak, Batorski 
i Peitgen 2003.
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eksperymentu. Oznacza to albo wyrwanie ze spo ecznego kontekstu pewnych, w -
skich uk adów z o onych (np. transakcji Þ nansowych, komunikacji przez Internet, 
rywalizacji o ograniczone zasoby), albo ograniczenie liczby parametrów okre laj -
cych dzia anie agentów (do np. pogoni za zyskiem i próby jego maksymalizacji), 
albo skrajne uproszczenie zbioru czynników wywo uj cych interakcj 7. Po drugie, 
jest to za o enie, i  poszczególne uk ady z o one s  do siebie podobne, a wi c, e 
mo na ekstrapolowa  wyniki uzyskiwane w laboratorium w odniesieniu do sztucz-

nych spo ecze stw, na te w pe ni realne, e mo na przenosi  ustalenia poczynione 
przy analizie rynku Þ nansowego, na te dotycz ce rynku matrymonialnego itd. Po 
trzecie, próby laboratoryjnego okie znania z o ono ci mog  mie  ambiwalentne 
skutki spo eczne. Wystarczy wyobrazi  sobie, jakie mog  by  efekty rozpoznania 
mechanizmów rz dz cych relacjami, którymi s  powi zane osoby inwestuj ce na 
gie dzie, albo co mo e si  sta , gdy w pe ni rozpoznamy mechanizmy mody lub za-
chowa  t umów, zbiorowej inteligencji. Mo na za o y , i to z wysokim prawdopo-
dobie stwem, i  zdobycie tego rodzaju wiedzy nie poci gnie za sob  woli dzielenia 
si  ni , ale raczej ch  wykorzystania jej do realizacji prywatnych celów. Kto bo-
wiem, w spo ecze stwach rywalizuj cych o ograniczone zasoby i fetyszyzuj cych 
maksymalizowanie zysków oraz uzyskiwanie przewagi nad innymi nie chcia by 
wej  w posiadanie tego specyÞ cznego kamienia Þ lozoÞ cznego pozwalaj cego za-
mieni  nieprzewidywalnych konsumentów, inwestorów, wyborców, zwolenników 
w pos uszne przedmioty, którymi mo na w prosty sposób zarz dza , by realizowa  
zamierzone cele.

Doskona ym przyk adem polityki prostoty jest zjawisko, które mo na okre li  
mianem zm czenia demokracj . Ten ostatni system – rozumiany oczywi cie w spo-
sób tradycyjny – jest niew tpliwie doskona  emanacj  z o ono ci obecnej w yciu 
spo ecznym. Jego istot  s  przecie  rz dy wi kszo ci, formuj cej si  poprzez proste 
interakcyjne regu y, ale te  w kontek cie silnego oddzia ywania mediów, propagan-
dy politycznej, aktualnej sytuacji ekonomicznej, które stanowi c rodowisko dla 
systemu pogl dów i dzia a  obywateli, wymuszaj  ich nowe dzia ania i interakcje. 

Demokracja, jako z o ony system podejmowania decyzji, traktowana jest dzi  
stosunkowo cz sto przez zawodowych polityków jako nieefektywna, przez tych za , 
którzy bezwyj tkowo wierz  w to, e zawsze maj  racj  jako gro na. Nieefektyw-
na, bo wyd u aj ca procedury decyzyjne, nieprzewidywalna, wyposa ona w liczne 
funkcje kontrolne kr puj ce swobod  dzia ania. Gro na, bo relatywizuj ca ka dy 
system warto ci jako jeden z wielu mo liwych i zmuszaj ca nas do wyborów spo-
ród ich wielo ci. Nieprzypadkowo wi c w obu wypadkach mamy do czynienia 

z próbami uproszczenia demokracji. 
Z jednej strony, próby te realizuj  si  poprzez polaryzowanie sceny politycznej, 

redukowanie polityki do codziennej porcji bon motów, narracji, fabu  powtarzanych 

7 Tego rodzaju redukcja nie musi by  jakimkolwiek problemem tak d ugo, jak d ugo s u y 
ona wy cznie testowaniu jakie  teorii, a nie wyja nianiu realnie zachodz cych zjawisk czy te  
przewidywaniu, a wi c tak d ugo, jak d ugo nie próbujemy aplikowa  do rzeczywisto ci rezulta-
tów tego rodzaju bada . Na ten temat zob. Winkowska-Nowak, Batorski i Peitgen 2003: 87–88.
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solidarnie przez cz onków zwa nionych obozów, przez wypychanie z dyskursu pu-
blicznego innych ni  dominuj ce g osy i uniewa nianie ich jako ekstremistycznych 
lub mniejszo ciowych w a nie itd. 

