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Od Redakcji
Oddaj¹c do r¹k Czytelnika jedenasty numer Societas/Communitas,
chcielibymy wyjaniæ samo pojêcie przewodnie  antropologia polityczna. Po pierwsze, problematyka niniejszego tomu oscyluje wokó³ zagadnienia, którym w sposób naturalny zajmuj¹ siê nauki spo³eczne i polityczne
w ogólnoci  polityczny wymiar relacji miêdzyludzkich. Podjête tutaj rozwa¿ania mieszcz¹ siê jednak¿e w polu filozofii, cilej za filozofii politycznej. Po drugie, pytaj¹c o politykê  zgodnie z myl¹ staro¿ytnych Greków 
pytamy zarazem o kondycjê ludzk¹ rozumian¹ jako kultura cz³owieka (paideia) buduj¹cego za jej pomoc¹ swój wiat ¿ycia. St¹d w³anie zwrot ku
antropologii politycznej, która stanowi po³¹czenie refleksji antropologicznej, politycznej oraz, co za tym idzie, filozoficznej. Tak rozumiana antropologia jest, ni mniej, ni wiêcej, syntez¹ antropologii filozoficznej (jak rozumieli j¹ choæby Plessner czy Scheler) oraz szeroko rozumianej filozofii polityki
(pocz¹wszy od Leo Straussa, a skoñczywszy na Deleuzie i Guattarim). Stawiaj¹c zatem kwestie dotycz¹ce istoty cz³owieka w wietle politycznego sensu jego bytowania, tak pojêta antropologia rozumie spo³eczeñstwo czy wspólnotê jako pole aktywnoci zoon politikon.
Dla Arystotelesa okrelenie to znaczy³o, i¿ cz³owiek bêd¹c zwierzêciem
politycznym, staje siê w pe³ni cz³owiekiem dopiero bêd¹c cz³onkiem zawi¹zanej w sposób wolny spo³ecznej wspólnoty, czyli polis. Ujêcie to implikowa³o, ¿e tak rozumiana politycznoæ cz³owieka jest nie tylko jego najbardziej fundamentalnym wyznacznikiem, ale stanowi wrêcz o jego istocie. Nie
mo¿na mówiæ o cz³owieku poza tym, co polityczne, podobnie te¿ mówienie
o politycznoci nie ma sensu bez odniesienia do cz³owieka jako do jej w³aciwego podmiotu. Tak samo wiêc jak w tym, co polityczne urzeczywistnia siê
i wychodzi w pe³ni na jaw to, co ludzkie, tak samo cz³owiek urzeczywistnia
siê dopiero w tym, co polityczne. Nie ma cz³owieka poza polis i polis poza
cz³owiekiem.
Ten cis³y, przyjmowany przez Arystotelesa zwi¹zek miêdzy tym, co ludzkie i tym, co polityczne wyznacza podstawy jego antropologii. Dlatego nie
do pomylenia jest u niego ¿adna inna antropologia  w pierwotnym sensie: nauka zajmuj¹ca siê cz³owiekiem  jak tylko polityczna. Antropologia
zatem, która zajmuje siê cz³owiekiem jako zoon politikon, nie jest w oczach
Arystotelesa tylko jedn¹ z wielu mo¿liwych antropologii, któr¹ nale¿a³oby
umiejscowiæ obok innych; antropologii filozoficznej, antropologii kulturowej, antropologii prawa itd. To antropologia, która w porównaniu z innymi
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antropologiami ma ontologicznie wyró¿nion¹ pozycjê. Zajmuje siê ona bowiem cz³owiekiem ze wzglêdu na pewn¹ ca³oæ  jego byt spo³eczny w ramach polis  w czym siê on dopiero w pe³ni urzeczywistnia jako taki. Ale te¿
w³anie z tej racji  paradoksalnie  okrelanie tej antropologii jako politycznej staje siê zbêdne. Politycznoæ tkwi wszak¿e  jak siê tutaj zak³ada
 w samej istocie cz³owieka, jest tym, co go czyni w ogóle cz³owiekiem.
