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WSTĘP

Internet zrodził się w akademickim środowisku za pieniądze państwowe, 
za którymi podążyły prywatne. Może dlatego pełno w nim było marzeń: to 
środowisko jest tradycyjnie ruchliwe intelektualnie, skłonne do niepopraw-
ności politycznej i myśli kategoriami idealnymi. Dzisiejszy Internet odszedł 
daleko od tych źródeł, a nawet całkowicie im zaprzeczył, choć jest bardzo bli-
sko osiągnięcia pozycji zglobalizowanej i wszechobecnej (ubiquitous1) tech-
nologii, więc organizacyjnie rzecz biorąc, osiągnął niewątpliwy sukces. Nie 
jest zatem jedynie prostym wynalazkiem, który coś ułatwia lub umożliwia: 
jest nową rzeczywistością starego świata. Uchwycenie takiej sytuacji, a co 
więcej przewidzenie jej dalszego rozwoju, nie może się łatwo udać. Wymaga 
bardzo różnych narzędzi opisu, które łączy jedna zasada: wszystkie powinny 
dać się pogodzić w ramach jednej opowieści. Ten pozornie niemożliwy stan 
osiąga się prostym zabiegiem poznawczym: stworzeniem nadrzędnej meta-
perspektywy. Taką rolę spełniała filozofia, dostarczając ugruntowania nauce, 
co w wieku XX się skończyło2. Teraz na horyzoncie pojawiła się możliwość 
paradoksalna: zarządzanie wpisane w nauki humanistyczne.

1 To odwołanie do historycznego już konceptu Marka Weisera noszącego nazwę ubiquitous 
computing (dosł. powszechne przetwarzanie) odnoszącego się do sytuacji, w której człowiek uży-
wa wielu komputerów, bezpośrednio dla niego niewidocznych, tworząc nowy rodzaj środowiska 
naturalnego. Weiser opisał tę ideę w 1993 roku [Weiser 1993].

2 „Ugruntowanie” należy tutaj czytać jako „uzasadnienie prawdziwości”, które przestało być 
możliwe z powodu rozwoju tzw. konstruktywistycznego podejścia do sądów naukowych, co 
szeroko opisuje Sady [Sady 2013], ale także dlatego, że pojęcie prawdy uległo nieodwracalnej 
relatywizacji, co Bauman streszcza jako przejście z pierwotnie obowiązującej w jego wypadku 
liczby pojedynczej do mnogiej: „Filozofowie – rzecz w świetle ich własnych dziejów paradoksal-
na – zmagają się dziś nie tyle o jedną i prawdziwą (jedyną bowiem prawdziwą) teorię prawdy, lecz 
o jedyną i prawdziwą (prawdziwą bowiem jedyną) teorię prawd” [Bauman 2000, 207].
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Paradoksalność wynika z samego zestawienia zarządzania i humanisty-
ki i może tłumaczyć się w prosty sposób: zarządzanie jest pragmatyczne, 
humanistyka – przeciwnie. Nie jest nastawiona na udzielanie poprawnej, 
wyczerpującej i skutecznej odpowiedzi na zadany problem, godząc w ten 
sposób słowa ze światem, aby odwołać się do definicji pragmatyczności De-
weya [Dewey 1938, 17]. Owo pogodzenie nie jest już możliwe w związ-
ku z całkowitą zmianą sposobu myślenia na temat istnienia słów (języka)3. 
Często samo sformułowanie problemu (pytania) przekracza możliwości 
humanistyki. Ale szansy, jaka się pojawia, to wcale nie niweczy, co zostało 
jasno opisane przez Sorensena: „filozofia jest utrzymywana w całości przez 
jej pytania raczej niż odpowiedzi. Podstawowe pytania filozoficzne rodzą się 
z kłopotów pojawiających się wewnątrz naszych powszechnych schematów 
konceptualnych. Te paradoksy łączą pokolenia z ich codziennymi proble-
mami i zbierają w rezerwuary odpowiedzi”. Dodaje on dalej, że paradoksy 
to „pytania (lub w pewnych wypadkach pseudopytania), które pozostawiają 
nas pośród zbyt wielu dobrych odpowiedzi” [Sorensen 2003, xi–xii]. Utoż-
samienie filozofii i humanistyki jest tutaj oczywiście rodzajem synekdochy, 
czyli pewnym zabiegiem retorycznym, który odnosi się do popularnego wy-
obrażenia humanistyki jako domeny słów właśnie, ale wsparcie przychodzi 
też z innej strony (w końcu opowieść o Internecie, która tutaj także zosta-
je przedstawiona z perspektywy humanistycznej, bytowo ugruntowuje się 
w informatyce). Zgodnie z matematyczną teorią informacji tautologie nie 
wnoszą żadnej informacji (tzw. paradoks dedukcji), najwięcej dostarczają jej 
natomiast zdania, które są najmniej prawdopodobne, a ściślej, gdy to praw-
dopodobieństwo wynosi zero. Z tym ostatnim mamy do czynienia w wy-
padku stanów niemożliwych lub takich, które są równoważne sprzeczności 
– to tzw. paradoks Bar-Hillela i Carnapa [Floridi 2010, 58].

Jest zatem rzeczą potencjalnie korzystną utrzymywanie paradoksu, jaki 
formułuje sobą zarządzanie humanistyczne, choć nie powstało ono z tego 
powodu. Jest owocem całkiem zdroworozsądkowego podejścia, polegające-
go na stopniowym poszerzaniu możliwych inspiracji, którym zarządzanie 
może się kierować. Ricky Griffin, autor elementarza pt. Podstawy zarządza-
nia organizacjami, trochę się wykręca złożonością problemu i wielością jego 
rozwiązań, ale w końcu podaje spójną definicję, pisząc, że jest to „zestaw 

3 O czym poucza rozwój hermeneutyki. Tę kwestię jasno wykłada Michał Paweł Markowski 
[Markowski 1997].
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działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie 
i dowodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na 
zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wyko-
nywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny 
i skuteczny [podkr. moje – R.M.]” [Griffin 2002, 38]. Ta stara definicja, 
mimo braku współczesnych niuansów, formułuje sedno i podstawę. Gdyby 
w ten sposób zinterpretować humanistyczną przydawkę w związku frazeo-
logicznym, którym się zajmujemy, a właściwie jego differentia specifica, czy 
może raczej nawet definiens, bo definiendum, czyli zarządzanie, jest już nam 
znane, zapytalibyśmy, co jest takiego w humanistyce, co owe cele w taki 
sposób, jak opisano, pozwala osiągnąć. I odpowiedź na to pytanie pada, 
całkiem prosta i zrozumiała: to człowiek. Wzgląd na człowieka ustanawia 
humanistyczność zarządzania. Reszta zostaje niezmieniona. Co oznacza, że 
człowiek pojawia się na scenie zarzadzania jako gotowy byt, bo przecież ina-
czej nie zajmowałoby się ono swoimi codziennymi zadaniami (tj. sprawnym 
i skutecznym osiąganiem celów organizacji) tylko człowiekiem. Ten gotowy 
byt zostaje następnie użyty do realizacji owych zadań. Poza tym, że instru-
mentalność tego rodzaju wydaje się niestosowna (i niezgodna z intencją), 
wykazuje ona daleko idące niezrozumienie humanistyczności. Na przykład 
jako paradoksalności, aporetyczności czy antynomiczności, czyli ogólnie za-
wieszenia prostego wnioskowania. Paradoksu Bar-Hillela-Carnapa daje się 
uniknąć, wprowadzając kryterium prawdy, skandal dedukcji, oparty na spo-
strzeżeniu, że tautologie mają zerową informatywność – zwracając uwagę 
na analityczny proces doprowadzający do rozwiązania (choć jest już ono 
zawarte w przesłankach, to liczy się droga myślowa, która je umożliwia). 
Także w wypadku paradoksu, o którym pisze Sorensen, zaakceptowanie ka-
talogu równie dobrych choć sprzecznych odpowiedzi, jest ciągle tym samym 
zabiegiem: wyjściem poza sztywny schemat poznawczy; ujrzeniem, jak pisze 
ów autor, „większego obrazu” („big picture”). Tego właśnie rodzaju intencja 
kieruje niniejszą książką i tak jest rozumiana humanistyka, do której się ona 
odwołuje. To szansa dla obydwu stron: zarządzania, bo musi ono się prze-
formułować jako kategoria czy akt, oraz dla humanistyki, bo wchłania ona 
nowe, potencjalnie obiecujące pojęcie, ale nie jako obiekt wymagający im-
munizacji, lecz interesującą inspirację.