Z drugiej za  strony poprzez ucinanie dyskusji przez przemoc, zamachy terrory-
styczne, demonstrowanie si y. To drugie zjawisko, a wi c pojawianie si  na scenie 
politycznej ró norodnych ruchów ekstremistycznych, którego najbardziej skrajnym 
przejawem jest terroryzm, wielokrotnie by o opisywane jako forma ujednoznacz-

niania rzeczywisto ci wymierzona w niepewno  co do tego, jak y , a zw aszcza 
w deprecjonuj c  jednostk  niemo no  swobodnego wybierania, jak chce si  y , 
w sytuacji, gdzie zdolno  do dokonywania tego rodzaju wyborów jest od nas ocze-
kiwana przez spo ecze stwo. Radykalna redukcja wyborów to samo ciowych do 
zbioru kilku podstawowych zasad, od których nie uznaje si  odst pstw, a tych, który 
yj  niezgodnie z nimi, traktuje si  jak wrogów, czyni ycie nie tylko prostym, ale 

te  deÞ niuje je jako godne, bo po wi cone szlachetnemu zadaniu upowszechniania 
tego, w co si  wierzy i to za wszelk  cen . W tym sensie najbardziej widzialny prze-
jaw dzia alno ci tego rodzaju ruchów – zamach terrorystyczny – posiada ogromn  
si  retoryczn , demonstruje on bowiem obecno  tego, co jednoznaczne w przepe -
nionym ambiwalencj  i niepewno ci  wiecie. 

Polityka prostoty, w czystej postaci, przejawia si  w zjawisku dostrze onym przez 
Waltera Benjamina (1996) na pocz tku XX wieku. Opisuj c relacje pomi dzy akto-
rem Þ lmowym i kamer , dostrzeg  on, i  ta ostatnia dzia a wobec tego pierwszego, 
jak rodzaj prostego testera. Okre la on przydatno  jednostki do wykonywania za-
wodu aktora poprzez stwierdzenie czy jest ona fotogeniczna czy te  nie. Opisywana 
tu forma polityki prostoty polega wi c na upowszechnianiu w ka dej w zasadzie sfe-
rze ycia zero-jedynkowych testów, porz dkuj cych z o on  rzeczywisto  w dwie 
podstawowe kategorie – tego, co test przesz o i nie przesz o. Poczynaj c od certy-
Þ kacji ka dej dzi  umiej tno ci, przez parametryzacj  nauki, a na nowoczesnych 
systemach nadzoru ko cz c, we wszystkich tych przypadkach dostrzegamy d enie 
do okie znania rzeczywisto ci przez proste algorytmy rozdzielaj ce wszystko, co ist-
nieje na dwie podstawowe kategorie: tego, co przydatne i nieprzydatne, posiadaj ce 
dost p i go pozbawione, uprawnione i nieuprawnione, zgodne i niezgodne z prawem 
itd.. Przyk ad zero-jedynkowych testów jako ilustracja dla polityk prostoty jest te  
o tyle interesuj cy, i  doskonale pokazuje on, i  polityki tego rodzaju s  jednym 
z istotniejszych róde  z o ono ci. Jak przypominaj  Mary Douglas, Julia Kirsteva, 
Bruno Latour i wielu innych, ka da praktyka kategoryzowania rzeczywisto ci oparta 
na prostych opozycjach, jest tyle  form  jej porz dkowania, co naruszania obecnego 
w niej adu oraz produkcji tego, co nieklasyÞ kowane, a wi c wymagaj  te  stworze-
nia nowych procedur kategoryzacyjnych, pog biaj cych z o ono . 

