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Cia  o wiedzy zakorzenione w spo eczno ci naukowej oraz konkretyzowane w sieciach implementacyjnych 

nadal ubiera si  wedle neopozytywistycznej mody mainstreamu, bez wzgl du na to jak ro nie status 

Flecka albo Kuhna w filozofii nauki. Nawet rosn ca niespójno  neopozytywizmu z ontologi  ewenty-

styczn  oraz spo eczn  ekologi  wiedzy nie zmusza akademickich biurokracji do reform. Pragmatyka 

przestrzenno-czasowa pozwala ju  testowa  wiedze uciele nion  oraz wp ywa  na polityczne spory 

mi dzy ideologicznymi abstrakcjami. Pomniki konfederacyjnych genera ów albo sowieckich o nierzy ju  

zosta y zburzone. Warto ci nie mog  ju  liczy  na hipotek  metafizyczn , a zaledwie na rodowód w wie-

lowymiarowej rozmowie ludzko ci. Ta ostatnia odsy a do demokracji wiedzy oraz kultury po O wieceniu 

jako nieustaj cej rozmowy ludzko ci. 

S owa kluczowe: egzystencja ontologiczna, konstruowanie faktów, uciele nione abstrakcje.
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(Unnatural Environment of the Embodied Communications)
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Bodies of knowledge are embodied in research communities and concretized in implementing networks. 

Neither Fleck nor Kuhn managed to dent the neopositivist mainstream of normal science in spite of its 

increasing incompatibility with the eventist ontology and social ecology of knowledge. Spatiotemporal 

pragmatics allows us to test embodied knowledge and to influence political negotiation between ideological 

abstractions. For instance, Soviet soldiers and Confederation generals have their monuments torn down. 

Values are not covered by metaphysical mortgage but emerge out of a multidimensional conversation 

of mankind, which harks back to the democracy of knowledge and culture after the Enlightenment as 

an ongoing conversation of mankind. 
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1. Wprowadzenie

Zastanawiamy si  wszyscy, wzorem Daniela Innerarity, nad popular-
nymi w nauce, administracji naukowej oraz polityce i mediach ideologiami 
poznawczymi. Niektórym (powiedzmy neopozytywistycznym oraz postneopo-
zytywistycznym) nie dowierza bym, bior c pod uwag  dziwne nieobecno ci 
takich autorów jak Fleck albo Kuhn w prowadzonych na temat zarz dza-
nia nauk  sporach korporacyjnych oraz politycznych. Uderza nas bowiem 
stosunkowo rzadko wspominana arbitralno  naszych konkretyzacji, czyli 
uciele nie  wiedzy abstrakcyjnych w konkretnych ilustracjach, przypadkach, 
narracjach – w cases. Konkretne body of knowledge mia o poniek d pecha 
w powszechnej wyobra ni. D ugoletnie badania empiryczne prowadzone 
przy pomocy abstrakcyjnych kategorii wizualizujemy co prawda dla studenta 
albo sponsora, ale niekoniecznie dla obywatela oraz podatnika. Czyli nieko-
niecznie dla prostego odbiorcy medialnej rzeki obrazowania, przedstawiania, 
konkretyzowania naukowych abstrakcji. Niektóre abstrakcje albo konstrukcje 
z metaforycznej pó ki po dzi  dzie  nie doczeka y si  konkretnego opra-
cowania wizualnego, czyli nie ma ich w powszechnym odczuciu konkretnej 
wizji. Brakuje opracowanej skrupulatnie oraz odpowiedzialnej, publicznej 
prezentacji w przyswajalnej formie, czyli konkrecie zmys owym. Pozycja kon-
kretu we wspólnotach badawczych albo popularyzatorskich bywa mocna, ale 
zazwyczaj wizualizacja danych to sprawa nieco uboczna, marginesowa, nieco 
ekscentryczna. W pewnym sensie dydaktyczna wizualizacja abstrakcyjnych 
teorii jest skierowana do niszowego kolportera wiedzy. Kolporta  przezna-
czony jest dla odbiorcy lokalizowanego przez specjalist  od marketing. Taki 
odbiorca jest lokalizowany obok wielbicieli serious gaming albo zwyczajnych 
gier komputerowych. A wszak konkretne spo eczno ci badawcze ewoluuj  
odmiennie, mi dzy innymi na skutek ró nic widocznych z punktu widzenia 
skojarze , jakie budz  ich nazwy. Ot, powiedzmy, projekt „Manhattan” 
(etykietka plejady splecionych inicjatyw), nagromadzenie nowych firm typu 
start-up, czyli „krzemowa dolinka” (skupisko firm, instytucji, badaczy). Albo 
z o ona konstelacja badawcze typu „Atlas” w genewskim CERN. Konkretne 
cia o wiedzy dyskretnie kieruje nasz wzrok, ale nie tylko wzrok, bo tak e 
mniej zmys owo pow ci gliw  wyobra ni , ku nowym, jeszcze ma o znanym 
formom wspó grania retorycznej maniery komunikowania naukowych teo-
rii. Nie zawsze ma to miejsce w zgodzie z logicznymi zasadami dzia ania 
przy gromadzeniu danych oraz wyprowadzaniu wniosków. Mimo to inteli-
gentni laicy (inaczej chcia oby si  powiedzie  „laikowie” ale to nasuwa nam 
skojarzenia z „lajkowaniem” od I like it) oraz zatroskani popularyzatorzy 
nauki zaczynaj  zwraca  uwag  na sygna y ostrzegawcze. Te, które o dobrze 
poinformowanej ignorancji wysy a Innerarity (wizja demokracji wiedzy, por. 
Innerarity, 2013), a przed nim Bateson (wizja ekologii umys u, por. Bateson, 
1972), ale tak e Merton (wizja natchnienia, czyli serendipity, por. Merton 
i Barber, 2004). Autorem ostrzegawczych tekstów jest – nam oraz Danie-
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lowi Innerarity najbli szy chronologicznie – Becker (jako autor rozprawy 
o metodzie gromadzenia opisów czyli tzw. cases – „A Mozart to co? A mor-
derstwo to co?”, por. Becker, 2014). Wizualizacje danych oraz retoryka 
komunikacji ilustrowanej filmowo (chcia oby si  powiedzie  „videowo”) trapi 
nowych sterników akademickiej oraz publicznej, spo ecznej wiadomo ci. Czy 
ekologia umys owa (Flecka, Latoura, Innerarity’ego, Batesona) to próba 
wskazania na przejmowanie sterów ewolucji przez jeden jedyny gatunek 
zdolny do autorefleksji? I czy homo sapiens to jedyny gatunek, który ma na 
to szanse, nawet jak nie wiadomo, czy z szansy tej skorzysta? Czy potrafi 
autorefleksyjnie analizowa  konkretny, zmys owy, a nie tylko kognitywny 
(chcia oby si  rzec – „inteligentny”) zamys  przypadkowej zmiany? 

Konkretna kariera terminu „projekt” powinna nam dawa  do my le-
nia. Czy nie powinni my – konkretnie – spojrze  sobie samym na nasze 
w asne wype nione rozmaitymi projektami r ce? Zw aszcza w chwili, gdy 
wyja niamy, badamy, poznajemy, uczymy, to znaczy zanim metarefleksyjnie, 
w ramach metadialogu, zaczniemy sobie te r ce producentów wiedzy nawza-
jem ciska ? Patrzmy sobie bez przerwy na r ce – jakby powiedzia  zwolennik 
teorii kognitywnego panowania merytokracji rozumu nad wszystkimi innymi 
obywatelami. Patrzymy badawczo, niczym gracze w pokera, zanim metafo-
ryczne r ce konkretnego kolektywu poznawczego umyjemy w rozgrzeszaj -
cych wszystko, zmywaj cych wszystkie grzechy wodach. Wodach wi tych, bo 
paradygmatycznie pragmatycznych? Wodach naukowej metodologii? Brak 
takiej refleksji skazuje nas na unikanie konkretu, na wyszukiwanie abstrak-
cyjnej prostej formu y jako dogodnej alternatywy dla mudnej, empirycznej 
analizy faktycznej ewolucji. Pozwala szybko, koniunkturalnie, ideologicznie 
odrzuca  wizje konkurencyjne procesów rozwojowych – w rodzaju wizji 
inteligentnego zamys u. Czyjego autorstwa jest ta wizja? Zapewne domy lnej 
istoty wy szej ujawnionej przy stwarzaniu harmonii wszystkiego ze wszystkim 
– bakterii z bakteri , ale i ludzkiej jednostki z innymi ludzkimi jednostkami, 
rafy koralowej z rybami, ale i skomplikowanego kognitywnie spo ecze stwa 
z naturalnym otoczeniem oraz skomplikowanego interaktywnie ekosystemu 
z wyrafinowanymi spiskowcami przeciwko ideologii sustainable growth. 