Tę drogę rozumowania na temat humanistyczności, która zostanie rozwi-
nięta tutaj szerzej, trzeba uzupełnić jeszcze dwoma uwagami: pierwsza doty-
czy swoistego projektu, jaki jest rozwijany w Instytucie Kultury Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego już od wielu lat i wziął się z pomysłu przyjrzenia się kulturze, 
rozumianej bardzo praktycznie: jako zestaw instytucji, na tle całkiem real-
nej rzeczywistości ich funkcjonowania. Ten pomysł był niezwykły dlatego, 
że w Polsce lat 90. pojawił się nowy ustrój, który zmienił realia wszystkich 
obszarów życia, zmuszając do gwałtownej adaptacji w różnorodnych wy-
miarach, poczynając od egzystencjalnego, a kończąc na instytucjonalnym. 
Pytanie o kulturę, postawione głównie przez Emila Orzechowskiego, nie 
było na tym tle pozbawione sensu. Angażowało natychmiast wiele różnych 
aspektów tego zagadnienia, wśród których pojawiał się oczywiście także te-
mat zarządzania, ale swoistego, odnoszącego się do sektora działającego na 
innych zasadach niż zysk, popadającego w otchłań wątpliwości, jakie niesie 
ze sobą uprawianie sztuki itp. Można powiedzieć, że zarządzanie pojawiało 
się jako konieczny na drodze analizy problem o charakterze wtórnym wobec 
swoiście postawionego pytania o kulturę. Konieczność owa miała charakter 
immanentny i pierwotnie, ze względu choćby na samo źródłowe pytanie, 
pochodziła z obszaru humanistyki. Oczywiście spotkanie tych dwóch ob-
szarów było naznaczone taką samą paradoksalnością jak ta, o której wspo-
mniano wcześniej. Ba, można powiedzieć, że właśnie ona była źródłem kon-
trowersji i zainteresowania związanego z tym projektem. Wyznaczała także 
swoiste okoliczności pojawienia się pomysłu zarządzania rozpatrywanego na 
tle nauk humanistycznych, inne niż te, które pojawiły się w obszarze zainte-
resowania ekonomistów.

Druga uwaga dotycząca humanistyki jest mniej fundamentalna i dotyczy 
problemu Internetu, a ściślej jego własnej opowieści związanej z paradok-
salnością bytu, jakim jest. Widać ją wtedy, gdy uznamy, że daje się taki byt 
uzasadnić, czym osobno zajmuję się w książce. W łagodniejszy sposób moż-
na ją sformułować jako pęknięcie na dwie osobne narracje, które już tutaj 
zostały zasygnalizowane na wstępie: społeczną i ekonomiczną. Hipoteza jest 
taka, że przez perypetie ich konfliktów i sojuszy wejrzeć można w pewien 
rodzaj spójnej historii, która się z nich wyłania, w czym mogą pomóc nie-
co staroświeckie pojęcia, takie jak cywilizacja. Oczywiście na płaszczyźnie, 
która stara się scalić obydwie opowieści, Internet okazje się paradoksalny, 
ale jest to zwieńczenie, które można postawić dopiero po skomplikowanej 
i wielowątkowej próbie analizy. Akurat w tej pracy owa paradoksalność jest 
zinterpretowana pesymistycznie, zwracam jednak uwagę na przebieg wy-
wodu, który nie mniej jest istotny od wniosku, bowiem wypełnia zadanie 
zbadania i rozszerzenia możliwości kategorii, jaką jest zarządzanie wpisane 
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w obszar nauk humanistycznych. Pewne podobieństwo procesów zawiąza-
nych z zarządzaniem skojarzonym z kulturą jest tutaj oczywiste, choć nie 
jest przedmiotem badania, a raczej dziedziczenia.

Książka ma z konieczności dwie części: w pierwszej mocuje się z huma-
nistycznością, wskazując na dwa główne procesy, w których spala się ona 
w wieku XX i obecnym. Te procesy nie mają wyczerpywać skali nauk huma-
nistycznych, ale wskazywać słabość trywialnego ich rozumienia, co przede 
wszystkim odnosi się do człowieka jako definicyjnej ich podstawy, oraz tłu-
maczyć chorobę tożsamości, na jaką cierpi głośno zarządzanie. W tym ostat-
nim przypadku, patrząc z ogólniejszej perspektywy, nie mamy do czynienia 
ze stanem patologicznym; jest on codziennością tych nauk. Nie jest to wcale 
żaden kłopot czy konieczna do przekroczenia przeszkoda; raczej właściwe, 
choć nowe i niekoniecznie wygodne środowisko myślenia. Wyjaśnienie tego 
stanu przynosi opis będący streszczeniem problemów, jakie napotyka na-
uka jako czynność poznawcza: niepewna, umocowana jedynie do ruchomej 
myśli, uwikłana w rozliczne konteksty, przede wszystkim społeczne. Prob-
lem człowieka pojawia się natomiast jako przypomnienie kłopotów, w jakie 
popada ta kategoria, wyrażających się w nowych pojęciach, takich jak anty-
humanizm czy posthumanizm. Prowadzą one ostatecznie do rekonstrukcji 
humanistyki, ale w bliższej nam perspektywie podważają próby stabilnego 
i trwałego wyobrażenia człowieka (jako osi zarządczych aktywności), stawia-
jąc nowe i podstawowe pytania. Zarządzanie tzw. humanistyczne znajduje 
się w trakcie wywodu opisującego te dwa nurty: nauki jako skutku epi-
stemologii i podważenia oraz rekonstrukcji projektu człowieka w roli nie-
ustannego kontekstu, przeobrażając się powoli w zarządzanie w naukach 
humanistycznych i odsłaniając właściwą treść tego pierwszego, niefortunne-
go i mylącego, choć użytecznego (jak powinno być w zarządzaniu) skrótu: 
zarządzanie humanistyczne. Ta wycieczka kończy się propozycją bardziej 
formalnego ujrzenia zarządzania, oderwanego od swego praktycznego ob-
ciążenia, na przykład jednoznacznego uwikłania w definicyjną organizację, 
ale pchnięcia jego wyobrażenia w bardziej abstrakcyjną, intelektualną formę 
spekulacji. Rzecz trudna do przyjęcia dla praktyków i ekonomistów, ale miła 
i pożądana w humanistyce. W ten sposób rodzi się (po raz wtóry) pragma-
tyczna koncepcja zarządzania.

Część druga książki ma dwie przyczyny powstania: pierwsza wypełnia 
zadanie zilustrowania intelektualnego wysiłku części pierwszej, druga spra-
wia, że na tę ilustrację zostaje wybrany Internet. Dzieje się tak dlatego, że 



zmagam się z nim od kilku lat, i dlatego, że wydaje się on dojrzewać, co 
sprawia, że z obiecującego wszystkie talenty dziecka zmienia się w nudnego 
i przeciętnego dorosłego. Ów dorosły w dodatku trzyma w rękach niedbale 
cały świat i zastanawia się, jak go korzystnie sprzedać. Ten obraz wydaje się 
nie do zniesienia. Tym samym budzi najgłębsze niepokoje, którym może 
sprostać tylko humanista, ale nie dlatego, że ma wrażliwą duszę, tylko z po-
wodu dostatecznie głębokich i starych kompetencji. Pracowali nad nimi 
filozofowie od tysięcy lat, tworząc odpowiednie pojęciowe i koncepcyjne 
instrumentarium. Część opisana tutaj jest zaledwie tego zadania wstępem 
i szkicem jego powikłań. Prowadzi jednak do dość konkretnego wniosku, co 
jest zaskakujące w świetle rozległości perspektywy. Opowiada on o rzeczy-
wistości, w której zgasła tajemnica człowieka, ponieważ zgasł świat otacza-
jących go innych. W to miejsce pojawiła się sieć, co jest skutkiem procesów 
trwających wiele lat, więc potencjalnie trwałych i skutecznych. Tego rodzaju 
konstatacja otwiera oczywiście przestrzeń pytań i wątpliwości, a nie zamyka 
i tłumaczy, co wypełnia, mam nadzieję, jej powinność humanistyczną.

Na koniec wstępu muszę podziękować wszystkim, którzy pomogli mi tę 
książkę napisać, wymieniam ich z nazwiska w tekście, w miejscach, które 
odnoszą się do ich uwag, mając nadzieję na kontynuację ożywczej dyskusji.



Część I

HUMANISTYKA W ZARZĄDZANIU 
A HUMANISTYCZNE ZARZĄDZANIE
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OD ZARZĄDZANIA DO HUMANIZMU

Niniejszy tekst kieruje się zupełnie podstawowym obowiązkiem, jakim jest 
próba wpisania się w pewną tradycję nazywania, czynność zupełnie zasadni-
czą w sytuacji, kiedy wykrawa się z ogólnego namysłu i poszukiwań (ale nie 
rzeczywistości) pewien obszar, uznając go za dostatecznie wyrazisty, aby na 
takie postępowanie zasłużył. W takiej właśnie sytuacji znajduje się dziedzina 
nauki, którą nazywa się powszechnie zarządzaniem humanistycznym. Oczy-
wiście trudno nie pomyśleć w tym miejscu o strategii odwrotnej, polegającej 
na wytworzeniu nazwy, która dalej dyskursywną mocą swego powtarzania 
usytuuje się w przestrzeni świata. I ten proces także jest wspomnianego za-
rządzania udziałem. Obydwa te modusy, pierwszy raczej tradycyjny w tym 
sensie, że oparty na paradygmacie widzącym naukę jako obiektywny wgląd 
w świat, i drugi, konstruktywistyczny, wycofujący się z podobnego złudze-
nia na rzecz skromnej postawy odsłaniania mechanizmów tworzenia się 
i warunków obowiązywania tego rodzaju przeświadczeń, sumują w niezwy-
kle lapidarny sposób (nawet prawdopodobnie niedopuszczalnie lapidarny) 
problematykę nauki jako takiej. Obydwa także są potrzebne, aby zrozumieć 
zarządzanie humanistyczne, które od początku jest zrozumiane jako eksces, 
jako transgresja, jako skandal o społecznym i politycznym charakterze, i jako 
pretekst do zadawania pytań podstawowych, na przykład o konstrukcję li-
beralnej gospodarki wolnego rynku, o strategie oporu wobec tej konstrukcji 
i kolaboracji z nią, czy wreszcie o sytuację człowieka w rzeczywistości wszel-
kiego rodzaju konstruujących jego wyobrażenie dyskursów. Wypada jednak 
przypomnieć o możliwości innej, bo inaczej sytuującej wzajemne zależności 
dwóch obecnych w opisywanej zbitce pojęć: zarządzania i humanistyki, od-
wracającej stosunek zależności, a nawet w mniemaniu autora niniejszego 
tekstu przywracającej stosunek właściwy. Powszechność użycia źródłowego 
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związku frazeologicznego, jego dyskursywna władza w obrębie tekstów po-
święconych zarządzaniu lokowanemu w obszarze nauk humanistycznych, 
której początkowo nie oparł się także autor tego tekstu, powinna jednak zo-
stać poddana krytycznej weryfikacji i zostać zastąpiona innym: humanistyka 
w zarządzaniu. Odwrócenie kolejności jest tutaj aktem o znaczeniu podsta-
wowym; odmiennie ustawia nie tylko hierarchie, ale przede wszystkim każe 
zadawać inne pytania, poczynając od źródła, którym staje się humanistyka, 
obejmująca także węższe pole refleksji, jakim jest zarządzanie.