Polityka prostoty jest najwyra niej widoczna w sposobie produkowania dzi  in-
formacji na temat rzeczywisto ci, przekazywanych nam przez media. Zaskakuj ce 
mo e by  to, e pomimo gwa townych zmian (organizacyjnych, technologicznych, 
statusowych), jakie przechodz  komunikatory, nie próbuj  one zmienia  trybu 
relacjonowania rzeczywisto ci – nadal dominuje w ich dyskursie balansowanie po-
mi dzy naturalnymi i spo ecznymi ramami (Goffman 2010) wyja niania rzeczywi-
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sto ci oraz koncentracja na eksponowaniu pojedynczych, jednoznacznych przyczyn 
zjawisk, o których one donosz . Burdy na stadionie, to skutek obecno ci na nim 
agresywnych kiboli; niesprawno  systemu emerytalnego, to rezultat nieudolnych 
rz dów; bezrobocie to skutek zbyt ma ej aktywno ci osób pozbawionych zatrud-
nienia, a kryzys systemu Þ nansowego, to rezultat dzia a  nieuczciwych maklerów; 
epidemie wywo uje brak dba o ci o higien ; konß ikt w Egipcie to rezultat rz dzy 
w adzy Bractwa Muzu ma skiego itd. Warto zauwa y , i  ka de z przywo anych 
tu zjawisk jest przejawem funkcjonowania systemów z o onych (ka de z nich jest 
bowiem emergentne, wynikaj  one ze sprz e  zwrotnych i przyczynowo-skutko-
wych p tli, zmiksowaniu ulegaj  w nich czynniki z ró nych poziomów rzeczywisto-
ci, to, co globalne i lokalne itd.). Jednocze nie po przepuszczeniu przez komuni-

katory zjawiska te staj  si  monokazualne, atwo wskaza  na odpowiedzialnych za 
ich zaj cie, wyja ni  je jako skutek ludzkich zaniedba , patologicznych zachowa , 
deÞ cytów kapita u, bezradno ci czy chciwo ci i dzy w adzy. Cho  te medialne 
wyja nienia s  niew tpliwie b dne, to przyjmujemy je jako prawomocne. Wype -
niaj  one przy tym podwójn  funkcj  – podtrzymuj  nasze przekonanie, i  wiat 
jest zrozumia y oraz reprodukuj  wysoki status mediów jako podstawowego narz -
dzia, który wiat w a nie takim czyni. Co wi cej, taki tryb dzia ania komunikatorów 
legalizuje skrajnie redukcjonistyczne i oparte na b dnie rozpoznawanych zwi z-
kach przyczynowo-skutkowych wyja nienia rzeczywisto ci obecne w codziennym 
dyskursie – zw aszcza te o spiskowym charakterze czy te skrajnie personalizuj ce 
emergentne zjawiska. 

Emergencja zawsze by a zjawiskiem niezwykle gro nym dla tych, których 
dzia alno  nakierowana jest na maksymalizacj  zysków p yn cych ze sprzeda y 
rozmaitych dóbr i us ug. Jej si  próbowano zmniejsza  poprzez zaw anie pola 
wyborów, przed którymi stawali konsumenci. S u y y temu ró norodne narz dzia 
marketingowe, takie, jak polityka cenowa, reklama, programy lojalno ciowe. Ich 
cech  wspóln  by o to, i  manipulowa y one zakresem tego, co widzialne dla klienta 
w taki sposób, by zmniejszy  liczb  alternatyw, przed którymi on staje oraz tak, by 
zwi kszy  przewidywalno  jego zachowa . Te tradycyjne polityki prostoty, w sytu-
acji, gdy konsumenci s  usieciowieni i maj  atwy dost p do ka dego typu informacji 
s  niewystarczaj ce. Jak bardzo, wiedz  Þ rmy, które do wiadczy y bojkotu konsu-
menckiego, czarnego PR-u czy stalkingu. Nieprzypadkowo wi c podmioty te, cho  
nadal wykorzystuj  tradycyjne rodki promocyjne, si gaj  te  po rozwi zania nowe. 
S  nimi zagregowane, w postaci rankingów, systemów ocen i rekomendacji, wybory 
dokonane przez innych konsumentów; spersonalizowana reklama oparta na analizie 
biograÞ i sieciowej jednostki (taka jak w systemie AdSense Google); algorytmy, ta-
kie, jak EdgeRank Facebooka, automatycznie zaw aj ce pole naszych interakcji, 
do tych, które system, analizuj c nasz  aktywno  w obr bie tego portalu, uzna  
za „najciekawsze” i wiele innych. Te nowe formy polityki prostoty obecne w polu 
konsumpcji s  znacz co odmienne od tych tradycyjnych. Po pierwsze dlatego, e nie 
operuj  one tylko na poziomie tego, co widzialne, ale te  tego, co czysto behawioral-
ne i nieu wiadamiane przez konsumenta (w tym sensie, e zazwyczaj nie rozpoznaje 
on wzoru swojego sposobu poruszania si  w sieci i relacji pomi dzy poszczególnymi 
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upodobaniami, które s  z kolei czytelne dla maszyny analizuj cej te aspekty). Po 
drugie, dlatego, e tymi nowymi politykami prostoty du o pro ciej, ni  tymi trady-
cyjnymi manipulowa . S  one ta sze, wykorzystuj  one nasze zaufania do innych 
konsumentów, s  te  dyskretne, a my sami cz sto nie jeste my wiadomi, i  to, co  
widzimy na ekranie, to nie skutek naszych wyborów, ale tych, które kto  wykona  za 
nas. Du o pro ciej te  w nie ingerowa  w sposób bezpo redni, dowolnie formuj c 
rankingi, p ac c sieciowym gwiazdom socjometrycznym za product placement na 
ich prywatnych stronach, zatrudniaj c klakierów zabieraj cych g os w sieciowych 
dyskusjach o wy szo ci jednych produktów nad innymi itd. 