Dodajmy jednak, e fanatyczny opór przeciwko koncepcji inteligentnego 
zamys u te  jest poznawczo podejrzany, a na awie wiadków zasiadaj  g -
boko wierz cy Darwin oraz Whitehead. Wielu filozoficznie nastawionych 
badaczy my la o raczej o harmonizacji wiedzy naukowo-instrumentalnej 
z prze yciami bardziej metafizycznymi albo intymnymi, subiektywnymi albo 
sentymentalnie, uczuciowo zabarwionymi, w tym tak e religijnymi oraz este-
tycznymi. Humanistyczna refleksja nad konkretnym cia em wiedzy naukowej, 
zmobilizowanym paradygmatycznie korpusem tez, prowadzi nas do parla-
mentu dziedzin kultury, gdy  sztuka oraz religia by y od zawsze w opozycji 
do „Golema”. W opozycji do maszyn – instrumentalnie mobilizowanych dla 
potrzeb gospodarki albo technologii. W opozycji do maszyn od narzucania 
dyscypliny oraz od organizacji intymnego prze ycia. Sztuka i religia wyma-
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ga y troski o nadawanie odmiennego, bardziej lokalnego, prywatniejszego 
sensu naszym prze yciom, ni  to czyni nauka. Dodajmy – nauka taka jak 
nasza, czyli wzorowana na neopozytywizmie, nazbyt atwo ulegaj ca swoistej 
ascezie metodologicznej. 

Bez wzgl du na inne deklaracje widoczne jest, e od tej szkodliwej ascezy 
metodologicznej neopozytywistów uciekali wszyscy – Malinowski z Witkacym 
w konkret wyprawy do Australii, Popper albo szko a z Santa Fe w ostre 
spory z biologami ewolucyjnymi, Feyerabend albo Kmita w dadaistyczne 
kpiny z nad tej abstrakcji. Uciekali wszyscy w bardzo podobnym kierunku, 
ale obierali kurs na kierunki nader odmienne. Znaniecki odwo a  si  do 
azylu wspó czynnika humanistycznego, Habermas do dialogu wolnego od 
przymusu, Ko akowski do religijnego charakteru wiadomo ci w wieckich 
wi zach instytucjonalnych. W zupe nie innym kierunku ucieka humani-
styczna autorefleksja nad tym, czy faktycznie wszystko jest na sprzeda . 
Skromny consensus wskazuje na to, e nie, cho  spory prawniczych szkó  
z uniwersytetu w Chicago i z uniwersytetu Cornell nadal trwaj , nie tylko 
w ród s dziów S du Najwy szego w USA. Wszyscy uczestnicy wymienio-
nych sporów zmodyfikowali swoiste otoczenie filozoficzne, czyli kognitywny, 
komunikacyjny oraz interaktywno-instytucjonalny „ekosystem wiedzy” two-
rzonej przez badaczy w naukach spo ecznych oraz humanistyce. 

2. Konkretyzacja ywego cia a wiedzy w g szczu szkó  wy szych 
– czyli konkretyzatorzy wiedzy czcie si  

Zacznijmy od przyk adu wykorzystania bada  naukowych w pedago-
gice. Konkretnie w komunikowaniu refleksji badaczy nad etycznymi, eko-
nomicznymi oraz socjologicznymi aspektami kultury studentom. Konkretnie 
w wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej w rodowisku akademickim zmy-
s owych konkretyzacji w rodzaju wizualizacji, ale i werbalizacji, czyli przy 
pomocy zarówno liter, jak i pikseli (por. Magala, 2016). Zacznijmy dlatego, 
e w ten sposób wpisujemy si  bogat  tradycj  europejsk . Dok adamy 

cegie ki do budowli, czyli budujemy empiryczne ilustracje abstrakcyjnych 
teorii. Na przyk ad ilustracje historyczne ze smakiem gromadzone oraz 
wyg adzane przez Herodota albo Tukidydesa, kontynuowane przez Rzymian 
oraz teologów i ideologów chrze cija skich, a potem w ze wiecczonej postaci 
przez ludzi Renesansu. Taka sekwencja nas w ko cu doprowadza do prak-
tycznego poradnika zdobywania, odbierania, przejmowania oraz jak najd u -
szego utrzymywania w adzy. „Ksi ” pouczany przez Machiavellego (albo 
jego kolektywny odpowiednik, czyli partia typu komunistycznego w wizji 
Gramsciego) te  zawiera tzw. case studies, czyli przyk ady autentycznych 
wypadków z historii – najnowszej, staro ytnej albo nowo ytnej. Mechanizm 
renesansowej konkretyzacji jest nast puj cy. Bierzemy abstrakcyjn  ide , 
powiedzmy, zbawienie duszy albo budow  spo ecze stwa bezklasowego, albo 
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zrównowa ony rozwój maj cy szanse na trwa o  bez wyczerpania zasobów. 
Z idea em zbawienia wi e si  my l, e ycie cnotliwe, mi e Bogu i bli nim 
prowadzi do uszcz liwienia ludzi w otoczeniu cnotliwego cz owieka oraz 
do szcz liwego zako czenia w asnego ycia – czyli do ycia wiecznego jej 
albo jego duszy w niebie. Poniewa  brak materialnych dowodów na to, e 
niektóre dusze maj  si  po mierci cia a lepiej ni  inne, wi c zak adamy, 
e cho  tego sprawdzi  nie umiemy, tak by  powinno. Potem wynajdujemy 

przypadek znany historykom, e kto  si  porz dnie zachowa , co dopro-
wadzi o do beatyfikacji na ziemi, a najprawdopodobniej tak e do wniebo-
wzi cia. Podziw oraz szacunek nast pnych pokole  za wiadczaj  po rednio 
o sukcesie cnotliwej jednostki. Tak si  zaczynaj  ywoty wi tych oraz case 

studies. Od takiego przypadku zatem zaczniemy, jako empirycznej ilustracji 
osobistej konkretyzacji w sytuacjach oraz ekosystemach dydaktycznych. Oto 
zatem przyk ad konkretny, empiryczny, fragment akademickich ywotów, 
raczej nie wi tych, ale dopasowanych do metody konkretnych case studies.

Od paru lat prowadzimy z moim koleg  Arjo Klamerem specjalne 
seminaria dla najzdolniejszych studentów wszystkich wydzia ów Uniwer-
sytetu Erazma w Rotterdamie. Seminaria, cz  pó rocznego programu, 
maj  doprowadzi  do intelektualnego doinwestowania najbardziej elitarnej 
(w sensie intelektualnej merytokracji) warstwy naszych studentów. Zale y 
nam na tym, aby studenci zastanowili si  nad w asn  to samo ci  opart  
na relacjach/interakcjach z wa nymi dla nich osobami oraz na repertuarze 
warto ci z kulturalnego otoczenia, który wybiórczo wykorzystuj . Arjo jest 
ekonomist , ale nietypowym, gdy  po pierwsze jest ekonomist  kultury, 
a zatem uwa a, e ekonomi ci nie mog  si  wypowiada  o warto ci, je li ich 
nie wywiod  z kultury, ale pozostan  na gruncie podejrzanych ontologicznie 
za o e  „ponurej nauki” (dismal science), czyli ekonomii. Po drugie jest te  
ekonomist  podwójnie nietypowym. Nietypowym dlatego, e zaanga owanym 
politycznie. Jest ekonomist  obywatelem, co si  przejawia w ten sposób, e 
obecnie pe ni funkcje radnego do spraw socjalnych z ramienia partii socja-
listycznej. Pracuje zatem w ratuszu Hilversum, miasta, które jest medialn  
stolic  Holandii. Po trzecie przyja ni si  z outsiderami spoza g ównego 
nurtu chicagowskiej ekonomii i dlatego czasem zapraszamy do Rotterdamu 
Deirdre McCloskey, autork  „Bur uazyjnych cnót” oraz „Godno ci bur-
uazyjnej”. Deirdre pozna em w kulturoznawczych kr gach wiede skich 