Ambicje kierujące zarządzaniem humanistycznym widać doskonale 
u jednej z najważniejszych z jego naukowych patronek, jaką jest niewątp-
liwie Monika Kostera4. Wspomnę koniecznie o badaczach pochodzących 
ze środowiska skupionego wokół Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, którzy na różne sposoby i z odmiennych powodów spotyka-
ją problem humanistycznych podstaw zarządzania, analizujących ogólnie 
stan kultury w świetle sytuacji ekonomicznej [Orzechowski 2009] lub 
funkcjonowanie instytucji medialnych [Nierenberg 2011], obejmujących 
problemy dziedzictwa kulturowego [Gaweł 2011], modele instytucji pub-
licznych [Batko 2013], w tym dostosowanych do kontekstów stwarzanych 
przez instytucje kultury, takich jak muzeum [Barańska 2013] czy kwestie 
teoretyczne obecne w refleksji krytycznej [Zawadzki 2014]5. Nie jest jed-
nak ambicją niniejszego tekstu całościowy przegląd obecnych i możliwych 
spekulacji na wspomniany temat, ale dyskusja z postawą określoną z pew-
nością definicji, bo taka właśnie pojawia się u Moniki Kostery, prowo- 
kując krytyczną reakcję. Stanie się ona sednem niniejszej refleksji, pozwa-
lając zachować przejrzystość sprzeciwu i konstruktywnej kontrpropozycji, 
a także wygodnym punktem wyjścia konstrukcji, która ma niniejszą część 
zwieńczyć, czyli pragmatycznej koncepcji zarządzania. Nie bez znaczenia 
jest także odwaga i zasięg postawy Kostery, które tę refleksję czynią możliwą 
zwłaszcza w jej ambicji ogólności.

4 W tym miejscu trzeba dodać (i zostałem z tego powodu słusznie upomniany), że liczba 
nazwisk badaczy wpisywana w ten obszar jest znacznie liczniejsza. Ich pewną sumę podaje arty-
kuł, do którego będziemy się jeszcze odwoływać, pióra Moniki Kostery i Jerzego Kociatkiewcza, 
konsekrujący, jakby powiedział Bourdieu, jego przedstawicieli, a także Wstęp napisany przez 
Monikę Kosterę do podstawowego w swoich intencjach opracowania pod jej redakcją pt. Metody 
badawcze w zarządzaniu humanistycznym [Kostera 2015].

5 W tym miejscu muszę podziękować Kasi Barańskiej za uwagi, które znacznie ulepszyły 
tę książkę.
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Choć cały, bardzo obszerny dorobek naukowy tej badaczki wskazuje 
kierunek refleksji wyraźnie naruszający zwyczajową w wypadku zarządzania 
tematykę zysku czy wydajności, wydaje się, że przybiera w końcu postać 
rysującego się wyraźnie zwieńczenia myśli, a nawet pewnego credo, które 
zostaje ostatecznie ujęte w otwartej formule: przejmijcie zarządzanie (occupy 
mangement)6. Pojawia się ona zarówno jako temat tekstów, jak i ostatecznie 
tytuł ostatniej książki7, która poza swoistą ambicją summy pozwala dokonać 
głębokiego wglądu i zrozumieć istotne założenia leżące u podstaw opisy-
wanego tutaj zarządzania8. Jest to także prawdopodobnie pozycja możliwie 
najdalej przesuwająca granice dziedziny, w której się porusza, i czyniąca to 
w sposób niestandardowy, co jest jej jasno wypowiedzianą intencją. Do po-
czynionego przed chwilą spostrzeżenia wiodą dwie przesłanki: po pierwsze 
książka, zgodnie z poczynionymi we wstępie założeniami, wyznacza sobie 
„niepohamowanie polityczny charakter zarówno w zakresie celu, jak i za-
wartości”, co odbywa się bez „udawania, że jest obiektywna i bezstronna”. 
To zaskakujące oświadczenie rozwija się w dalszych słowach: „Jednak nie 
wspiera ona [książka – przyp. R.M.] tradycyjnej lub mainstreamowej op-
cji politycznej, raczej zachęca czytelnika do wspólnej pracy z innymi nad 
zmianą świata przy użyciu nie gwałtu, lecz wglądu, wyobraźni i praktyczne-
go działania” [Kostera 2014, 9]. Słowa te wzbudzają potrzebę komentarza, 
ale zanim do niego przejdziemy, warto poznać przesłankę drugą, w istocie 
trudniejszą i bardziej zawikłaną, która tę pierwszą bezpośrednio w tekście 
poprzedza. Za podstawę koncepcyjną książki autorka przyjmuje projekt 
Gregory’ego Batesona opisany w książce pt. Steps to an Ecology of Mind 

6 Ostatecznie wybieram właśnie słowo „przejmijcie” zamiast „okupujcie”, kierując się orygi-
nałem, który – jak się wydaje – ma mniej stanowczy charakter niż polskie „okupujcie”, bowiem 
odnosi się nie tylko do zajmowania siłą, ale także do łagodniejszego „posiadania” czy „władania”, 
jak wynika z informacji słownika Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/dictio-
nary/occupy, dostęp: 8.04.2015).

7 M.  Koster, Occupy Management: Inspirations and Ideas for Self-Organization and Self- 
-Management, Routledge, London 2014.

8 Trudno w tym miejscu nie odwołać się także do możliwych konotacji wykrzyknika „occu-
py”, z których jedna wydaje mi się szczególnie bliska intencjonalnie i czasowo. Jest nią ruch poli-
tyczny wsparty na ideach równości i sprawiedliwości, znany jako „occupy Wall Street”, trwający 
w ostatnich latach, opisany jako jeden z ważniejszych ruchów „oburzenia i nadziei” przez Manu-
ela Castellsa [Castells 2013b]. Temat ten podejmuje także Christian Fuchs w książce pt. Occupy 
Media!: The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism z roku 2014 [Fuchs 2014], 
wprowadzając w tytule podobnie brzmiący wykrzyknik.
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z roku 19729. Obydwa te założenia czynią z publikacji pozycję dosyć nie-
zwykłą i koherentną, na co rzuca nieco światła zwłaszcza przywołanie pracy 
Batesona. Bezpośrednich odwołań do tej ostatniej nie jest wiele i wszystkie 
(poza pierwszym) dotyczą jednego aspektu organizacyjnego procesu, jakim 
jest uczenie się. Pojawiają się one także wyłącznie w kontekście innej pra-
cy, która się do Batesona odwołuje, fundującej w latach 70. podstawy tej 
problematyki10, a jednak autorka właśnie ją czyni fundamentem „myślenia 
w terminach globalnego ekosystemu lub ekosystemu zarządzania” będącego 
„podstawowym wyobrażeniem świata” (fundamental worldview), na którym 
opiera swoją książkę [Kostera 2014, 9].