Polityka prostoty jest te  silnie obecna we wspó czesnych praktykach projekto-
wych, zw aszcza w tych, które maj  na celu upro ci  korzystanie z zaawansowa-
nych technologicznie urz dze . Polityka prostoty polega w tym przypadku na tym, 
by w obr bie z o onego uk adu, na który sk adaj  si  ludzie, rodowisko i techno-
logicznie narz dzia, ograniczy  zakres interakcji poprzez uproszczenie interfejsu 
urz dzenia. Praktyka ta jest jednoznaczna z doprowadzeniem do sytuacji, w której 
jednostka konfrontowana jest z czarn  skrzynk  uruchamian  pojedynczym przy-
ciskiem, sterowana za pomoc  dotkni  podobnych do tych, które towarzysz  nam 
na co dzie , kierowana przez nasz wzrok, komendy s owne lub poruszania cia a. 
Tego rodzaju czarne skrzynki projektowane s  wi c w taki sposób, aby ograniczy  
przygodno  interakcji z urz dzeniem i by wyeliminowa  reß eksj  nad tym, w jaki 
sposób ono dzia a. Ta forma objawiania si  polityki prostoty traktowana jako sym-

pliÞ kacja (Klugger 2008), jako uk on w stron  u ytkownika, któremu proponuje 
si  wi kszy komfort korzystania z urz dze , upraszcza te  relacje pomi dzy nim 
a producentami. Zadaniem tych pierwszych jest korzystanie z urz dzenia, zadaniem 
tego drugiego jego dostarczenie, serwisowanie, okre lanie, w jaki sposób nale y go 
u ywa , zasygnalizowanie, kiedy przestanie by  ono modne i zamiast wyró nia  – 
dyskredytuje. Paradoks polega wi c na tym, e pozorne poszerzenie zakresu kontroli 
konsumenta nad urz dzeniem, jest tak naprawd  pozbawienie go jej8. ycie nie by o 
nigdy prostsze ni  dzisiaj – cen , jak  za to p acimy, jest jego programowalno  
przez czarne skrzynki. 

Przyk ady polityk prostoty mo na mno y  – nale  do nich rozrastaj ce si  bazy 
danych i coraz bardziej wyraÞ nowane metody analiz zawartych w nich informacji; 
rosn cy w popularno  ruchu konsumpcyjnego minimalizmu i upraszczania y-
cia poprzez eliminowanie ze  zb dnych przedmiotów; fetyszyzowanie infograÞ k 