To proste i jak¿e klarowne ujêcie przez Arystotelesa zwi¹zku miêdzy tym,
co ludzkie i tym, co polityczne za³amuje siê ostatecznie w czasach, kiedy
cz³owiek zaczyna byæ pojmowany jako podmiot w³asnej historii. To on, wy³o¿ony jako cogito maj¹ce podstawê swojej wiedzy w sobie samym, jest jej
twórc¹, wyznaczaj¹c jej kierunek i przebieg. Tym samym politycznoæ staje
siê prostym efektem dzia³añ cz³owieka, swoistym dodatkiem do jego istoty.
Wprawdzie pierwsze symptomy tego za³amania pojawi³y siê ju¿ w okresie hellenistycznym, kiedy kryzys demokratycznego ustroju polis kaza³ Grekom szukaæ innych formu³ dobrego ¿ycia ni¿ te, które mia³a im do zaoferowania arystotelesowska i platoñska myl filozoficzna. Ale dopiero gdy
cz³owiek uzna³, ¿e w nim samym zawiera siê podstawa wszelkiej wiedzy
i dzia³añ, nastêpuje radykalne zerwanie z pojmowaniem przez niego politycznoci jako celu, w którego urzeczywistnieniu spe³nia siê jego istota.
Politycznoæ przestaje byæ rozumiana jako to¿sama z tym, co ludzkie, co
wyp³ywa z samej natury cz³owieka  zamiast tego zaczyna byæ traktowana
jako jego wytwór. Tak samo jak jego wytworem s¹ dzieje, w których przebiegu
doszukuje siê dzia³ania takich lub innych praw, mo¿liwych do poznania i zaw³aszczenia przez siebie. W rezultacie politycznoæ staje siê czym pochodnym w stosunku do istoty cz³owieka, nad czym te¿ jest on w stanie bez
reszty zapanowaæ.
Dopiero na pod³o¿u takiego rozumienia relacji cz³owieka do politycznoci mo¿liwa staje siê antropologia polityczna w tym znaczeniu, w jakim
okrelenie to zwyk³o siê dzisiaj czêsto rozumieæ; dziedzina wiedzy o cz³owieku, która zajmuje siê politycznym wymiarem relacji miêdzyludzkich, traktuj¹c ów wymiar jako produkt ludzkich dzia³añ. Jest to, innymi s³owy, wiedza
o cz³owieku jako podmiocie, który uprawia politykê na podobnej zasadzie
jak rolnik uprawia pole, podporz¹dkowuj¹c je swojej dzia³alnoci i spodziewaj¹c siê ze swojej pracy okrelonych korzyci. W tym ujêciu politycznoæ
staje sie czym zewnêtrznym w stosunku do istoty tego, co ludzkie, co do³¹cza siê do niej na podobnej zasadzie, na jakiej do³¹czaj¹ siê do niej inne typy
dzia³alnoci cz³owieka. I jakkolwiek w nowo¿ytnej i wspó³czesnej tradycji
myli politycznej pojawiaj¹ siê rozliczne, czêsto wykluczaj¹ce siê w swych
wyjciowych za³o¿eniach, wyk³adnie tego zwi¹zku  liberalne, konserwatywne,
utopijno-socjalistyczne, marksistowskie itd.  to w ka¿dej z nich zak³ada siê
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podobnie zewnêtrzny typ relacji cz³owieka do tego, co polityczne. Jeli nawet przyjmuje sie tutaj milcz¹co, ¿e politycznoæ wyp³ywa z istoty cz³owieka, to zarazem ów wyp³yw rozumie siê jako jego wytwór. A wiêc ostatecznie jako co w stosunku do jego istoty zewnêtrznego i pochodnego.
W najnowszej myli politycznej ten zapocz¹tkowany w nowo¿ytnoci
sposób ujêcia relacji miêdzy cz³owiekiem i tym, co polityczne, w którym fenomen politycznoci zosta³ zdegradowany do roli produktu jego dzia³alnoci, znów staje siê problematyczny. Zapowiedzi¹ tych zmian jest myl filozoficzna Martina Heideggera. Stara siê on wykazaæ, jak dalece Kartezjañska
wyk³adnia ludzkiego rozumu jako cogito doprowadzi³a do skrajnego wyobcowania cz³owieka wobec dowiadczanej jeszcze przez Greków prawdy
bycia, owocuj¹c przyjêt¹ przez niego zaw³aszczaj¹c¹ postaw¹ wobec bytu.