Dzieło Batesona ma niezwykły charakter. Trudno mierzyć się z jego 
zasięgiem, albowiem ma totalną i holistyczną ambicję uchwycenia sensu 
funkcjonowania świata w abstrakcyjnym wymiarze jednolitego systemu. 
Opiera się ona na założeniu, iż istnieje nadrzędna płaszczyzna ujednoli-
cająca bardzo różne fenomeny biologiczne, kulturowe, społeczne czy po-
lityczne, pozwalająca przedstawić pewne nadrzędne wzorce, przejawiające 
się w rozmaitych realizacjach, ale pozostające zarazem w nieustającym roz-
woju i ścisłym, wzajemnym wpływie [Bateson 1987, 1]. Przy takim założe-
niu mamy do czynienia ze swoistym środowiskiem owych wzorców, które 
można przedstawić jako idee i ich związki, ewoluującym jako całość, choć 
z pozoru rozbitych w dualizmie umysł – świat, który Bateson interpretuje 
z perspektywy psychologii poznawczej. Ogarnia tę całość swoista ekologia, 
czyniąca z rozproszonych i różnorodnych elementów koncepcyjną sumę, 
która wspiera się na cybernetycznym modelu systemu [Skibiński 2012, 78, 
passim]11. Ale raczej to nie szczegółowa konstrukcja koncepcji, jej operacyj-
ne pojęcia czy konkluzje stają się źródłem odniesienia, jakie czyni Monika 
Kostera, lecz właśnie pewien typ paradygmatycznego spojrzenia, polegają-
cego na dostrzeżeniu ukrytego, nieoczywistego i fundamentalnego ładu, nie 
o sztywnym, formalnym charakterze, ale najsilniej włączonego w materię 
życia, tętniącego jej gęstymi i niezliczonymi procesami. Taka myśl towarzy-

9 Zob. [Bateson 1972], autor niniejszego tekstu opiera się na reprincie z roku 1987.
10 Ch. Argyris, D.A. Schön, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addi-

son Wesley, Reading, MA 1978.
11 Interesująco referuje koncept Batesona Katherine Hayles: „W cybernetycznej episte-

mologii Batesona przypadkowość jest tym, co istnieje na zewnątrz granic tego pomieszczenia, 
w którym ulokowany jest system; jest rozleglejszą i nieznaną złożonością, dla której percepcyjne 
procesy organizmu są metaforą” [Hayles 1999, 286].
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szy wyobrażeniu organizacji jako abstrakcyjnej całości losów jej uczestników 
[Kostera 2014, 125]. Chodzi o oswobodzenie się z ram trywialnej celowości 
(czytaj: logiki zysku i efektywności), ale także o wyzwolenie się z okowów 
jednolitej metody poznawczej na rzecz uzyskania spojrzenia nadrzędnego, 
nieuwikłanego w partykularyzmy poszczególnych dziedzin badawczych. To 
po pierwsze, a po drugie, jest to także apologia podmiotowości człowieka, 
który u Batesona jest ustawiony naprzeciw świata za sprawą zdolności po-
znawczych i współdziała razem z nim, ale dzięki własnym, konceptualnym 
kompetencjom pozwala połączyć wszystko w sensowną jedność. 

Teraz dopiero można powrócić do „politycznego” charakteru książki Ko-
stery. Jest to książka wywrotowa, która nie cofa się przed zrozumieniem 
dalszych konsekwencji postawy inspirowanej w opisany przed chwilą spo-
sób. Wejście w świat konkretnych procesów i ich skutków dokonuje się za 
sprawą słusznie dobranego pretekstu, jakim jest zarządzanie – swoisty fetysz 
współczesnej cywilizacji, co dobitnie podkreślają powtarzane konstatacje: 
„zarządzanie i jego język przeniknął każdy aspekt ludzkiego życia” [Kostera 
2014, 7] czy „zarządzanie stało się – wątpliwą – częścią ludzkiej kondycji” 
[Kostera 2014, 8], skupiające się w ostatecznym credo: „życie jest zarządza-
ne, zarządzanie jest życiem” [Kostera 2014, 8]. Przeobrażanie zarządzania 
musi się więc stać przeobrażaniem świata. Bateson podpowiada kierunek 
tego ruchu i jego podstawowe warunki, polegające na sięgnięciu do naj-
głębszych założeń poznawczych i poruszaniu się na przełaj wyznaczonych 
i obowiązujących dyscyplin naukowych. W projekcie Moniki Kostery ozna-
cza to ulokowanie przedmiotu książki nie w obszarze „finansowych warto-
ści organizacyjnych, ale ujętych znacznie szerzej, przeniesionych na teren 
dyskursu dotyczącego organizacyjnej rzeczywistości z tradycyjnej filozofii, 
nauk humanistycznych i codziennego życia” [Kostera 2014, 10]. Dopełnia 
ten obraz współczesne postrzeganie i konstruowanie organizacji jako hiper-
racjonalnego, uporządkowanego i skupionego na sobie monstrum, co jest 
źródłem cierpienia i narusza filary człowieczeństwa, takie jak solidarność, 
bliskość czy poczucie sensu [Kostera 2014, 6]. Uzupełnienie szczegółowej 
refleksji organizacyjnej szerszym, nieprzyjaznym i represyjnym kontekstem 
społecznym, którego określenie: interregnum zapożycza Kostera od Bauma-
na, często przywoływanego we wstępie, wyraźnie wyznacza jednolitą, prze-
cinającą całość oś refleksji: człowieka.

W tekście opublikowanym w „Problemach Zarządzania”, który uka-
zał się mniej więcej w tym samym czasie co książka (zob. Kostera 2013), 
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prawdopodobnie z powodu innego charakteru wydawnictwa i co się z tym 
wiąże, konieczności skrótu myśli, odmiennych intencji (wypowiedzenia pro-
gramu), ale także z pewnych względów politycznych, w tym sensie, że cały 
numer pisma był poświęcony wprowadzeniu do problematyki zarządzania 
humanistycznego, dotycząca go myśl ma bardziej konkretny i zoperacjona-
lizowany charakter. Także i tu pojawiają się obydwa wyeksplikowane przed 
chwilą obszary zagadnień, z których pierwszy stanowi wyzwanie postawione 
formalizmowi dziedzin badawczych, drugi pokazuje ścieżkę tego wyłomu 
i jednocześnie jej koncepcyjne jądro – problematykę dotyczącą człowieka. 
Pierwszy zostaje określony wobec czy w opozycji do swego ekonomiczne-
go odpowiednika. Ta opozycja: zarządzanie humanistyczne vs. zarządzanie 
ekonomiczne zostaje zinterpretowana za pomocą klasyfikacji paradygmatów 
badawczych, wyodrębnionych w naukach społecznych przez Gibsona Bur-
rella i Garetha Morgana w roku 1979 [zob. Burrell 1979], jednej z najlepiej 
znanych i popularnych w tym polu propozycji. Część ekonomiczna zostaje 
przyporządkowana odłamowi o nastawieniu tzw. obiektywistycznym, część 
humanistyczna – subiektywistycznym, co rzutuje nie tylko na wybory meto-
dologiczne (np. badania jakościowe zamiast ilościowych), ale wkracza przede 
wszystkim na teren kompetencji badawczych. Ten ostatni ruch wprowadza 
oczywiście dużo szerszą perspektywę o charakterze poznawczym: stanowi 
wybór badanego obszaru świata, co w praktyce sprowadza się do włączenia 
do dziedziny zarządzania humanistycznego pewnych szerszych procesów, 
nazwanych przez Kosterę procesami „aktywnego nadawania sensu” [Kostera 
2013, 13]. Otwiera ona w ten sposób konteksty kulturowe, a także filolo-
giczne, odwołując się do różnie interpretowanych znaczeń narracji, w tym 
inspirowanych jawnie przez badania literackie itp.

Najbardziej zaawansowane wyobrażenie zarządzania humanistycznego 
pojawia się jednak w zbiorze tekstów pod naukową redakcją Moniki Kostery 
pt. Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym [Kostera 2015]. Wy-
nika to z dwóch zasadniczych przesłanek: po pierwsze, podaje ono najgłęb-
szą jak dotąd inspirację filozoficzną i po drugie, przedstawia najpełniejszą 
próbę uporządkowania tego obszaru. Odwołuje się do Kanta i jego progra-
mu etycznego, którego podstawą jest człowiek. Tym samym jednak autorka 
uruchamia bardzo złożoną problematykę, która domaga się całościowego 
opracowania, a ponieważ wychyla się ona w stronę najnowszych tendencji 
interpretacyjnych humanizmu, pojawiających się w drugiej połowie wie-
ku XX i obecnie, zostanie podjęta na końcu niniejszego tekstu. Na razie 
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wystarczy poprzestać na najbardziej oczywistych przesłankach. Streszczony 
na podstawie przywołanych przed chwilą publikacji program Kostery po-
zwala skonkretyzować dużo rozleglejsze i jednocześnie mniej ostre założenia 
wypowiedziane we wcześniej opisanej książce pt. Occupy Mangement, któ-
rych źródło, przypomnijmy, biło na terenie „filozofii, nauk humanistycz-
nych i codziennego życia”. Przesunięcie akcentów, które wywołuje podobny 
ruch uściślenia projektu zarządzania humanistycznego, pochodzi jednak 
z drugiego obszaru dostarczającego uzasadniającej mocy temu projekto-
wi. Polega na wyraźnym podporządkowaniu całości jednolitemu centrum 
struktury myślenia, wypowiedzianemu zupełnie wprost po pierwsze jako 
inspiracja wyborów teoriopoznawczych:

Nurt humanistyczny preferuje dwa nieobiektywistyczne paradygmaty (huma-
nistyczny, interpretatywny) [...]. Wiąże się to nie tylko z tradycjami badawczy-
mi, ale też z samą podejmowaną problematyką – nurt humanistyczny zainte-
resowany jest wszelkimi zjawiskami i wzorcami z punktu widzenia człowieka 
i jego miejsca w organizacjach [Kostera 2013, 12],

oraz po drugie jako założenie uniwersalne o charakterze filozoficznym, fun-
damentalnym w tym sensie, że abstrahującym od nauki, lecz stanowiącym 
wypowiedź o świecie jako takim:

Nurt humanistyczny zarządzania można opisać również nie w opozycji do po-
dejścia ekonomicznego, ale jako spójny wewnętrznie program badawczy ma-
jący na celu poznanie i poprawę losu człowieka w świecie organizacji [Kostera 
2013, 13].