(Uniwersytet Ekonomiczny) oraz barcelo skich (ESADE) w ramach spo-
tka  akademickich sieci badawczych dryfuj cych ku metodom jako ciowym, 
humanistycznym w naukach spo ecznych. McCloskey zaczyna a od analizy 
retoryki nauk ekonomicznych, a ko czy na parotomowej pochwale „Teorii 
uczu  moralnych” Adama Smitha (kosztem doszcz tnie zajechanej na mier  
koby y o bogactwie narodów). W Barcelonie spotykamy si  co dwa lata na 
konferencji po wi conej metodom narracyjnym oraz analizie retorycznej 
w naukach o zarz dzaniu. Zazwyczaj wyst pujemy jako tzw. keynote speakers, 
w gronie, w którym znajduje si  te  Barbara Czarniawska oraz J.C. Spender 
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(wpada  te  p. Max Boisot). Podobnie jak proletariusze wszystkich krajów 
my, akademiccy zawodowi gracze w nauk , czymy si  od czasu do czasu, 
ale bez przesady. To s  konkrety – takie wydarzenia z takimi parametrami, 
w takich uczuciowych barwach i nastrojach zostawiaj  po sobie wiele ladów, 
wiele prac naukowych, a niektóre z naszych my li mog  dzi ki rezonansowi 
w g owach bezpo rednich uczestników albo pó niejszych czytelników liczy  
na podchwycenie, analiz , by  mo e rozwini cie. Czasami rezonans jest nie-
przewidywalny – pisz c te s owa, dosta em e-maila od m odego brazylijskiego 
asystenta na politechnice San Carlos w Sao Paulo, który chcia by si  zaj  
recenzjami artyku ów przysy anych do czasopisma Journal of Organizational 

Change Management (jestem od dwunastu lat jego redaktorem naczelnym). 
Powodem by o wys uchanie mojego wyk adu w Walencji oraz zaintereso-
wania Brazylijczyka badaniami kultury organizacyjnej oraz przywództwa. 
Dla mnie to czysty zysk, bo recenzentów zawsze brakuje albo zwlekaj  
z recenzjami. Dla niego to szansa na wej cie do redakcji oraz publika-
cje licz ce si  w dorobku, czyli w karierze rozumianej jako wspinaczka na 
piramid  statusu, uznania, awansu, podziwu kolegów po fachu. Podobnie 
w sferze dydaktycznej – mam nadziej , e przynajmniej niektórzy spo ród 
studentów Erasmus Honors Program przyczyni  si  do rewitalizacji naszej 
zawodowej, cho  nie zawsze profesjonalnej, biurokracji. Mam nadziej , e 
rozwin  swoje krytyczne talenty, daj c czego  lepszego ni  nasze wymu-
szone rynkiem i pa stwem programy nauczania. Licz  na to, e zrozumiej , 
i  od analizy roli warto ci, czyli od rozpoznawania kulturalnych przes anek 
naszych zachowa  nie ma ucieczki, nawet w spo ecze stwie ostentacyjnie 
konsumpcyjnym: „Konsumpcja, podobnie jak produkcja albo dystrybucja, 
wykonuje kluczowe zadania spo eczne, nie tylko podtrzymuj c ludzkie ycia 
oraz krzepi c instytucje spo eczne, ale tak e kszta tuj c stosunki mi dzy-
ludzkie. (…) Widziane z bliska, intymne stosunki spo eczne przyswajaj  
ca kiem twórczo przep ywy pieni ne w najró niejszych okoliczno ciach. 
Nieporozumienia rodz  si , gdy przeceniamy zdolno  rodków – pieni -
dzy, dóbr – do kontroli ludzkich zachowa , a jednocze nie nie doceniamy 
ludzkiej zdolno ci do naginania tych rodków w taki sposób, by ludzie mogli 
realizowa  swoje w asne yciowe cele” (Zelizer, 2011, s. 428–229).

3. Konkret bada  kultury a obroty cia  studenckich 
oraz pedagogicznych – autorefleksja

Licz c zatem na to, e nasze my li nie pokryj  si  wirtualnym kurzem 
na elektronicznych amach specjalistycznych czasopism, próbujemy nasze 
pomys y przedstawia  studentom spragnionym humanistycznego, liberalnego 
(w sensie liberal arts college, nie neoliberalnej ideologii rynkowej, która 
s u y legitymizacji dyktatury menad erów), szerszego kulturalnego oddechu. 
Prowadzimy bardzo egalitarne dialogi ze zdolnymi studentami jako zaprzy-
ja nieni profesorowie – zwolennicy oraz czynni propagatorzy nieustaj cej 
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rozmowy. Mówimy o kulturowych korzeniach warto ci, które wzbudzaj  
moralne sentymenty, które z kolei pchaj  ludzi do dzia ania. Mówimy o kul-
turowych korzeniach warto ci, które im mówi , e powinno im si  czego  
lepszego chcie . Zanim dialogi te zainicjujemy i poprowadzimy, podpisujemy 
umowy z uniwersyteckim biurem spoza naszych macierzystych wydzia ów. 
Zostali my do tych zaj  zaproszeni przez filozofa, który zarz dza Erasmus 
Honors Program, cho  zaprzecza wszystkim biurokratycznym kryteriom aka-
demickiej doskona o ci oraz ekonomicznej op acalno ci. Nazywa si  Awee 
Prins, a doktoryzowa  si  dopiero w rednim wieku, za  jego opas y traktat 
„Z nudów” (Uit verveling) jest wielokrotnie wznawianym bestsellerem, mimo 
e nie waha si  zacytowa  Heideggera, Latoura albo Rilkego. Jak konkretnie 

wygl daj  nasze spotkania ze studentami EHP? 
Po pierwsze, spotykamy si  regularnie przez dwa miesi ce, w poniedzia ki 

albo wtorki, od osiemnastej do dwudziestej pierwszej, a w lokalu naszego 
seminarium firma cateringowa ustawia posi ek. Dla utrzymania temperatury 
rozmowy z dociekliwymi studentami dzielimy si  z Arjo rolami, prezentuj c 
g ówne spory epoki, jak gdyby odgrywaj c je na scenie sali wyk adowo-semi-
naryjnej (poniewa  studenci maj  wiele do powiedzenia, zacieramy ró nice 
mi dzy katedr  a widowni ). A zatem wcielamy si  w role nowoczesnego 
konserwatysty (warto ci istniej  naprawd , nawet je li zw tpimy w istnienie 
Pana Boga, jako metafizycznego gwaranta ich wa no ci, co od epoki O wie-
cenia sta o si  modne) oraz postmodernistycznego relatywisty (warto ci s  
projekcj  naszych marze  zmieszanych z do wiadczeniami, rekonstruujemy 
je i renegocjujemy bez przerwy, ale nikt nam metafizycznie nie pod yruje 
zapo ycze ). 

Po drugie, aby si  nie oddali  od innych obszarów kultury – na przyk ad 
sfery artystycznej, zach camy studentów do zwiedzania wystaw, ucz szczania 
do teatrów oraz filharmonii, wreszcie do czytania dobrych naszym zdaniem 
powie ci – „Czarodziejskiej góry” Tomasza Manna, „Ferdydurke” Witolda 
Gombrowicza, „D umy” Alberta Camusa albo „Stu lat samotno ci” Gabriela 
Garcii Marqueza. To niezwyk e prze ycie, kiedy przyszli lekarze, adwokaci 
albo dyrektorzy zastanawiaj  si  nad tym, kto ma, niczym Pimko, prawo 
uk ada  ich program nauczania. Tak konkretnie próbujemy im przedstawi  
krytyk  wspó czesnego, cynicznego rozumu. Mamy ku temu pewne prawo, 
bo ja w czasach studenckiej przyja ni z Teatrem 8 Dnia bywa em cz sto 
na spektaklach Grotowskiego we Wroc awiu, a pracuj c w Holandii pe ni-
em przez dwie kadencje funkcj  cz onka Rady Nadzorczej Rotterdamskiej 