Do tego rozpoznania nawi¹¿¹ póniej tzw. poststrukturalici  miêdzy innymi Michel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Francois Lyotard  staraj¹c siê wskazaæ na ró¿nego rodzaju ograniczenia wyrastaj¹cej na pod³o¿u
kartezjanizmu filozofii wiadomoci, a zarazem odkrywaj¹c w myli dziewiêtnastowiecznej jego prekursorów. Chodzi tu przede wszystkim o myl
Fryderyka Nietzschego, jak te¿ niektóre motywy w koncepcji Karola Marksa
czy Zygmunta Freuda.
Na pod³o¿u tej tradycji we wspó³czesnej myli politycznej od¿ywa problem politycznoci jako takiej, któr¹ przeciwstawia siê tradycyjnie rozumianej polityce, uznaj¹c tê pierwsz¹ za podstawowy punkt odniesienia we
wszelkiej refleksji o spo³eczeñstwie i pañstwie. W sposób wymowny oddaje
to pogl¹d Chantal Mouffe, która powo³uj¹c siê na znane rozró¿nienie Heideggera, stwierdza, ¿e sfera polityki odpowiada poziomowi ontycznemu,
politycznoæ za dotyczy poziomu ontologii, w stosunku do której ta pierwsza jest jedynie pochodn¹. Ostatecznie, zdaniem tej autorki: [ ] analiza
poziomu ontologicznego dotyka samego sposobu, w jaki stanowione jest
spo³eczeñstwo. W ramach tego ujêcia kluczowe znaczenie ma pytanie o to,
co le¿y u podstaw ludzkiego spo³eczeñstwa.
Na to pytanie wspó³czesna myl polityczna udziela bardzo ró¿nych, czêsto wykluczaj¹cych siê w swych rozpoznaniach, odpowiedzi. I tak na przyk³ad  jak pisze dalej Mouffe: Niektórzy, tak jak Hannah Arendt traktuj¹
politycznoæ jako przestrzeñ wolnoci i debaty publicznej. Inni za postrzegaj¹ j¹ jako przestrzeñ w³adzy, konfliktu i antagonizmu. Niezale¿nie jednak
od tego, które z tych rozpoznañ odnonie do samej natury tego, co polityczne uznamy za bardziej przekonuj¹ce, w obu przypadkach zak³ada siê jego
cis³y zwi¹zek z tym, co ludzkie.
Tym samym oba zak³adaj¹ równie¿, ¿e politycznoæ nie jest zwyk³ym
wytworem ludzkiej dzia³alnoci  czyli cz³owieka jako staraj¹cego siê j¹ so13
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bie podporz¹dkowaæ i ni¹ zaw³aszczyæ podmiotu  ale jest jego przeznaczeniem jako bytu urzeczywistniaj¹cego siê w pe³ni dopiero w jakiej zorganizowanej w okrelony instytucjonalny i prawny sposób spo³ecznej wspólnocie.
Tkwi¹ce u podstaw obu tych podejæ wyk³adnie tego, co specyficznie ludzkie mog¹ naturalnie s³u¿yæ za dobry punkt wyjcia do budowania odmiennych koncepcji antropologii politycznej. Pierwsza z nich by³aby oparta na
za³o¿eniu, ¿e warunkiem pe³nego urzeczywistnienia tego, co ludzkie w cz³owieku jest stworzona przez dany system polityczny mo¿liwoæ uczestniczenia przez niego w debatach publicznych, w których mo¿e swobodnie prezentowaæ w³asne stanowisko. Druga natomiast wychodzi³aby z za³o¿enia, ¿e
ka¿da ludzka jednostka nale¿y do okrelonej grupy spo³ecznej, pozostaj¹cej
w relacji konfliktu interesów z innymi grupami. Dlatego mo¿e siê ona w pe³ni
urzeczywistniæ dopiero w takim systemie politycznym, który stwarza jej realne mo¿liwoci walki o w³asne interesy i prawa.