W tym względzie cytowany artykuł jest jak najbliższy intencji wcześniej 
przywołanej książki i w sposób dosłowny wypowiada jej kierunek. Jest także 
przecież źródłem przyświecających jej we wszystkich warstwach wartości, 
których uosobieniem jest dziadek autorki, przywołany w apoteozie rozpo-
czynającej książkę. Znajduje ona konsekwentne dopełnienie w Kodzie tekst 
zamykającej: to parafraza bajki o Kopciuszku, w której pojawia się nieocze-
kiwanie postać ojca. Czytanie tych znaków zamyka portret autorki, zjawia-
jący się po ostatnich słowach książki. Literacki dystans gra z kontekstem 
jawnie osobistym, który pojawia się jako obecność historycznych (lub quasi-
-historycznych jak ojciec) postaci. Realność doświadczenia egzystencjalnego 
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(tutaj także mieści się sens postaci ojca) jest dowodem w sprawie problemów 
książki, dowodem o złożonej i interesującej strukturze, opartej na mani-
pulacji fikcją i rzeczywistością. Nie miejsce tutaj na rozplątywanie meta-
forycznych łamigłówek i ich filologiczną egzegezę, można sobie natomiast 
wyobrazić bardzo liczne i różnorodne interpretacje tej kombinacji: społecz-
ne, psychoanalityczne, filozoficzne, teologiczne, wszystkie nawiązujące do 
humanistycznych narzędzi badania. Ale najważniejsze: otwiera zupełnie nie-
ograniczoną perspektywę krytyczną i badawczą jednocześnie. Wywrotowość 
oznacza tutaj po prostu wolność. Niniejszy tekst stara się tą drogą podążyć, 
rozwijając wątek humanistyczności, który według przekonania autora nie 
tylko oferuje nowe możliwości, ale również uruchamia spory zasób myśli 
w formie pojawiających się nieuchronnie zobowiązań i to właśnie splot jed-
nych i drugich wymaga głębokiego przemyślenia.

Obydwa cytowane akapit wyżej oświadczenia wyznaczają stanowczo wy-
raźny tryb postrzegania i interpretowania świata (co, jak się okaże, może 
być bardzo złudne) i jednocześnie wpisują się w istniejącą, niezwykle bo-
gatą refleksję naukową. Stanowią także, co może jest najważniejsze, precy-
zyjne dookreślenie pewnych, z natury trudnych pojęć. Otóż trzeba odda-
lić jako jawnie niewystarczające ulokowanie zarządzania humanistycznego 
w ramach arbitralnej (i dosyć dowolnej) siatki dyscyplin naukowych, jako 
trybu uzasadnienia słuszności jego obecności. To w zasadzie oczywiste z po-
wodów wyjaśnionych wyżej, w szczególności z powodu postawy kontestu-
jącej wystarczalność jakiejkolwiek zdefiniowanej dyscypliny badawczej, co 
zostaje zastąpione ideą inspirowanej przez Batesona summy i dalej rozpisane 
na operacyjne narzędzia socjologiczne, literackie, kulturoznawcze czy filozo-
ficzne. Stąd w sposób konieczny trzeba oddalić źródło „humanistyczności” 
humanistycznego zarządzania jako projektu mieszczącego się w obszarze 
„humanistyki” rozumianej jako dyscyplina naukowa czy też „nauk huma-
nistycznych” (humanities). Pojawiają się one bowiem ex post, jako skutek 
wcześniejszego wyboru o bardziej podstawowym charakterze. Warto dodać, 
że temu „dziedzinowemu” sposobowi określania zarządzania humanistycz-
nego poświęca się wiele miejsca w różnych publikacjach, co prawdopodobnie 
wynika z pragmatycznych celów politycznych (formalnego „ulokowania się” 
w obszarze nauk12), a także istnieje jako obietnica nowych myśli, pomysłów, 

12 Który to proces dysponuje własną szeroką, krytyczną analizą, wystarczy wspomnieć na-
zwiska Lyotarda, Bourdieu czy Latoura.



‹ 25 ›

skojarzeń i sensów. Pod ostatnią, bukoliczną osłoną – i to jest także osta-
teczne zniesienie formalizmów polityki związanej z nauką – kryją się jednak 
najważniejsze kwestie filozoficzne dotyczące nauki i przez to nie daje się nie 
wpisać zarządzania humanistycznego w nurt dyskusji rozgorzałej w wieku 
XX, szczególnie gwałtownej i pełnej ortodoksji w jego drugiej połowie. Za-
rządzanie humanistyczne, chcąc nie chcąc, znajduje się na pierwszej linii ca-
łego zestawu propozycji rozumienia statusu nauki w zupełnie podstawowym 
znaczeniu, związanym z pytaniem, co właściwie się udaje poznać za jej spra-
wą. To pytanie nabrało dramatycznego charakteru głównie dzięki nurtowi, 
który Sady określa jako „konstruktywistyczny” [Sady 2013, 36, passim], ale 
jest przecież ufundowany na wcześniejszych wątpliwościach zasianych nie 
tylko w obrębie nauk humanistycznych (poststrukturalizm, hermeneutyka). 
Kontynuują one bowiem kryzys wcześniejszy, ujawniony jeszcze w wieku 
XIX i gwałtownie dyskutowany na początku wieku XX w obszarze nauk 
ścisłych i przyrodoznawczych. Ten zespół wydarzeń wytrącił zupełnie z do-
tychczasowych torów myślenie na temat nauki czy wiedzy, a także takich 
związanych z nimi pojęć jak „prawda”, od nowa stawiając problemy epi-
stemologiczne na poziomie filozoficznym i logicznym w sposób jak nigdy 
dotąd skomplikowany [Woleński 2014, 31], a jednocześnie ciągle aktual-
ny13. W tym obszarze zarządzanie humanistyczne wcale się nie musi zgubić, 
przeciwnie, otwierają się przed nim wspaniałe perspektywy, pod warunkiem 
jednak, że zachowa i rozwinie swój „wywrotowy” charakter, który jest – 
o nadziejo! – jego grzechem pierworodnym, niezmywalnym.

W tym miejscu trzeba koniecznie się odwołać do bardzo interesującego 
głosu dotyczącego tzw. zarządzania humanistycznego, który pochodzi od 
Barbary Czarniawskiej i jest zawarty w krótkim artykule pt. Zarządzanie 
humanistyczne czy zarządzanie ludzkie? [Czarniawska 2015]. Jest on istot-
ny dlatego, że odważnie krzyżuje dwa odległe i zasadnicze tory myślenia: 
ogólną i w pewnym sensie ponadczasową myśl odwołującą się do postaci 
humanisty i całkowicie pragmatyczny proces zarządzania firmą. Tor pierw-
szy wytycza Tzvetan Todorov swoją książką pt. Le jardin imparfait. La pensée 
humaniste en France (1998, pol. Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we 
Francji, 2003); drugi – odnosi się bardzo precyzyjnie do osoby menedżera 

13 Bardzo interesującym polem gwałtownego rozwoju logiki, użytej właśnie w kontekście 
szeroko rozumianych kompetencji poznawczych, są badania poświęcone sztucznej inteligencji, 
przekonują o tym dwa polskie podręczniki: Mariusza Flasińskiego [Flasiński 2011] i Andrzeja 
Kisielewicza [Kisielewicz 2014].
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jako wykształconego w dziedzinie humanistycznej realizatora zadania za-
rządzania [Czarniawska 2015, 19]. Takie zestawienie i jednoczesna konkre-
tyzacja ogólnej refleksji są zarazem twórcze i bardzo ryzykowne. Z jednej 
bowiem strony rysują odważny i z zasady utopijny, choć niezwykle szlachet-
ny projekt praktyczny, z drugiej zaś wystawiają się na krytykę dotyczącą ko-
niecznych uproszczeń. Nie mogą jednak pozostać bez komentarza, zwłasz-
cza w świetle założeń niniejszego tekstu, który korzysta zresztą z zupełnie 
odmiennego typu zrozumienia pojęcia humanizmu.

Czarniawska cytuje na początku tekstu fragment z Todorova, w którym, 
definiując humanistę, powołuje się on na trzy znaczenia tego pojęcia [Czar-
niawska 2015, 16], a dalej odrzuca dwa pierwsze: historyczne i moralne, 
i expressis verbis wybiera ostatnie: służy mu ono do „opisania doktryny, która 
istocie ludzkiej wyznacza rolę szczególną” [Todorov 2003, 41]. Warto przy-
toczyć tę część, która we wspomnianym cytacie została pominięta: „polega 
ona [wspomniana doktryna – przyp. R.M.] przede wszystkim na tym, by 
człowiek znalazł się u źródeł swoich czynów (lub przynajmniej części z nich) 
i w sposób wolny decydował, czy może ich dokonać, czy też nie; by działał 
wedle własnej woli. [...] W konsekwencji on sam jest celem swoich działań, 
a nie – jak dotąd – Bóg, dobro i sprawiedliwość (w sferze wysokiej) lub 
przyjemności, pieniądz i władza (w sferze niskiej). Tym samym obszar tych 
działań obejmuje wszystkich ludzi i tylko ludzi” [Todorov 2003, 41]. Od-
wołanie się w tym miejscu do pojęcia „doktryny” ma dość szczególne zna-
czenie (w swoim tłumaczeniu Czarniawska także się nim posługuje), pod-
kreśla ono bowiem jasno postulatywny, normatywny charakter zawartych 
w nim przekonań. Todorov w szczególności nie przeprowadza dokładnej 
historycznej analizy tego pojęcia” [Czarniawska 2015, 15], a nawet jawnie 
się od niej odżegnuje, wybierając w zamian rekonstrukcję formowania się 
tej doktryny w bardzo ściśle dobranym zestawie dzieł, które pochodzą z ob-
szaru literatury francuskiej i czasów, kiedy „myśl humanistyczna miała trzy 
okresy świetności: renesans, oświecenie i okres tuż po rewolucji francuskiej” 
[Todorov 2003, 14].