Fundacji Teatralnej. Mamy ku temu prawo, bo Arjo zorganizowa  pierwsz  
katedr  nauk o sztukach scenicznych na uniwersytecie Erazma w Rotter-
damie, a poza tym by  cz onkiem Rady Nadzorczej muzeum Boymans-van 
Beuningen, najwi kszego w Rotterdamie. Raz do roku zapraszamy kierow-
ników oraz kierowniczki bibliotek, teatrów, orkiestr, wydzia ów kultury oraz 
innych instytucji kulturalnych, oferuj c im program po wi cony prze yciu 
bez subsydiów pa stwowych (Sustainable Cultural Entrepreneurship). Nic, 
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co kulturalne, nie jest nam obce. A poniewa  trzydniowy kurs kosztuje 
uczestników oko o 2 000 euro od osoby, wi c nic, co ekonomiczne, tak-
ePo trzecie, staramy si  nasze postawy ilustrowa  konkretnymi przyk adami 

naszych gustów, preferencji, wyborów, upodoba . Zazwyczaj Arjo odgrywa 
rol  wspó czesnego neokonserwatysty. Chcia by zacz  rozwa ania o eko-
nomii nie od analizy stosunku pracy albo mechanizmu rynkowego, ale od 
gospodarstwa domowego, oikos, od warto ci mojej rodziny, wspólnoty. 
Zaczyna tak, aby móc odpowiedzie  na pytanie o to, po co to wszystko, 
po co chcemy y  w wolno ci i dobrobycie, po co zysk, akumulacja kapita u, 
w adzy, s awy (nawet w skundlonej postaci celebrity) i tak dalej. Zazwyczaj 
ja odgrywam rol  sceptycznego postmodernisty, który kwestionuje kierow-
nicz  rol  neopozytywistycznej koncepcji prawdy w regulacji przemys u 
produkcji wiedzy. Postmodernist  jestem te , cytuj c ontologicznych kon-
kretystów na gruncie kosmologii oraz filozofii nauki (na przyk ad Ungera 
ze Smolinem), pisarzy (raczej Pynchona ni  Coelho), a zatem podkre la-
j c zmienny, ewolucyjny charakter „ewentystycznej” ontologii. Ewentyzm 
to ontologia, na gruncie której za podstawowy sk adnik rzeczywisto ci 
uznaje si  wydarzenie, za  opisy przedmiotów albo podmiotów poznania 
s  dopiero wtórnie wyprowadzane z wydarze  oraz ich splotów (najkrót-
sze wprowadzenie znajdzie polski czytelnik w prze o onej przeze mnie na 
polski pracy Whiteheada „Nauka i wiat wspó czesny”, wydanej przez PAX 
w 1988 roku).

Konkretna dygresja: ewentyzm Whiteheada a retoryka wizualizacji.

Autorowi „Nauki w wiecie wspó czesnym” zawdzi czamy koncepcj , która ka e nam 
wyobra a  sobie byt, prze ywany przez jednostki jako rzeczywisto , jako przep yw pro-
cesów (przez czasoprzestrze ). Donios e jest to uznanie wydarzenia – czyli eventu, czyli 
fragmentu procesu – za najprostszy sk adnik takiej procesualnie wyobra onej rzeczywi-
sto ci (a nie przedmiotu, wiadomo ci ani prze ycia). Ewentyzmowi najbli ej do feno-
menologicznego, hermeneutycznego oraz egzystencjalistycznego uchwycenia biegu rzeczy-
wisto ci, której w niezmienne, matematyczne formu ki zamyka  nie nale y, bo bli ej do 
uchwycenia t tna prawdy czasoprzestrzennej zmienno ci maj  biologowie albo historycy 
jako badacze przep ywów ni  fizycy albo matematycy, zw aszcza ci od topologii albo 
geometrii (Unger i Smolin, 2015). 

Raz po raz zamieniamy si  rolami, eby studentom pokaza , e w wiecie 
walki o wiedz  spolegliw  oraz stosowaln  (actionable knowledge) partyjne 
zacietrzewienie raczej jest nie na miejscu. 

Aby studenci mogli sobie wyobrazi  nasze konkretne pogl dy w kon-
kretnych sytuacjach, stwierdzamy konkretnie, e mimo i  w pogl dach 
metodologicznych, teoretycznych Arjo bli ej do konserwatyzmu ni  mnie, 
to w yciu prywatnym jest na odwrót. Ja jestem od czterdziestu lat onaty 
z t  sam  kobiet , a Arjo z drug , wi c wychowuje dwa zestawy dzieci, a ja 
wychowa em jeden. Bli ej mi te  do patriotyzmu „ojczystej zagrody” ni  
Arjo, bo powtarzam za Herbertem, e te wi zi – „patriotyczne” – winny 
by  ostatnimi, które buntuj cy si  cz owiek potarga1.
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4. Konkret w sprawozdawczo ci cz onków akademickich 
biurokracji 

Im g ciej od abstrakcji unosz cych si  na coraz cia niej nas oplataj cych 
orbitach hiper czliwo ci, tym ch tniej rozgl damy si  wokó  wspó kszta tu-
j cych nas wydarze  w poszukiwaniu konkretu, na jakim da oby si  oprze . 
Oprze  w obu znaczeniach tego s owa. Po pierwsze tak oprze , jak si  opie-
ramy r k  o por cz albo stopami o p yty chodnika. Po drugie oprze  si  tak, 
jak si  opieramy, kiedy stawiamy opór, sprzeciwiamy si  czemu . Kiedy si  
bronimy przed nieludzk  abstrakcj  oraz abstrakcyjnymi wywodami – ucie-
kamy do konkretu. Opieramy si  abstrakcji jako szarej teorii, aby poczu  
zielone drzewo ycia, prze y  prawdziwe wzruszenia. Chcieliby my stan  na 
konkretnym pod o u autentycznego doznania, niczym na twardym gruncie, 
solidnym dnie pod rw cym nurtem wydarze , które ju  dawno przestali my 
wycina , unieruchamia , a potem analizowa  jako martwe przedmioty. Nie 
ufamy muzealnym przedmiotom, nie ywym motylom nabitym na szpilk  jako 
przyk adom t tni cego ycia. Nie ufamy takim sztuczkom medialnym, pro-
pagandowym, reklamowym kolektywnych profesorów Pimko, którzy naszej 
wyobra ni ka  ta czy  na kantowskiej scenie. Nie ufamy tanecznym koro-
wodom my li na scenie, na której jest miejsce tylko dla zm czonych starych 
panien Przestrzeni, Czasu oraz Przyczynowo ci. Nie ma miejsca na tej scenie 
ani dla kota Schrödingera, ani graj cego w ko ci Pana Boga, ani na woln  
wol  samodzielnego i samorz dnego podmiotu, ani na ruch „Solidarno ci”. 
Trudno na takiej scenie odegra  konkret zderzenia w najnowszych spo-
rach politycznych zrekonstruowanej oddolnie wizji strajku gda skiego oraz 
porozumie  sierpniowych, z odgórn  wizj  elit  w adzy. Tej komunistycznej 
z sierpnia 1980 roku, grudnia 1981, pó niejszej. Tej, która jeszcze wierzy, 
e to chwilowe zak ócenie ustale  okr g ego sto u, a nie dziejowa zmiana. 

Na tej scenie trudno odegra  nawet zburzenie muru berli skiego – bo jak 
przedstawi  konkretne zderzenie martwego elbetonu oraz ywego strachu 
stra ników, którzy ju  nie strzelaj , bo ju  czuj , e w DDR nie ma nic do 
ugrania, nic, za co warto by oby szafowa  ludzkim yciem. 