Ale nie miejsce tutaj na zastanawianie siê i rozstrzyganie, która z tych
dwóch antropologii politycznych trafniej oddaje zwi¹zek tego, co ludzkie
z tym, co polityczne. Kluczowe znaczenie ma sam fakt, ¿e obie zak³adaj¹
cis³y charakter tego zwi¹zku. W ten sposób wspó³czesne koncepcje politycznoci, których autorzy próbuj¹ zerwaæ z metafizycznymi za³o¿eniami kartezjanizmu (ludzki rozum wy³o¿ony jako cogito, czyli podmiot, który
w sobie samym odnajduje podstawy wszelkiej wiedzy), sytuuj¹ siê nieoczekiwanie w pobli¿u antropologii Arystotelesa, gdzie politycznoæ wi¹¿e siê
cile z sam¹ istot¹ tego, co ludzkie.
Wspó³czeni myliciele, by wymieniæ choæby kilku z tych, reprezentowanych i omawianych w tomie: Giorgio Agamben, Judith Butler, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Bruno Latour, Jacques Rancière czy Slavoj iek, powiêcaj¹ wiele uwagi ujêciu granicy, jaka przebiega miêdzy tym, co polityczne,
spo³eczne i biologiczne. Podejmowane przez nich kwestie stanowi¹ w gruncie rzeczy echo tych samych pytañ o ³¹cznoæ miêdzy zwierzêciem i polis,
które kierowa³o równie¿ myl¹ polityczn¹ Greków czy Rzymian: Platona,
Arystotelesa, stoików czy epikurejczyków. Dzi, w czasach po Foucaultowskim obwieszczeniu mierci Cz³owieka, pytania te zmierzaj¹ ku zupe³nie
nowej ontologii politycznej.
Jeli klasyczna, postkartezjañska antropologia filozoficzna (Gehlen, Plessner, Scheler) usi³owa³a dotrzeæ do ród³owej i nieredukowalnej istoty cz³owieka, tego, co w nim niezmienne i trwa³e (choæby poprzez odtwarzanie
swej istoty w historii i jêzyku), antropologia polityczna postrzega podmiot
jako pe³en sprzecznoci, bezustannie redefiniowany projekt ustanawiania
w³asnej to¿samoci i poznawczej supremacji przez poddanie siê w³adzy zewnêtrznych instancji. Cz³owiek, jako element natury (physis), biologiczny
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organizm, wykracza poza swój zwierzêcy byt przez kulturê (thesis), odrzuca
sw¹ pierwotn¹ kondycjê, by ustanowiæ zrêby wiedzy i to¿samoci, zamykaj¹c siê w ten sposób w nieskoñczonym ci¹gu symboli, znaczeñ i przedstawieñ. Niejednoznaczna natura cz³owieka objawia siê dopiero w tej przemianie, relacji zoon logon echon  konstytutywnej wspólnocie sensu. Natura,
polityka i myl ³¹cz¹ siê w jedno wspó³zale¿ne kontinuum ludzkiej egzystencji. Dlatego te¿ wspó³czesna humanistyka wci¹¿ ponawia próby zrozumienia, a zarazem przeformu³owania Arystotelesowskiej relacji miêdzy obywatelem, cz³owiekiem i zwierzêciem; polityk¹ i zarz¹dzaniem ¿yciem; miastem
i pañstwem, rozumianymi jako pierwotne ¿ywio³y konstytutywne dla zachodniego mylenia o polityce.
Zdecydowalimy siê otworzyæ niniejszy numer seri¹ rozwa¿añ i interpretacji klasycznych tekstów filozofii polityki: poczynaj¹c od Arystotelesa, koñcz¹c za na Nietzschem, autorstwa wybitnych wspó³czesnych badaczy spo³eczeñstwa oraz znawców myli politycznej: Krzysztofa Kiciñskiego, Ma³gorzaty
Kowalskiej, Marcina Króla, Leszka Koczanowicza, Magdaleny rody i Andrzeja Wakiewicza. Poddaj¹c ogl¹dowi wybrane przez siebie cytaty z kanonicznych dzie³, starali siê oni, w zwierciadle aktualnoci, ujrzeæ uniwersalne
problemy humanistyki i polityki: relacje miêdzy polityk¹ a wol¹ jednostkow¹, religi¹, ideologi¹, moralnoci¹ czy p³ci¹.