8 Paradoksalnie podobny efekt ma inna strategia, a mianowicie komplikowanie urz dze , 
doprowadzanie do absurdu liczby mo liwo ci i funkcji, którymi one dysponuj , rozrastanie si  
instrukcji obs ugi do rozmiarów poka nych ksi g. W ten sposób daje si  konsumentom wra-
enie, i  posiada on nowoczesne urz dzenie, lepsze od tych, które posiada  on wcze niej, ale 

te  parali uje si  go stopniem skomplikowania gad etu. W rezultacie jego sposób korzystania 
z tego ostatniego staje si  skrajnie prosty, wykorzystuj cy tylko najbardziej podstawowe funk-
cje. Takie upraszczanie poprzez komplikowanie jest niew tpliwie bardzo efektywn  strategi  
marketingow  – pozwala ona bowiem konsumentowi poczu  si  nowoczesnym, trzymaj cym 
r k  na pulsie, z drugiej za  robi  wszystko po staremu (dzi kuj  za zwrócenie uwagi na to 
zjawisko Rafa owi Drozdowskiemu). 
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i wizualnych prezentacji danych jako podstawowych metod mówienia o tym, co 
z o one w zrozumia y sposób; zredukowanie publicznego dyskursu do zderzania 
si  ze sob  leadów i memów; ró ne formy delegacji obowi zków na przedmioty 
i po redników; narastaj ca niech  do odmienno ci i ró nicy oraz wiele innych. 
Du o istotniejsze jest jednak to, e s  one wszechobecne. To za  najlepszy dowód 
na to, jak bardzo problematyczne jest dzi  do wiadczenie z o ono ci. 

Pouczaj ce polityki prostoty

Dlaczego postanowi em napisa  o politykach prostoty, dlaczego reß eksja nad 
nimi, dostrze enie ich obecno ci wydaje mi si  istotne? Przede wszystkim dlatego, 
e s  one doskona ym rodkiem eksponowania odmienno ci tych systemów z o o-

nych, w których obecny jest cz owiek i tych, w których jest on zasadniczo nieobec-
ny9. Podstawowa ró nica mi dzy nimi polega na tym, e cz owiek jest (przynajmniej 
potencjalnie) wiadomy z o ono ci uk adu, w którym funkcjonuje, a poniewa  ycie 
w jego obr bie jest dla  uci liwe, niezgodne z jego kulturowym wyposa eniem, 
próbuje dokona  przeobra enia go w uk ad prosty, a wi c mniej skomplikowany, 
przewidywalny, czytelny pod wzgl dem przenikaj cej go przyczynowo ci. Problem 
polega na tym, i  ka da polityka prostoty pog bia z o ono , poniewa  staje si  
nowym agentem w obr bie systemu, a bardzo cz sto te  nowym atraktorem na-
ruszaj cym obecn  w nim równowag . Istnienie polityk prostoty jest wi c bardzo 
przekonuj cym dowodem, i  cz owiek w sposób wiadomy próbuje zmienia  uk ady 
z o one, w obr bie których funkcjonuje, ale te  i na to, e nie jest zdolny do uzy-
skiwania takich rezultatów, jakich si  spodziewa. Polityki prostoty nakierowane na 
zmniejszenie stopnia z o ono ci wiata, w istocie bowiem j  pog biaj . 

O politykach prostoty warto mówi  równie  z innego powodu. Pokazuj  one bo-
wiem, jak centralnych aspektów naszej gatunkowej (czy cho by kulturowej i cywili-
zacyjnej) to samo ci, dotykaj  studia nad z o ono ci . Zdanie sobie sprawy, i  wiat 
jest z o ony, kwestionuje bowiem wi kszo  przekona  konstytuuj cych moderni-
styczny wiatopogl d, a podkopuj c fundamenty naszej, nowoczesnej to samo ci, 
rodzi te  opór. Jednym z jego przejawów s  polityki prostoty – ich analizowanie jest 
wi c doskona ym rodkiem rekonstrukcji zarówno tego, kim, w sensie spo ecznym, 
kulturowym, gatunkowym jeste my (a dok adniej za kogo si  uznajemy), jak i tego, 
co traktujemy jako gro ne, jako wyzwanie, któremu powinni my si  przeciwstawia . 