Konkret zmieni  si , poniewa  wyj tkowo  istnienia poszczególnego 
nie jest tylko – w oczach nam wspó czesnych filozofów nauki – cech  oso-
bowo ci przypisywanej ludzkiemu organizmowi w postaci oddzielnej istoty. 
Ta wyj tkowo , opatrzona etykietk  singularity, przys uguje tak e bardziej 
z o onym konstelacjom, sieciom, ruchom, uk adom, czyli Batesonowskiemu 
ekosystemowi. Gdzie konkretnie stwierdzamy zmiany? Ich wiadectwem jest 
nasza zbiorowa wyobra nia ekosystemowa. „Sceny”, na których odgrywamy 
spektakle naszej wyobra ni, zmieni y si  nie do poznania (cho  w a ciwie 
„do poznania”, jako e do poznania wiedzie kierunek zmian tej sceny, do 
poznania jako prawomocnego oraz samorz dnego, zbiorowo budowanego 
oraz utrzymywanego ród a wiedzy, najch tniej naukowej). Zmiany wida  
socjologicznym okiem: jak coraz bardziej wiadomo od czasu neopragma-
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tycznej oraz neofenomenologicznej rewolucji, nasza wyobra nia nie toleruje 
ju  autorytarnej ontologii dyktatorów intelektualnej albo paradygmatycznej 
mody. Sartre, na przyk ad, zmala  w naszych oczach, bo uzasadnia  stali-
nowskie ludobójstwo, ale Camus poszed  w gór . To samo w sztuce. Wajda 
zdewaluowany, Munk zostaje jako trwa a wielko , Skolimowski te . Balka 
skompromitowany, Kwiekulik, czyli Kwiek, oraz Kulik id  w gór  w wia-
towych notowaniach. Zmienia si  to, co my limy o zmar ych, to, czego si  
spodziewamy po jeszcze nienarodzonych, oraz to, co przeczuwamy o nas 
samych. Nawet osobista dedykacja Warhola na obrazie graficznym powsta-
ym w jego fabryce (nadruk na jedwabiu) nie jest gwarancj  autentyczno ci 

konkretnej odbitki.
Zmiana w naszej wyobra ni dotyczy wszystkiego. Konkretnie – na 

przyk ad odzyskujemy dla polskiej pami ci narodowej o nierzy wykl tych 
zamordowanych przez komunistów oraz ich zbrodniczych sojuszników, czyli 
Rosjan w czasie trwania walk 1939–1945 i po II wojnie wiatowej. Tych 
ostatnich, rosyjskich o nierzy morduj cych uczestników polskiego ruchu 
oporu, wykre lamy ze zbiorowej pami ci, likwiduj c pomniki wystawione im 
przez kolaboracyjne w adze PRL. Takie przewarto ciowania s  na porz dku 
dziennym, nie tylko w Polsce. Czarni obywatele USA usuwaj  pomniki gene-
ra ów konfederackich z okresu ameryka skiej wojny secesyjnej, jeszcze daw-
niejszej ni  druga wiatowa. Jest to proces globalny. Na przyk ad Freud jest 
dzi  widziany inaczej, ni  sam by tego pragn . Marks jeszcze o tym nie 
wie, jeszcze si  w grobie nie przewraca, ale te  mieszka na innych poko-
jach historii, ni  mu si  wydawa o. Mieszka mianowicie tu  obok Pierce’a, 
Deweya oraz Jamesa (Williama, nie Henry’ego). Ma blisko do egzysten-
cjalnych rozterek Ingardena oraz Heideggera (a tak e w wersji poprawnej 
genderowo – Hannah Arendt oraz Edyty Stein, b yskotliwych ydowskich 
kole anek niemieckiego i polskiego filozofa terminuj cych u Husserla), do 
podejrzliwo ci Freuda. Z bliska mo e rozmawia  z Keynesem albo Hayekiem 
o po wiadczonej globalnymi kryzysami bezradno ci ekonomistów w 1927 
albo 2008 roku. Czy to konkretny dowód na niewystarczalno  abstrakcyj-
nych spekulacji ekonomistów wobec za amania si  chwiejnej równowagi 
ekosystemów? Thaler (otrzyma  nagrod  Nobla w dziedzinie ekonomii za 
rok 2017 w trakcie pisania niniejszego tekstu) by si  nie zgodzi , ale jego 
firma doradców inwestycyjnych raczej nie dorównuje zyskami intuicyjnej 
firmie Warrena Buffeta, cho  ten ostatni nie ufa komputerowym grom 
o przewidywanie, lecz staro wieckiej intuicji. 

Trzymajmy si  jednak naszej drogi: chodzi o konkret, który mia  spraw-
dzi  abstrakcyjne karty do intelektualnej gry o przejrzenie ekosystemowej 
harmonii lub jej zachwiania. Gra rozbudza nami tno ci. Tak e zbiorowe. Jak 
pami tamy, jedenasta teza o Feuerbachu karci a filozofów (g ównie Hegla) 
za to, e si  bawili w interpretacj  wiata, zamiast wiat zmienia . Ale Hegel 
nie by  najgorszy – Napoleona jednak zauwa y , nawet si  zachwyci  rozu-
mem na koniu. Pozytywi ci postanowili wezwa  do konkretu, ale konkret 
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opatentowa  tak surowo, by sta  si  wygodn  abstrakcj  w r ku akademickiej 
elity w adzy – dzi ki alibi sprawozdania z faktów. Pokerowe twarze neopozy-
tywistycznych graczy wzbudzaj  podejrzenie, e blefuj . Konkret spoza neo-
pozytywistycznych kr gów mówi elitom akademickiej w adzy – sprawdzam. 
A przynajmniej zapowiada, e chcia by sprawdzi . Czy jednak abstrakcj  
mo na konkretnie sprawdzi ? I czy wynik sprawdzania jest do przyj cia bez 
os ody uczuciowej zgody? Pojawia si  wówczas niebanalne pytanie o to, jak 
uprawomocni  konkretyzacj . Mój p. promotor Leszek Nowak zwyk  by  
mawia , e ideologicznie w krajach pa stwowego komunizmu sprawa jest 
prosta: idealizujemy na wschód, konkretyzujemy na zachód. Po 1989 roku 
odwrócono kompas. M ody polski socjolog oraz filozof Jan Sowa (Sowa, 
2015) (nawiasem mówi c syn innego znanego socjologa, Kazimierza Sowy) 
wykaza  w roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce (2015), 
e konkretna kontynuacja „Solidarno ci” musi nawi za  do emicznej raczej 

ni  etycznej (w sensie etic jako przeciwie stwo emic, nie w sensie ethical 
jako przeciwie stwo unethical), czyli wewn trznej, a nie zewn trznej analizy 
tego, co polscy pracownicy pa stwowi zbuntowani w sierpniu 1980 roku 
chcieli przez „Solidarno ” powiedzie .

5. Co konkretnie „Solidarno ” chcia a powiedzie ? 
Co mieli my wtedy konkretnie na my li? 

Przedstawiciel lewicowych rejonów polskiej sceny politycznej, powiedzmy 
okolic partii „Razem”, m ody polski socjolog oraz politolog Jan Sowa chce 
si  konkretnie dowiedzie , czego konkretnie chcieli cz onkowie „Solidarno-
ci” – którzy opracowali dokumenty I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

„Solidarno ”. Autor s usznie przypomina, e w programie zjazdu pojawiaj  
si  has a wolno ci, sprawiedliwo ci, demokracji, prawdy, praworz dno ci oraz 
ludzkiej godno ci, ale nie prywatyzacji. To jest konkretna obserwacja, poparta 
empiryczn  analiz  dokumentów historycznych, mo e j  ka dy sprawdzi , 
nikt nie musi korzysta  z abstrakcyjnych zapewnie  jakiegokolwiek polityka, 
e to w a nie on/ona najtrafniej rozumie oraz najwierniej kontynuuje trady-

cje NSZZ „Solidarno ”, najwi kszego polskiego osi gni cia historycznego 
w skali globalnej w drugiej po owie XX wieku. Podkre lmy to wyra nie: 
duma z tego, e jestem Polakiem, wywodzi si  tak e ze wiadomo ci, e 
mój naród powiedzia  odwa nie komunistycznym ludobójcom i ich spad-
kobiercom (Jaruzelski, Kiszczak, cz onkowie WRON) „nie” w sierpniu 
1980 roku. Z tego, e z godno ci  zniós  kontratak imperium, czyli stan 
wojenny, za który wreszcie zacz to w niepodleg ej Polsce kara  (Kiszczaka 
uznano w s dzie za winnego zbrojnego spisku oraz zbrojnego zamachu 
na Polsk ). Mówi c krótko, w pierwszej „Solidarno ci” chodzi o o bardzo 
specyficznie pojmowane spo ecze stwo pracowniczo-obywatelskie, takie mia-
nowicie, które nie oddaje w adzy elitom inteligencko-biurokratycznym jako 
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swoim literackim przedstawicielom, lecz opiera si  na samorz dno ci robot-
ników w zak adach pracy. Klasowy wyd wi k tego faktu starannie pomijaj  
wszystkie media wszystkich polskich partii politycznych. 