Precedensem, jaki pojawia siê w tym numerze Societas/Communitas,
s¹ dwa t³umaczenia wa¿nych dla wspó³czesnej debaty filozoficznej tekstów
Giorgio Agambena oraz Michela Foucaulta dotycz¹cych relacji miêdzy polityk¹ i ¿yciem. Pierwszy z nich, Narodziny biopolityki (Naissance de la biopolitique) stanowi streszczenie wyk³adów Foucaulta pod tym samym tytu³em,
które filozof wyg³osi³ pomiêdzy 10 stycznia a 4 kwietnia 1979 roku w Collège
de France. Drugi za, Uwagi o Polityce (Note Sulla Politica) Agambena to
jeden z g³ównych artyku³ów z tomu Mezzi senza fine (rodki bez celów),
opublikowanego we w³oskim wydawnictwie Bollati Boringhieri, stanowi¹cego kontynuacjê i rozszerzenie tez zawartych w najs³ynniejszej jego ksi¹¿ce:
Homo sacer. Suwerenna w³adza i nagie ¿ycie, wydanej po raz pierwszy
w 1995 roku. Teksty te zosta³y wybrane nieprzypadkowo, gdy¿, po pierwsze, biopolityczne analizy Foucaulta z lat siedemdziesi¹tych stanowi¹ jedn¹
z g³ównych inspiracji koncepcji Giorgio Agambena, której podstaw¹ jest twierdzenie, ¿e wspó³czesne systemy polityczne oparte s¹ na technologii wpisywania nagiego ¿ycia biologicznego w porz¹dek polis. Po drugie, zarówno
Foucaultowskie, jak i Agambenowskie teorie maj¹ wyrany oddwiêk we
wspó³czesnych dociekaniach socjologów i filozofów polityki, których prace
znajdziemy w dziale Artyku³y i studia. Koncepcji Foucaulta powiêcony jest
jeden z artyku³ów, konfrontuj¹cych jego polityczn¹ koncepcjê prawdy z teori¹
15
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Gillesa Deleuzea w wietle mylenia Heideggera, doprowadzaj¹cym ich do
wytworzenia nowej politycznej ontologii i epistemologii.
W niniejszym numerze znajdziemy ponadto:  bardzo interesuj¹ce analizy klasycznej myli politycznej i jej wspó³czesnych odniesieñ: Adorna, Hobbesa czy Spinozy;  rozwa¿ania dotycz¹ce ró¿nych aspektów wspó³czesnej
ontologii politycznej: kwestii widzialnoci, relacji polityki i natury oraz niepodmiotowych strategii inspirowanych miêdzy innymi estetyk¹ egzystencji Foucaulta, obecnych dzi w ramach spo³ecznej teorii queer. Wa¿nym g³osem w debacie nad wspó³czesnymi kierunkami w myli emancypacyjnej jest
te¿ krytyczna analiza koncepcji politycznoci Slavoja ika, przeprowadzona przez Paw³a Dybla. Autor podejmuje w niej próbê wykazania iluzorycznoci fundamentalnych za³o¿eñ pojêcia politycznego podmiotu, które pojawia siê w pracach tego popularnego s³oweñskiego socjologa, wykazuj¹c
zarazem ra¿¹ce niekonsekwencje i sprzecznoci w jego argumentacji.
Tematyki queer, rozumianej w kontekcie spo³ecznym, politycznym i estetycznym, dotyczy, zamieszczona w numerze debata, jaka rozgorza³a nad
ksi¹¿k¹ Jacka Kochanowskiego Spektakl i wiedza. Perspektywa spo³ecznej teorii
queer. Poddaj¹c krytycznej dekonstrukcji za³o¿enia, prezentowanej przez
Kochanowskiego, spo³ecznej teorii queer, recenzenci: Jacek Kurczewski, Aleksander Manterys, Janusz Mucha i Ma³gorzata Radkiewicz, usi³uj¹ umieciæ
j¹ w ramach paradygmatów klasycznej i wspó³czesnej socjologii oraz wykazaæ zarówno wartoæ, jak te¿ i podstawowe s³aboci wspomnianej perspektywy. Z pewnoci¹ warto poznaæ g³osy za i przeciw tej nowej, a zarazem zyskuj¹cej na znaczeniu, perspektywie mylenia w naukach spo³ecznych oraz
przyjrzeæ siê w ten sposób bli¿ej dyskursowi pomiêdzy substancjalistycznym
myleniem tradycji socjologicznej oraz ró¿NICowym programem wspó³czesnych kierunków, które za przedmiot swych badañ obra³y problem nienormatywnoci w spo³eczeñstwie wspó³czesnym.