Doktryna ta daje się wyeksplikować jako pewien projekt obejmujący 
trzy modalności istnienia człowieka: autonomię „ja”, celowość „ty” i uni-
wersalność „ich” [Todorov 2003, 41] i w tym sensie jest utopijna, a zarazem 
niezwykle precyzyjna, że odnosi się do humanizmu jako pewnego ideału. 
Doktryna taka stanowi niewątpliwie piękną i szlachetną inspirację dla za-
rządzających. Jest odwróceniem dotychczasowej dominacji strategii zysku, 
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odtwarzając zupełnie inny typ zobowiązań, wpisując się przy okazji w odpo-
wiedzialny społecznie nurt teorii krytycznej. Nie jest natomiast badaniem 
fenomenu humanizmu jako zjawiska historycznego, definiowanego w obrę-
bie pewnego pojęcia i próbującego odtworzyć i zrozumieć jego rozwój. Jest 
dość ortodoksyjnym i wyrazistym wyznaniem, dotyczącym swoistości osoby 
ludzkiej, kiedy staje się ona ośrodkiem myślenia (niekoniecznie filozoficzne-
go, ale także społecznego, egzystencjalnego czy politycznego). Wytwarza się 
więc nieuchronnie jako postulat czerpiący z pewnych marzeń, tęsknot, po-
trzeb dostrzeganych w niej i jej świecie, przez myślicieli przyglądających się 
tej postaci w czasach, kiedy jej konstrukcja rodziła się w świecie zachodnim, 
głównie we Francji. Doktryna ta ma jeszcze jedną właściwość: jest całko-
wicie bezinteresowna, ponieważ będąc wyznaniem, zakładającym wpraw-
dzie pewne cele, nie podaje sposobu ich realizacji: nie jest pragmatyczna. 
To właśnie miał na myśli, jak się zdaje, Todorov, kiedy pisał, że: „Doktryna 
humanistyczna nie odpowiada jednak na wszystkie ludzkie potrzeby. Nie 
mówi nic na przykład o fundamentalnych potrzebach życiowych: o tym, jak 
się wyżywić, jak zagrzać, jak nie bać się o jutro i o bliskich. Nie podpowiada 
nam, jakie są aktualnie najlepsze mechanizmy ekonomiczne, nie mówi, czy 
o wszystkim ma decydować rynek, czy też ma coś do powiedzenia państwo” 
[Todorov 2003, 279]. Bezinteresowność ta jest opisana dla wielu innych 
okoliczności i jest rodzajem fundamentu doktryny humanizmu zrekonstru-
owanej wnikliwie przez Todorova. Tego rodzaju lekkość i ponadmaterial-
na konstrukcja owej doktryny stwarza pewien problem, gdy zbliżać ją do 
szczegółowych zadań, takich na przykład jak edukacja menedżerów [Czar-
niawska 2015, 17], ale także ustawia się w specjalny sposób w perspektywie 
zadania ogólniejszego, postawionego także przed niniejszym tekstem, jakim 
jest próba rekonstrukcji humanistyki, rozumianej jako zadanie niemal for-
malne, skoro istnieje ona także jako naukowa dyscyplina.

Nieco światła na perspektywę Czarniawskiej może rzucić publikacja po-
chodząca z początku wieku XXI, która jest efektem spotkania „grupy badaczy 
i zainteresowanych praktyków” w Wenecji w roku 2003, „debatujących nad 
rolą humanistyki w kształtowaniu zawodu menedżera [Gagliardi 2006, 1].  
Być może należy ją uznać za inaugurację zwrotu zarządzania w stronę nowej 
i obcej dotychczas dyscypliny, przebiegającego w podobnie fundamentalny 
sposób. Zawiera ona uporządkowany i szeroki z założenia wgląd w tę dy-
scyplinę, prezentowany także przez wybitnych jej przedstawicieli, takich jak 
Michel Serres czy Karin Knorr Cetina. W rozdziale wprowadzającym do 
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książki Pasquale Gagliardi i Barbara Czarniawska powołują się na trzy pod-
jęte w niej tematy, „które wyłoniły się jako centralne we współczesnej de-
bacie poświęconej kształceniu menedżerów: jego profesja, humanizm jako 
filozofia i światopogląd oraz humanistyka jako akademicka dyscyplina, któ-
ra – jak wielu sugeruje – może dostarczyć świeżej inspiracji dla programów 
szkół menedżerskich” [Gagliardi 2006, 14]. Dominują te, które odnoszą się 
do obszaru zarządzania, światopogląd czy też filozofia związane z humani-
zmem mają charakter raczej, co zrozumiałe wobec głównego zamierzenia, 
uzupełniający. Taką też funkcję pełni czwarta, poświęcona im część książki 
pt. Rethinking Humanism [Gagliardi 2006, 220, passim]. Jest doświadcze-
niem zaskakującym oglądać humanistykę z perspektywy zarządzania, bo-
wiem przeważa w niej element pragmatyczny, a nawet utylitarny, taki zatem, 
jaki pojawia się expressis verbis w artykule Daniela Arenasa pt. Problemati-
zing and enlarging the notion of humanistic education: „Tradycyjnie studia 
humanistyczne były pomyślane jako podstawa rozpowszechniania współ-
dzielonego zbioru symboli i uczuć, która umożliwia posiadanie spójnego 
społeczeństwa i spójnej kultury. Jednakże poza pytaniem, czy rzeczywiście 
miało to miejsce w przeszłości lub czy jest to iluzja projektowana w prze-
szłość, pojawia się ważne pytanie, czy jest to możliwe dzisiaj” [Gagliardi 
2006, 124].

Nawet w części czwartej, najbardziej ogólnej, skierowanej ku „prze-
myśleniu humanizmu”, Lars Vissing w tekście pt. A philosopher in public 
management, formułując pytanie zasadnicze dla swego wywodu: „What is 
today’s delivery from humanities?” [Gagliardi 2006, 221]14, odwołuje się 
do czynności przede wszystkim praktycznej i rzeczowej. Zapowiadaną per-
spektywę ogólną przynoszą dopiero dwa ostatnie teksty: Michela Serresa 
(The great narrative of the sciences and the history of humanities) oraz Karin 
Knorr Cetiny (Post-humanist challenges to the human and social sciences). Ten 
drugi zresztą rysuje humanistykę w sposób krytyczny, jako niezdolną do 
udźwignięcia wielu wyzwań przynoszonych przez współczesny świat, co wy-
nika z ograniczonego charakteru jej języka „nie przystosowanego do objęcia 
rozszerzającego się udziału obiektów nie-ludzkich, relacji między obiekta-
mi, post-moralnych osób i tożsamości, co obejmuje, pojawiające się w roli 

14 „Co jest dzisiejszym wkładem humanistyki?”, co jest jednak eleganckim potraktowaniem 
słówka delivery, wśród którego znaczeń przeważają bardzo techniczne, jak „dostawa”, „dostarcze-
nie”, „doręczenie” czy „dowóz”.
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centralnego systemu nerwowego i innych narządów, procesory i części o cha-
rakterze nie-ludzkim” [Gagliardi 2006, 242]. Fundamentalność tego braku 
Knorr Cetina wyjaśnia za pomocą teorii aktów mowy Austina, odnosząc 
się do dialektyki obietnicy i żądania, która w dzisiejszym świecie przechyla 
się na rzecz tej pierwszej. Obietnice są znakiem współczesnego środowiska, 
opartego na nieustającej ofercie pozwalającej na przyszłość lepszą, bardziej 
komfortową, pozbawioną trosk, bogatszą itp. W tej części humanistyka nie 
potrafi sprostać technologii, naukom przyrodniczym, chemii, fizyce. Stąd 
wniosek, iż „być może jedynym wyjściem dla humanistyki jest rozważenie 
głębokiej, transdyscyplinarnej współpracy z naukami nie-ludzkimi, polami 
inżynierii i informacji, wytyczającymi drogę w przyszłość” [Gagliardi 2006, 
243]. Ten niezwykle głęboki i istotny wywód stanowi rodzaj przekornej 
kody dla omawianej książki i bezwzględnie kieruje w stronę humanistyki 
zrozumianej inaczej niż tylko jako kontener gotowych rozwiązań czy inspi-
racji powołujących się na wartości swoiście przyrzeczone jednostce ludzkiej 
czy też tworzonym przez nią wspólnotom, ale obejmującej także takie kom-
petencje jak osąd, roztropność czy elokwencję, będących emanacją racjonal-
ności i rozumu [Gagliardi 2006, 233].