Sowa przypomina, ca kiem s usznie, e w okresie pierwszego rozkwitu 
„Solidarno ci” liczy a ona niemal tylu samo cz onków co Komunistyczna Par-
tia Zwi zku Radzieckiego, czyli oko o 11 mln ludzi. Ludzi, którzy podobnie 
jak strajkuj cy robotnicy uwa ali, e: „sami s  w stanie zarz dza  swoimi 
fabrykami sprawniej i w bardziej wydajny sposób ni  to robili przedstawiciele 
ówczesnej w adzy. D uga tradycja ruchu spó dzielczego i demokracji pracow-
niczej pokazuje, e ich argumenty by y jak najbardziej racjonalne” (Sowa, 
2015, s. 176). Powiada zatem Sowa, a jest to teza bardzo mia a, wyrazista 
oraz godna uwagi, e: „zarówno praktyka organizacyjna Solidarno ci oraz 
jej dokumenty programowe” wskazuj  nie na ch  neoliberalnej prywaty-
zacji w celu odbudowy kapitalizmu, lecz zmierzaj  ku „formie organizacji 
spo eczno-gospodarczej innej od obu tych modeli” (socjalizmu pa stwowego 
oraz kapitalizmu rynkowego – S.M.) (Sowa, 2015, s. 181).

Przypominanie tych konkretnych dokumentów politycznych jest o tyle 
wa ne, e pozwala wczu  si  w nas samych oraz naszych rówie ników. Pozwala 
nas zrozumie  jako podmioty w ekosystemie komunistycznej strony elaznej 
kurtyny. Pozwala zrekonstruowa  to, co czuli my w sierpniu 1981 roku oraz 
przez rok i trzy miesi ce, zanim mafijny spisek zbrojny („stan wojenny”) 
cofn  nas w rozwoju historycznym oraz cywilizacyjnym. Uwaga, konkret: 
siekiery funkcjonariuszy ZOMO przecinaj ce kable po cze  telefonicznych 
sta y si  podstawowym instrumentem utrzymywania pozbawionej ju  legity-
macji w adzy. Jak teraz zrekonstruowa  to, co my sami, jako wy aniaj cy si  
z mroku dziejów samodzielni i samorz dni aktorzy, podmioty historyczne, 
„czuli my”? 

Rozumienie wydarze  historycznych mo e mie  charakter etyczny (w sen-
sie nie-emiczny), zewn trzny. Przyk adam moj  siatk  abstrakcyjnych poj  
do danych zebranych o jakim  wydarzeniu i og aszam: cz onkowie oraz 
dzia acze „Solidarno ci” byli spontanicznymi, cho  nie wiadomymi neolibe-
ra ami, a ich najskrytsze pragnienia najlepiej realizowa  Leszek Balcerowicz. 
Z tego punktu widzenia nie wida  faktów niewygodnych – na przyk ad 
cierpie  i bohaterstwa Anny Walentynowicz. Nie wida , bo nie pasuj  one 
do schematu „Solidarno ci” jako forpoczty neoliberalnej prywatyzacji. Ale 
zrozumienie wydarze  historycznych mo e mie  tak e charakter emiczny 
– mo na wej  mi dzy badan  spo eczno , wspó uczestniczy  w jej yciu, 
dziel c uczucia oraz ywi c t sknoty w a ciwe tej grupie w trakcie tych 
wydarze  (Magala, 2012). Bateson oraz Mead mogli mie  realne problemy 
z rozumieniem badanych tubylców, ale rozumieli, co to znaczy go native, 
zamiast przyk ada  suwmiark  uniwersalnej siatki (grid) w przekonaniu, e 
one theoretical size fits all empirical data. 

Going native, czyli wchodzenie mi dzy lud, nie jest atwe, bo abstrakcyjne 
ideologie s  atrakcyjnym narz dziem w r kach elit w adzy, du o subtelniej-
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szym ni  siekiery funkcjonariuszy ZOMO z 13 grudnia 1981 roku. Abs-
trakcyjne ideologie, co zauwa yli ju  serbscy organizatorzy protestów prze-
ciwko rz dom Miloševi a, stanowi  bro  masowego zatruwania ekosystemu 
komunikacji spo ecznej. Atrakcyjne dla o rodków w adzy s  za  dlatego, e 
pozwalaj  na konkretne zagospodarowanie ycia towarzyskiego i uczucio-
wego ludno ci wydanej na pastw  mediów. Atrakcyjno  wynika z tego, e 
ca y wspó czesny wiat zosta  nasycony infrastrukturami komunikacyjnymi, 
do których wszyscy jeste my pod czeni. Ca y wspó czesny ekosystem mobil-
nej oraz zindywidualizowanej komunikacji wprowadza kapitalistyczne regu y 
regulacji globalnych przep ywów, energii, dóbr, ludzi oraz idei. Abstrakcje 
towarowo-pieni ne kompensujemy konkretem emocjonalnym. Prowadzi 
to z kolei do uczuciowego ocieplenia reakcji na wszystko, na walentynkach 
zaczynaj c, a na mierci Davida Bowie albo syryjskiego dziecka na tureckiej 
pla y ko cz c. Wszystko wzrusza natychmiast, powszechnie mobilizuje zy. 
Niektórzy mówi  wr cz o „kapitali mie emocjonalnym” (Illouz, 2007), ale 
radykalne socjolo ki (wspomniana Ewa Illouz, ale tak e Viviana Zelizer, 
2011 albo Ann Swidler, 2003) te  lansuj  tez , e kultura kszta tuje nasz  
gospodark  oraz wp ywa na refleksj  o gospodarce, czyli ekonomi  – w a nie 
poprzez uczucia, poprzez kszta towanie naszych uczu , poprzez in ynieri , e 
zacytuj  socrealistycznych klasyków, ludzkich serc i dusz. Humani ci nigdy 
nie stronili od uczuciowych eksperymentów, wi c emocjonalny kapitalizm 
nie powinien by  dla nich zaskoczeniem. W ich m odo ci dost pny by  tylko 
w skiej elicie obs ugiwanej przez freudowskich, jungowskich albo jeszcze 
innych psychoterapeutów. Ale obecnie terapie prowadzi szereg bardzo zawo-
dowo zró nicowanych grup (por. na przyk ad zjawisko coachingu).

6. Konkret czasoprzestrzennych danych 
a ideologiczne abstrakcje sk óconych spo ecze stw

Statystyka, bazy danych, superszybkie wyszukiwarki – wszystko to mia o 
nam pomóc. Konkret uj tych w googlowskie karby danych mia  nas wyzwoli , 
ale konkret jest niewidzialny bez abstrakcyjnego szkie ka mi dzy wydarze-
niem a okiem, mi dzy prze yciem a wiadomo ci , mi dzy „rynkopa stwami” 
a „spo ecze stwokomunikacjami” obywatelskimi pe nymi jednostek z niepo-
wtarzalnymi Lebensweltami. Wszyscy chcemy si  oprze  na konkrecie danych, 
ale o tym, e fakty s  sztuczn  konstrukcj , zale n  od naszej ulubionej u udy, 
te  niestety dobrze wiemy (od czasu pierwszej publikacji Ludwika Flecka 
o fakcie naukowym w 1935 roku, do publikacji Latoura o Pasteurze w 1984 
roku mieli my dostatecznie du o czasu do namys u). Wiemy mi dzy innymi, 
e nie brak jednostek, które potrafi  sobie wyobrazi  demokratyczn  eugenik  

na przyk ad (Fuller i Lipi ska, 2014). Jednostek z niepowtarzalnymi Leben-
sweltami prze ywaj cych Manna, Gombrowicza, Pynchona, nawet Marka 
Z. Danielewskiego, albo wpadaj cych w szewsk  pasj  nad Hayekiem albo 
Friedmanem. Ale na czym konkretnie polega prze ycie konkretnego dzie a 



Problemy Zarz dzania vol. 15, nr 2 (68), cz. 2, 2017 67

Konkretne cia o wiedzy (nienatura lne rodowisko uciele nionej komunikacji)

literackiego (nie tylko zreszt  literackiego) przez konkretnego czytelnika 
w konkretnej chwili? Jak powie  zachwyca? W polskiej tradycji fenomenolo-
gicznej Ingarden rozró nia  warstwy oraz sposoby istnienia dzie  literackich. 
Konkretyzowa  ch tniej w etyce (niedoceniane polskie arcydzie o refleksji 
nad ontologi  moralno ci to Ingardenowska „Ksi eczka o cz owieku”) ni  
estetyce. Pimko za konkretem raczej nie jest, a poza tym widownia Gom-
browicza i tak tylko czeka na znak, na potwierdzenie, e widziano konkret 
– nagie cia o nieuchwytnej, m odej oraz bosko konkretnej Albertynki. 