Polityki prostoty s  równie  istotne z innego powodu, który mo na okre li  mia-
nem uprzestrzennienia jednostek. Ka da z polityk prostoty jest bowiem nie tylko 
form , w jakiej radzimy sobie ze z o ono ci , ale te  niezwykle skuteczn  pomo-
c  dydaktyczn  u wiadamiaj ca nam zarówno to, jak niewielki jest zakres kontroli 
jednostek, instytucji, pa stw nad rzeczywisto ci , ale te  to, jak bardzo z o onym 
zwierz ciem jest cz owiek. Jednocze nie racjonalnym i irracjonalnym; omnipotent-
nym i impotentnym; rozumnym i emocjonalnym; Þ zycznym i mentalnym; stadnym 

9 Oczywi cie bardzo trudno sobie wyobrazi  takie systemy w czystej postaci – ingerencje 
cz owieka w rzeczywisto  sprawi y, i  odciska on lady swojej dzia alno ci w ka dej jej sferze. 
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i cierpi cym z powodu ochlofobii. Dydaktyzm polityk prostoty to wi c równie  nie-
zamierzone upowszechnianie (pow ci gaj cego nasze ambicje do nieograniczone-
go niczym panowania nad wiatem) przekonania, i  przyczyny wi kszo ci zjawisk, 
których do wiadczamy yj c w g stym spo ecze stwie, s  bardzo proste: s  nimi in-
terakcje zachodz ce pomi dzy elementami, które je tworz . Prostota tego mechani-
zmu nie poci ga za sob  jednak mo liwo ci jego kontrolowania, poniewa  przebieg 
interakcji jest zawsze sytuacyjny i kontekstowy, okre lony przez setki, cz sto s abo 
uchwytnych czynników konstytuuj cych system z o ony. Polityka prostoty, nieco 
wbrew tym, którzy j  tworz , uczy nas wi c przede wszystkim tego, i  jeste my 
bezsilni, bo nasz los zawsze zale y od innych. 

Polityki prostoty ujawniaj  te , jak bardzo problematyczne i gro ne mo e by  
my lenie o z o onej rzeczywisto ci prostymi, kategorycznymi opozycjami. Polityki 
te przeciwstawiaj c bowiem prostot  z o ono ci, nie tylko prowadz  do zdeÞ nio-
wania tej ostatniej jako niebezpiecznej, szkodliwej, obÞ tuj cej w negatywne kon-
sekwencje (cho  oczywi cie nie musi by  ona wcale postrzegana jako problem – 
zw aszcza spo eczny), ale te  absolutyzuj  prostot  jako bezwyj tkowo po dan  
cech  rzeczywisto ci. Co wi cej, zdaj  si  one przy tym myli  z o ono  ze skom-
plikowaniem i nie dostrzega , i  ta pierwsza to nie chaos, ale forma adu. Ta kate-
goryczno  polityk prostoty jest gro na, bo idzie za ni  dostrzeganie w z o ono ci 
wy cznie demonicznej si y, nie za  kontekstu, w którym dzi  yjemy, podstawowej 
formy adu przez nas wszystkich wspó tworzonego. 

Obecno  polityk prostoty u wiadamia nam, i  stoimy dzi  u progu zmiany pa-
radygmatu uprawiania nauk spo ecznych. Wielo  dzia a  naprawczych, koryguj -
cych, próbuj cych zredukowa  z o ono  rzeczywisto ci, pokazuje, i  ta ostatnia 
przepe niona jest anomaliami, z którymi nie radz  sobie nowoczesne systemy po-
znawcze. Póki co znajdujemy si  w momencie, kiedy próbujemy zdeÞ niowa  z o o-
no  jako dewiacj , odst pstwo do normy, okie zna  j , zademonstrowa , i  nauka 
jest zdolna do jej kontroli, ale te  w takim, w którym coraz mocniej zdajemy sobie 
spraw , e taki sposób postrzegania z o ono ci to dymna zas ona maskuj ca nasz  
wobec jej niemoc. Polityki prostoty i ich nieskuteczno  podpowiadaj  wi c, e po-
winni my przesta  traktowa  z o ono  jako fenomen nowy i tymczasowy, a zacz  
my le  z o ono ci  (Morin 2008), uzna  w niej centraln  w asno  naszego wiata, 
równie  tego spo ecznego. 
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Countercomplexity. Politics of Simplicity

Summary

The main goal of the article is to show the consequences of the fact that people experience 
knowingly operating within the dynamic complex systems. One of the most important results 
of this speciÞ c human properties is an attempt to reduce the complexity of such systems. 
I recognize such activities as politics of simplicity and show how they are implemented within 
the “social turn”, mathematical modeling, in contemporary forms of democracy and economic 
activity, design, etc. I also try to show why the politics of simplicity increase the complexity of 
the modern world.

Key words: complexity; dynamic complex systems; emergence; politics of simplicity; 
collective action; postmodernity.