Antropologiczne nastawienie Todorova, przypomniane przez Czarniaw-
ską, pozwala jednak zbliżyć się do problemu człowieka, tak eksponowanego 
przez humanistyczne zarządzanie15. Po pierwsze, jako właściwe źródło przy-
miotnika w tej zbitce, po drugie natomiast jako poważny problem. Jeżeli 
operacyjny aspekt tego zarządzania, wyrażony w trybie podejmowania ba-
dania i obszarze poznawczej eksploracji okazał się wtórny, to jako układ od-
niesienia dla tworzonych dalej słów pozostaje w polu już tylko „humanizm”. 
Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo choć pojęcie to bardzo różnie się konkrety-
zuje w rozmaitych tekstach, a także jest przedmiotem poważnych obiekcji, 
istnieje literatura usiłująca wprowadzić pewien ład w tym względzie. Może 
ona pozwolić zidentyfikować kluczowe punkty istotne z punktu widze-
nia tematu niniejszego tekstu. Wśród wspomnianych opracowań na plan 
pierwszy wysuwa się praca o podstawowym znaczeniu, zbiorowe dzieło pod 

15 Ten problem pojawia się jako najważniejszy punkt wyjścia refleksji istotnego artykułu 
Michaela Pirsona i Paula R. Lawrence’a pt. Humanism in Business – Towards a Paradigm Shift? 
[Pirson 2009], który inauguruje koncept humanistic management, nie pozostawiając jednak złu-
dzeń co do właściwego mu pola zastosowania, którym pozostaje ekonomia, na nowo jednak 
przepracowana. Na postać Michela Pirsona zwróciła moją uwagę prof. Monika Kostera, za co 
niniejszym dziękuję. 
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redakcją Andrzeja Borowskiego pt. Humanizm. Historie pojęcia16. Trudno 
nie podzielić się pierwszą myślą, jaka pojawia się przy powitaniu podobnej 
publikacji, wydanej w nieodległym przecież czasie; myślą, która konstatu-
je fakt spełnienia się wyraźnej konieczności poradzenia sobie intelektualnie 
z tytułowym pojęciem w tym akurat momencie historycznym. W pewien 
sposób stowarzysza się ona czasowo z zapałem twórców humanistycznego 
zarządzania – inicjatywy jednak nowej w tym kształcie, co oznaczałoby 
powrót, odnowienie, wspólnej – przynajmniej leksykalnie – idei. Trudniej 
jednak chyba przebiega to na poziomie pojęcia, o czym doskonale poucza 
przywołane dzieło i choć ma ono wyraźnie sformułowany – filologiczny – 
horyzont badawczy, nie tylko go znacznie przekracza, ale z pewnych podsta-
wowych powodów, odnoszących się właśnie do mechaniki sensów i pojęć, 
znajduje się tutaj na właściwym miejscu.

Trudno nie rozpocząć wprowadzenia tej problematyki od powtórzenia 
jej konstatacji pozornie banalnej, dotyczącej niekończącej się pracy koncep-
cyjnej nad pojęciem humanizmu. Zadanie opisania tej pracy przebiega więc 
w książce w ramach rekonstrukcji towarzyszącego mu dyskursu historycz-
nego i kulturowego, i akceptując ich różnorodność, układa się w „historie 
idei humanizmu”, wśród których akcent pada na wybrane, „najbardziej re-
prezentatywne” czy w końcu „najbardziej funkcjonalne [...] z perspektywy 
badań historycznoliterackich” [Borowski 2009, 108]. Choć trzeba dodać, 
że podobne podejście o nastawieniu filologicznym nie jest obce zarządza-
niu humanistycznemu17, to w cytowanym tomie znajduje się jeszcze lep-
sze uzasadnienie użycia jego narzędzi właśnie dla rozpatrywania problemu 
nazwy tego zarządzania, które pojawia się w odwołaniu do formuły Paula 
Oskara Kristellera. Opisuje on „pierwotnego humanistę włoskiego jako za-
sadniczo kompetentnego filologa, a potem zaś dopiero [...] intelektualistę, 
który uprawiał – w oparciu o znane mu wzorce literackie – refleksję o cha-
rakterze antropologiczno-filozoficznym”, ale jak dodaje Borowski, „Ważne 
jest przede wszystkim to, że formuła Kristellerowska nie przekreśla jednak 
możliwości, a nawet uwydatnia w pojęciu «humanizmu renesansowego» im-
plikacji światopoglądowych, ale po prostu filozoficznych” [Borowski 2009, 
108–109]. Ta zasada, jak wynika z tekstu, rozciąga się przecież także poza 

16 Humanizm. Historie pojęcia, red. nauk. A. Borowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 
2009.

17 To aluzja do idei Barbary Czarniawskiej, spojrzenia na organizację w perspektywie narra-
tologicznej [Czarniawska 2004].
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wąski zakres związany z przymiotnikiem „renesansowy”, co pojawia się jako 
„historyczny punkt widzenia”, ale o obszernym zakresie: „od renesansowej 
humanitas do współczesnej «antropotechnologii»” [Borowski 2009, 111]. 
A także, jak notuje autor, kieruje badaniami, „które całkiem wyraźnie for-
mułują pytania o funkcjonalność idei humanizmu w obecnej rzeczywistości 
kultury zglobalizowanej”. Dopełnieniem tej myśli jest ostateczna z naszego 
punktu widzenia konstatacja, iż: „Skłonności i ukierunkowania tego rodza-
ju uważać trzeba za szansę humanistyki w ogóle, nie zaś groźbę instrumen-
talizacji samej idei” [Borowski 2009, 107], co otwiera pole inspiracji, ale też 
nakłada pewne obowiązki.

Należy do nich z pewnością przyjęcie wybranego w cytowanym tomie 
modusu postępowania w opisie „idei humanizmu”. Najważniejszy impera-
tyw pojawia się już w cytowanych słowach: „od renesansowej humanitas 
do współczesnej «antropotechnologii»”, wskazując na konieczność szero-
kiej, odważnej i nieoczywistej perspektywy. Zadaniem, które zatem pojawia 
się przed używającym przymiotnika „humanistyczny”, jest uwzględnienie, 
wraz z jego konsekwencjami, różnorodnych kontekstów, razem z tymi naj-
świeższymi i najbardziej żywotnymi na czele, a więc tymi, które wydają się 
szczególnie trafne z perspektywy pragmatyzmu, obciążającego zarządzanie 
w sposób podstawowy. Cały tom przynosi jedno wielkie pouczenie doty-
czące skromności w podejściu do beztroskiego lokowania humanizmu jako 
dziecka określonych czasów, bo jego obecność i wpływ pojawiają się od sta-
rożytności po czasy współczesne, jednak daje się historycznie uporządko-
wać jego ujęcie w ramach podstawowego rozpoznania: „jako uniwersalnej 
formuły nowożytnego projektu antropologiczno-filozoficznego oddziałują-
cego w kulturze europejskiej i polskiej” [Borowski 2009, 125]18. Pierwszy 
moment, kiedy się on pojawia, to okres między XIV i XVI wiekiem, odwo-
łujący się do renesansowego „formułowania idei humanitas w kontekście 
projektu «odrodzenia kultury» i «odrodzenia człowieka»” [Borowski 2009, 
125]. Już w nim pojawiają się wskazówki istotne z naszego punktu widze-
nia, które rozwijają się w okresie drugim, rozciągającym się na epokę no-
wożytną (XVII i XVIII wiek), a dalej na wiek XIX i XX, rekonstruujące 

18 Ten okres można przedłużyć wstecz nawet do wczesnego okresu cywilizacji człowieka, 
mając na względzie swoistą, historyczną zbieżność w czasie, kiedy to w różnych miejscach świata 
pojawia się wyobrażenie człowieczeństwa rozumianego jako ekspresja pojedynczej osoby ludz-
kiej. Ten moment Andrzej Piskozub za Karolem Jaspersem i innymi datuje na V wiek p.n.e., 
nazywając go „wielkim przełomem humanistycznym” [Piskozub 1996, 79, passim].
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wyobrażenie renesansowe i używające humanizmu także aby „zdystansować 
się od religijnego (najogólniej mówiąc) kierunku refleksji nad człowiekiem 
i człowieczeństwem”. Chyba można uznać za ich rozwinięcie, polegające na 
dalszym przesuwaniu granic namysłu, notowane przez autora na końcu tej 
części, przeniesienie się poza ten nurt refleksji i uczynienie z humanizmu 
„poważnej formuły światopoglądowej” [Borowski 2009, 136].