Co z tej retorycznie skutecznej interwencji nagiego cia a w artystycznej 
wypowiedzi wynika dla naszych rozwa a  nad uwodzicielsko abstrakcyjnymi 
chmurami konsumencko-piarowsko-reklamowej u udy? Chmury te wype -
niaj  abstrakcyjn  pokus  wszystkie zakamarki naszej wiadomo ci, wciskaj c 
si  w pod wiadomo , nasycaj c szkodliwym promieniowaniem ekosfer  
wyobra ni. Nasze ycie codzienne opiera si  coraz bardziej na abstrakcyjnych 
przelicznikach takich jak warto  pieni na, jak planowanie co do minuty. 
Ale nasze ycie uczuciowe zakotwiczamy nie w abstrakcyjnej idei kobieco ci 
dost pnej w ramach kupna/sprzeda y, lecz w budowie trwa ego zwi zku 
z jedn  niewymienialn  osob , z – jakby powiedzia  Witkacy – „istnieniem 
poszczególnym”. Zwi zki takie (seksualne, erotyczne, mi osne, wedle znanej 
typologii Octavio Paza) fascynuj  artystów, bulwersuj  postronnych widzów, 
ale przede wszystkim s  poligonami uspo ecznienia. Najciekawsze jest to, e 
aden zwi zek nie obywa si  bez po ytecznych abstrakcji. Konkretne dane 

staj  si  informacjami dopiero wtedy, kiedy zostan  podlane sosem abs-
trakcyjnych interpretacji. Nasze ycie towarzyskie w zwi zkach lu niejszych 
i mniej wymagaj cych ni  ma e skie jest jeszcze mniej zdecydowanie oparte 
na konkrecie – gdyby tak by o, niemo liwe by yby podzia y w grupach kole-
e skich, przyjacielskich albo rodzinnych spowodowane ró nicami pogl dów 

religijnych, politycznych albo wiatopogl dowych. Niemo liwe, gdy  konkret-
nie prze ywana blisko , intymno , niezast powalno  nie dopuszcza yby 
mechanicznej kratki ideologicznych przes dów przyk adanych jak szablon do 
intymnych wydarze . A dopuszcza. Przyk adów dostarcza zarówno przemys  
reklamowy, który ju  dawno przesta  sprzedawa  konkretny przedmiot (na 
przyk ad samochód albo papierosa), a sprzedaje wizj  po danej to samo ci, 
jak te  polityczny PR (spolszczony na piar, wymawiany po angielsku, ale 
pisany bez kreseczki mi dzy „pi” i „ar”). 

Socjologowie oraz ekonomi ci publikuj cy analizy ukulturalnienia gospo-
darki oraz ekonomizacji kultury (por. DuGay i Pryke, 2002) wskazuj  na to, 
e poj cie kultury jest notorycznie trudne do skonkretyzowania, gdy  – za 

Williamsem – poj cie to wykorzystywane jest jako abstrakcyjna kategoria 
poj ciowa, która mo e oznacza :
– uogólniony proces rozwoju intelektualnego, duchowego oraz estetycznego 

(albo wydestylowan  z tego procesu kompetencj );
– uogólniony sposób ycia jakiej  konkretnej zbiorowo ci (albo skody-

fikowane w nauce, sztuce oraz religii kompetencje);
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– uogólnion  nazw  w asn  zbioru dzie , praktyk, umiej tno ci (albo matec-
zników kompetencyjnych oraz no ników instytucjonalnych).
Socjologom chodzi o wszystkie trzy znaczenia przypisywane poj ciu kul-

tury, ale podstawowa intuicja badawcza, jaka im przy wieca w pogoni za 
danymi empirycznymi oraz kryje si  za wysi kami zmierzaj cymi ku znacz -
cej, sensownej ich interpretacji, jest prosta do zrozumienia. Skutki kultury 
jako procesu, sposobu ycia oraz twórczo ci to nie tylko dobra konsump-
cyjne, ale istotne produkcyjnie sk adniki wszystkich procesów tworz cych 
wspó czesne ycie spo eczne. Warto ci nie s  tylko abstrakcjami, niczym 
plato skie byty esencjalne, czyli istoty rzeczy niedost pne zmys om. Zdaniem 
Platona dost pne by y najlepszym spo ród najzdolniejszych dzi ki talen-
tom, dyscyplinie umys owej oraz wyobra ni uj tej w karby esencjalizmu. 
Zdaniem naszych wspó czesnych talent elit intelektualnych mo na zast pi  
dyscyplin  korporacji akademickich na tropach warto ci. Warto ci zosta-
wiaj  lad. Maj  konkretne skutki, ca kiem dost pne materialnym badaniom 
empirycznym. Ca a szko a socjologii kultury, któr  kojarzymy najcz ciej 
z Jeffreyem C. Alexandrem, odpowiedzialna jest za tzw. zwrot kulturalny 
(cultural turn) w naukach spo ecznych oraz humanistce. Do jej najzdolniej-
szych badaczy nale y Richard Biernacki, którego najnowsza praca (Bier-
nacki, 2015) jest po wi cona rytualnym spektaklom powtarzania aktualnie 
popularnego bana u, które si  w naukach spo ecznych odgrywa, zamiast 
uczciwie zbada , jak si  nadaje sensy oraz znaczenia i jak si  zarz dza zna-
czeniem w organizacjach (Magala, 2009). Biernacki zaczyna  od porównania 
skarg nadsy anych przez niemieckich oraz brytyjskich robotników do gazet 
zwi zkowych pod koniec XIX wieku. Na podstawie analizy porównawczej 
doszed  do wniosku, e konkretne skargi na wyzysk ró ni y si  na tyle, by 
mo na by o mówi  o innym pojmowaniu pracy oraz o odmiennych kon-
strukcjach faktów. Nast pnie si gn  po dokumenty osobiste, na przyk ad 
dzienniki albo pami tniki aptekarzy, w a cicieli sklepów itd. Te do wiad-
czenia doprowadzi y go do zagadnie  „kodowania” mi kkich danych, gdy  
zrozumia , e kodowanie to jakby ustalanie rusztowa , dzi ki którym uda 
si  zbudowa  fakt w naukach spo ecznych (Geertz dostarcza Biernackiemu 
najliczniejszych przyk adów, innych badaczy wymienia rzadziej, na przyk ad 
Webera albo Goffmana, ale tak e moj  ulubion  socjolo k  kultury, Kana-
dyjk  z Harvardu, Michelle Lamont). W ramach tej szko y Ron Eyerman 
analizowa  kulturowe przes anki zamordowania holenderskiego dziennika-
rza i filmowca Theo van Gogha przez maroka skiego obywatela Holandii, 
dobrze wykszta conego, zaprzyja nionego z cz onkami amsterdamskiej elity 
towarzyskiej, na pozór wietnie zintegrowanego z tolerancyjnym otoczeniem. 

Ale socjologia kultury oraz badania z pogranicza kultury i ekonomii nie 
ograniczaj  si  tylko do samo wiadomych szkó . Tendencja jest szersza. Oto 
co o kodach kultury pisze Ann Swidler, socjolo ka z Berkeley: „Kultura 
wyra a warto ci poprzez przestrzeganie albo odchylanie si  od lokalnie 
ustanowionych oczekiwa  albo konwencji. Ta spójna niespójno  ma trzy 
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aspekty. Po pierwsze, kultury daj  o sobie zna , bij c w dzwonki alarmowe 
(najcz ciej ciche) poprzez zmiany tradycyjnych oczekiwa , a wi c systemy 
znacze  musz  by  bardziej innowacyjne i niestabilne, ni  nam si  wydaje. 
Po drugie, cz ciowo na skutek tej innowacyjno ci, systemy semiotyczne mie-
waj  ywotne lokalne odmiany, a zatem ma a subkultura, a nawet podgrupa 
subkultury mo e eksperymentowa  z nowymi odmianami ustanowionych 
systemów znacze . Po trzecie, lokalne odchylenia oznaczaj , e cho  poszcze-
gólne kody semiotyczne miewaj  cechy systemowe, jednostki z konieczno ci 
trzymaj  ró ne warianty na podor dziu. A zatem problem znaczenia ani 
spójno ci kultury nie da si  rozwi za , nie zrozumiawszy, jak ludzie przesta-
wiaj  si  z jednego kodu na drugi, jakie wskazówki kontekstowe sygnalizuj , 
który kod obowi zuje i jak ludziom udaje si  podtrzymywa  wielorakie 
interpretacje dzia a  dost pne do jednoczesnego wykorzystania, tylko od 
czasu do czasu krystalizuj c sytuacj  oraz nadaj c konkretne znaczenie” 
(Swidler, 2003, s. 184).