Na koniec, chcielibymy zachêciæ Czytelnika do pochylenia siê nad zamieszczonymi w tomie recenzjami nowoci wydawniczych, które ukaza³y siê
w ostatnim czasie. Znajdziemy tu zarówno pe³n¹ naukowej empatii, bardzo
interesuj¹c¹ w kontekcie ca³ego numeru recenzjê wyk³adów Foucaulta z lat
19771978, Bezpieczeñstwo, terytorium, populacja, wydanych nak³adem
Wydawnictwa Naukowego PWN, w t³umaczeniu Micha³a Herera, jak równie¿ recenzjê wa¿nej ksi¹¿ki Judith Butler, ¯¹danie Antygony, stanowi¹cej
trudny do pominiêcia g³os w dyskusji nad rol¹ rodziny w ramach porz¹dku
pañstwowego oraz politycznego i strategii emancypacyjnych zwi¹zanych
z przekraczaniem spo³ecznych norm jej dotycz¹cych. Oba teksty wpisuj¹ siê
zatem cile w nurt myli powiêconej relacji miêdzy ¿yciem (sfer¹ prywatn¹)
a polityk¹ (sfer¹ publiczn¹). Natomiast trzecia recenzja, pozostaj¹c w krêgu
16
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socjologii oraz antropologii polityki, skupia siê na tematyce zwi¹zanej z powstawaniem w spo³eczeñstwach postprzemys³owych i informacyjnych nowej klasy politycznych graczy  fleksów, lawiruj¹cych miêdzy wiatem ekonomii, polityki i nauki. Podstawê rozwa¿añ w tym wypadku stanowi wydana
niedawno w Nowym Jorku ksi¹¿ka znanej w Polsce z badañ nad rodzimym
procesem prywatyzacji antropolo¿ki Janine Wedel: Shadow Elite: How the
Worlds New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the
Free Market.
Niezwykle istotne dope³nienie prac z numeru stanowi dzia³ Informacji
i sprawozdañ, w którym Czytelnik znajdzie dwa sprawozdania powiêcone
najwiêkszej od lat konferencji skupiaj¹cej badaczy spo³eczeñstwa w Polsce 
XIV Ogólnopolskiemu Zjazdowi Socjologicznemu, który odby³ siê w 2010
roku w Krakowie. Pierwsze z nich dotyczy wydarzeñ Zjazdu w ogólnoci,
a drugie skupia siê na sesji Konstruktywizm w socjologii wiedzy, pod kierownictwem Gra¿yny Woronieckiej i Marceliny Zuber. Zachêcamy te¿ do
przeczytania sprawozdania z III Festiwalu Filozofii  corocznej, du¿ej konferencji organizowanej przez Fundacjê Moje miasto, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski oraz Uniwersytet Jagielloñski, która powiêcona by³a trzem
postaciom francuskich filozofów z krêgu poststrukturalizmu: Gillesowi Deleuzeowi, Jacquesowi Derridzie oraz Michelowi Foucaultowi. Opisy wyst¹pieñ zamieszczone w raporcie z tego wydarzenia naukowego stanowi¹
wa¿ny suplement do treci niniejszego numeru, pokazuj¹cy ogromn¹ skalê
inspiracji i wp³ywów francuskiej myli filozoficznej i politycznej we wspó³czesnej Polsce, nie tylko wród adeptów filozofii, ale równie¿ przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych. Zachêcamy te¿ do przeczytania sprawozdania z wyk³adu prof. Wiktora Osiatyñskiego w New School for Social
Research w Nowym Jorku, którego g³ównym tematem by³a kondycja praw
cz³owieka w kontekcie zmian, jakie poci¹ga za sob¹ proces globalizacji.
¯yczymy przyjemnej i owocnej poznawczo lektury!
Pawe³ Dybel i Bart³omiej B³esznowski
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