Swidler powo uje si  na wspomniane stadium porównawcze Biernackiego 
(„Wymy lanie pracy”) o robotnikach w Niemczech i Anglii, a nast pnie 
porównuje jego metodologiczne za o enia do swoich, zw aszcza pod wzgl -
dem kodowania danych zdobytych w wywiadach. Najogólniejszy wniosek 
Swidler dotyczy wypowiedzi ludzi, z którymi przeprowadza a wywiady. 
Zauwa y a, e kiedy prosi a o komentarz na temat jakiej  sceny z ycia 
ma e skiego, to odpowiedzi mog y si  wydawa  niepe ne albo niespójne. 
Dlaczego? Dlatego, e chwyta a siebie sam  na automatycznym za o eniu, e 
kultura to spójny system zinternalizowanych znacze  i praktyk. Jakby powie-
dzia  Brendan McSweeney, krytykuj c Geerta Hofstede, e kultura zamienia 
ludzi w kulturalne woki (cultural dopes), które w zachowaniach reprodukuj  
wzorce kultury zaprogramowane w trakcie socjalizacji. Zrewidowa a swoj  
wizj  kultury: kultura to wiedza, wiadomo , jak  maj  ludzie na temat tego, 
jak dzia aj  dost pne kody i jak z nich nale y korzysta  w wyst puj cych 
najcz ciej sytuacjach: „Ta powszechnie dost pna (a czasem niedost pna, to 
prawda) konfiguracja kodów, kontekstów oraz instytucji faktycznie kszta tuje 
nasze wykorzystywanie kultury. Badania tego z o onego zbioru interakcji 
pozwoli nam, mam nadziej , w czy  nasze my lenie o kulturze w silniejsze 
teorie wi ce kultur  z dzia aniem” (Swidler, 2003, s. 180). 

Problem polega jednak na tym, e silniejsze teorie dotycz  spornych 
obszarów kultury (warto  ludzkiego ycia mierzona na przyk ad stosun-
kiem do aborcji inaczej si  jawi heteroseksualnemu wierz cemu m czy nie, 
a inaczej ateistycznej lesbijce) oraz spornych zezwole  na ingerencj  prawn  
w stosunki intymne. Pod tym wzgl dem sytuacja jest, mówi c ogl dnie, 
dynamiczna. Amnesty International chce globalnej rewolucji w podej ciu 
prawnym do prostytucji, która ma by  sprofesjonalizowana, ca kowicie zin-
stytucjonalizowana, prawnie uregulowana, odkryminalizowana. Lesbijki oraz 
homoseksuali ci walcz  o uznanie prawnej regulacji typu ma e skiego za 
norm  w ca ym wiecie zachodnim. Tradycja lewicowa, reprezentowana na 
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przyk ad przez Jean L. Cohen z uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku 
(jako partnerka Andrew Arato z New School for Social Research konty-
nuuje w pewnym sensie krytyczn  teori  szko y frankfurckiej), ka e prawo 
poddawa  pod publiczn  debat , pod nieustanne negocjacje i renegocjacje. 
Cytat z Habermasa otwiera publikacj  Cohen na temat odpowiedzialnej 
konstrukcji prawnej, wprowadzanej ostro nie w ramach autorefleksyjnej, 
renegocjowanej zmiany, regulacji respektuj cej jednostkow  autonomi , ega-
litaryzm oraz wspólnotowo  (Cohen, 2002). Ale jej rozwa ania sytuuj  si  
w wyra nej opozycji do wspó obywateli g osuj cych na parti  republika sk  
i wierz cych w istnienie Boga.

Pozostaj c na gruncie socjologii emocjonalnego kapitalizmu, wykorzysta-
nia uczu  oraz cielesno ci dla sprawowania kontroli spo ecznej, zacytujmy 
na zako czenie Bourdieu, który podkre li  znaczenie cielesnej obecno ci 
w stosunkach z innymi lud mi, w pewnym sensie przywo uj c konkret 
cia a jako antidotum na sterylno  plato skiej redukcji tego, co istotne 
w my leniu, do abstrakcyjnych formu : „Bourdieu sugeruje, e spo eczne 
do wiadczenia gromadzimy i przekazujemy w asnym cia em. Poci g fizyczny 
wcale nie jest irracjonalny ani powierzchowny, gdy  uruchamia mechanizmy 
rozpoznawania powinowactw spo ecznych, w a nie dlatego, e uciele niamy 
do wiadczenia spo eczne. Tak wi c, wbrew odciele nionym psychologicz-
nym technikom poznawania samych siebie albo innych, stwierdzamy, e to 
w a nie cia o mo e si  okaza  najlepszym albo wr cz jedynym rodkiem 
wiod cym do poznania innych ludzi oraz odczuwaj cym do nich poci g” 
(Illouz, 2007, s. 100).

Innymi s owy, droga ku transcendentnym warto ciom w matecznikach 
naszej kultury wiedzie przez materialne cia o. Samoa skie eksperymenty 
pierwszej ony Batesona, Margaret Mead, tego w a nie dotyczy y. Ekono-
miczne akty wymiany oraz cielesne interakcje (wszystko to Bateson pod-
ci ga  pod miano stosunków czyli realtionships), poddawane s  znakowaniu 
abstrakcyjnymi symbolicznymi kodami. ywe prze ycie jest kodowane oraz 
rewidowane, a potem negocjowane wspólnie z innymi, w ramach egalitarnych 
wspólnot, w których spór o warto ci nie ma ko ca (ale których prowadze-
nie jest niezb dne aby stosunki poprawia ). W swojej ksi ce, która mo e 
by  czytana jako argument na korzy  manipulacji genetycznej w intere-
sie gatunku, Steven Fuller oraz Weronika Lipi ska zadaj  sobie pytanie, 
które spór o warto ci przenosi w inny, zdecydowanie bardziej konkretny ni  
abstrakcyjny, wymiar: „Jak propagowa  klimat tolerancji w spo ecze stwie, 
którego nie wi e ju  poczucie wspólnych przodków, a zmierza ku coraz 
bardziej rozbie nym przysz o ciom?” (Fuller i Lipi ska, 2014, s. 134).

Na to pytanie odpowiadaj  wspó cze ni polscy filozofowie – Andrzej 
Szahaj w pamflecie „Inny kapitalizm jest mo liwy” (por. Szahaj, 2015) oraz 
Anrzej Zybertowicz wraz z zespo em (Maciejem Gurtowskim, Katarzyn  
Tamborsk , Mateuszem Trawi skim orz Janem Waszewskim, por. Zyber-
towicz i in., 2015) w pracy „Samobójstwo O wiecenia?”, której podtytu  
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brzmi: „Jak neuronauka i nowe technologie pustosz  ludzki wiat”. Huma-
ni ci z Torunia potraktowali powa nie konkretne refleksje nad konkretnym 
pytaniem empirycznie zorientowanych polityków oraz politologów. Wiele 
jednostek daje si  zmobilizowa , czyli ponie  wizji, i wychodzi te  na ulice 
z ruchami kontestatorów ACTA albo aktywistów Occupy Wall Street. Czy 
konkretnym, ekosystemowo zorganizowanym, interaktywnym oraz komuni-
kacyjnym procesom naszej gatunkowej autorefleksji, czyli produkcji wiedzy, 
wyjdzie to na dobre?

Przypisy

1 Pisa em o tym w eseju opartym na ha le, jakie sporz dzi em do „Encyklopedii Rasy, 
Etniczno ci i Nacjonalizmu” Wileya-Blackwella (por. Magala, 2014).
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