Zasadnicze wyobrażenie tego ostatniego ruchu przynosi uogólniona 
i wstępna uwaga poczyniona na temat humanizmu, która pojawia się nie 
tylko w omawianym właśnie tekście Borowskiego, rozpoczynająca jego część 
zatytułowaną „Humanizm jako problem i temat” [Borowski 2009, 105]. 
Jest ona o tyle istotna, iż mimo problemów definicyjnych, ale także szerzej 
pewnej refleksyjnej roli, jaką odgrywa pojęcie humanizmu w rozmaitych 
badaniach filologicznych, uogólnianych przecież daleko, można się o po-
dobny wgląd pokusić. Pojawia się ona jako spostrzeżenie pewnego uprosz-
czenia translatorskiego, które szybko przenosi się na poziom interpretacyjny, 
wynikającego z tłumaczenia słowa „humanus” jako „ludzki”, co w ocenie 
Borowskiego ma charakter „jednostronny” i prowadzi do nieprozumień. 
W szczególności „stąd [...] wyprowadzana bywa mechanicznie kalka myślo-
wa, która podkreśla antropocentryzm, dominujący jakoby w światopoglą-
dzie określanym jako «humanistyczny»” [Borowski 2009, 105]. W innym 
tekście ten sam autor podkreśla z ironią, że „nie można bowiem poprzestać 
na spłyconym, często powtarzanym wyjaśnieniu, iż Humanizm pochodzi 
od przymiotnika humanus (ludzki), bowiem rzekomo «humaniści intere-
sowali się tym, co ludzkie»” [Borowski 2002, 84]. Szerszy wgląd w kwestie 
językowe odsłania znacznie rozleglejsze pole znaczeniowe i możliwe kono-
tacje pojęć humanus i humanitas, co lepiej pokazuje intencje przyświecają-
ce humanistom renesansowym, których projekt dał powód do pojawienia 
się niemieckiego słowa Humanismus, zastosowanego z początkiem wieku 
XIX przez Friedricha Immanuela Niethammera do określenia „ogólnego 
wykształcenia klasycznego” [Borowski 2009, 121]. Ten fakt oznaczał ulo-
kowanie jego znaczenia w innej niż związana z terminem humanus (ludzki) 
przestrzeni znaczeń, a mianowicie tej, która znajduje wyraz raczej w słowie 
humanitas i jest dużo szersza. W renesansie odnosi się do „pewnego pa-
radygmatu wychowawczo-edukacyjnego” [Borowski 2009, 124] i pojawia 
się w kontekście przewrotu dokonanego w dziedzinie systemu kształcenia 
w owym czasie, w którym zastąpiono „antyczno-średniowieczny schemat 
szkoły opartej na siedmiu sztukach wyzwolonych (artes liberales) wzorcem 
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określanym jako studia humaniora”, co Borowski określa w tekście z roku 
2002 jako „«bliższe człowiekowi», bardziej przylegające do człowieczeństwa 
(humanitas) i do jego filozoficznej problematyki” [Borowski 2002, 83–84].

W tym oto przełomie i jego filozoficznych podstawach kryje się zasadni-
cza część obciążenia refleksyjnego niesiona z pojęciem humanizmu, rodząca 
się w wieku XIX i niesiona dalej, odrywająca się od antropocentrycznego 
punktu wyjścia namysłu w stronę czegoś, co wielokrotnie Borowski nazy-
wa „antropologiczno-filozoficznym projektem”, którego centrum stanowi 
człowiek, ale zasadniczym przedmiotem troski staje się nie tyle on sam, 
co jego intelektualne otoczenie, złożona tkanka przeświadczeń, koncepcji 
i obowiązków, jakie się wokół niego i z jego powodu wytwarzają. Stanowią 
one podstawę do konkretyzacji z jednej strony wymagań dydaktycznych 
i pedagogicznych, czyli ich najszybciej zidentyfikowanego praktycznego wy-
razu, ale natychmiast także otwierają szerszą przestrzeń dla źródeł myślenia 
i intelektualnego oparcia. W tej części stają się praktyką literatury i filozofii, 
rozpościerając nad człowiekiem tkaninę jego metafizycznego uzasadnienia, 
w przyszłości zmierzając do interpretacji jego roli jako podmiotu rzeczywi-
stości. Taki kształt projektu, o którym mówi Borowski, musi w konfrontacji 
ze wspomnianym, trywialnym antropocentryzmem wzbudzać jego widocz-
ną irytację, odsłaniając przy okazji źródło nieporozumień czy też fałszywych 
drogowskazów rozumowania, którym okazuje się utożsamianie czy też my-
lenie pojęć człowieka i człowieczeństwa, świadczące ostatecznie o zawężo-
nym rozumieniu obydwu.

Tak wyeksplikowane pojęcie humanizmu jako źródła przymiotni-
ka humanistyczne w jego zbitce z zarządzaniem nie tylko stoi częściowo 
w sprzeczności z podanymi wcześniej jego wyjaśnieniami, ale przede wszyst-
kim otwiera zupełnie inną, szerszą perspektywę. Rozpatrując jej obszar, trze-
ba zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kierunki, obejmujące odpowiednio trzy 
zespoły zagadnień, z których szczególnie dwa dalsze mają znaczenie podsta-
wowe, a pierwszy prezentuje swoiste i niekonwencjonalne dążenie do eksce-
su i postawy kontestacji, być może znaków wyczerpania i potrzeby zmiany, 
dla których humanizm stawałby się szczególnie płodnym obszarem inspira-
cji. Zespół drugi obejmuje problematykę teoriopoznawczą, wyłaniającą się 
z projektu humanistycznego, realizującą się wprawdzie w ramach zarządza-
nia humanistycznego, ale w sposób zbyt skromny wobec możliwej, głęb-
szej jego samoświadomości. Trzeci natomiast podejmuje stan owego zarzą-
dzania na tle ewolucji koncepcji humanizmu pojawiającej się w wieku XX, 
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przyjmującej zupełnie nowe, kontrowersyjne formy w odpowiedzi na gwał-
towne zmiany sytuacji człowieka wobec technologii, cywilizacji, historii, 
społecznej rzeczywistości itp.

Po pierwsze zatem, przystępując do omówienia pierwszego zespołu za-
gadnień, trzeba stwierdzić, że mimo raczej zawężenia – co pozornie wygląda 
na paradoks – problematyki humanistycznego zarządzania w ramach kon-
cepcji Moniki Kostery i Jerzego Kociatkiewicza, pojawia się w nim, świad-
cząc o własnej sile i dominacji, ton obecny już u Niethammera, któremu 
zresztą i jego różnorodnym kontekstom wiele miejsca poświęca Borowski. 
Kostera i Kociatkiewicz w cytowanych deklaracjach wyraźnie go omijają 
i sterują w już skrytykowaną, jednolitą stronę antropocentryczną, bo tak 
właśnie należałoby rozumieć kierunek opisany przez nich jako „punkt wi-
dzenia człowieka” i mocniej jako „los człowieka”, obydwa oznaczają bo-
wiem sytuację, która kształtuje się jako projekcja jednego koncepcyjnego 
źródła – człowieka, bytu skądinąd dyskusyjnego, jak się okaże w wieku XX, 
co poddamy analizie dalej. Taka decyzja jest zasadniczo różna od przyjęcia 
pewnej świadomie zewnętrznej kategorii opisowej i poznawczej, jaką jest 
„człowieczeństwo”. Wymóg odpowiedzi na pytanie, czym jest owo „czło-
wieczeństwo”, zaczynając się od w pewnej decyzji pojęciowej, przedstawia 
się jako początek refleksji i przyjmuje na przykład kształt pewnego projektu, 
co rodzi poważne obowiązki filozoficzne niejako wprost i od razu. W szcze-
gólności są to obowiązki dotyczące koniecznych odpowiedzi na pytania, 
w jakich warunkach istnieją podobne kategorie i czym są, a więc pytanie 
o okoliczności ich tworzenia. Ujawnia się w ten sposób kontekst epistemo-
logiczny, obecny zresztą od początku u źródła, czyli w przewrocie renesan-
sowym, który dokonuje się jawnie w nauce i jej praktyce dydaktycznej, czyli 
trybie kształcenia – wiele temu miejsca poświęca Borowski, wyjaśniając im-
ponderabilia owego przewrotu, czyni to zresztą w sposób nieco zirytowany 
i przez to surowy. W przypadku skupienia się wyłącznie na człowieku często, 
jak bowiem dodaje, mamy raczej do czynienia z ześlizgnięciem się w szkol-
ny, Terencjuszowski banał „nic, co ludzkie...” [Borowski 2009, 105–106], 
polegający na ominięciu pytań podstawowych (możliwych) i poprzestaniu 
na komunałach.

Książka Moniki Kostery pt. Occupy Management stanowi jednak paradok-
salny gest przekroczenia własnych deklaracji ideowych. Pokazuje wrażliwość, 
a nawet czułość w podejściu do problematyki dosyć technicznej, opartej na 
tematach wprost zaczerpniętych z formalnej teorii zarządzania, co pojawia się 
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w konstrukcji jej rozdziałów, złamanej nieoczekiwanymi pojęciami, takimi 
jak miłość, intuicja czy etos. Tego rodzaju postępowanie przekłada się na 
poetycki w istocie dyskurs, a tym samym, przez użycie narzędzi literackich, 
osłabia istotnie pragmatyczny charakter tekstu, rozumiany jako czyste i bez-
pośrednie przyleganie słów do rzeczywistości. Zarządzanie humanistyczne 
dostarcza skądinąd łatwego klucza pojęciowego do opisania tego zabiegu: 
metafory. Jest ona częstym gościem w literaturze zaliczanej do jego kręgu 
(Morgan, Czarniawska, Kostera, Batko), ale w książce Kostery chodzi o coś 
więcej: o lingwistyczną grę, która rozpoczyna się na poziomie pojęć dobrze 
zdefiniowanych, znaczeniowo ścisłych, nawet naukowo ścisłych (w tej roli 
pojawiają się znane Fayolowskie elementy zarządzania: planowanie, organi-
zowanie, motywowanie, kontrolowanie), poddanych dalej obróbce seman-
tyczno-językowej (zaskakujące i niekonwencjonalne, ale trafne przedłużenia 
tych elementów, ułożone w sposób rytmiczny), a w końcu formalnej, prozo-
dyjnej (współbrzmienie słów zaczynających się od tej samej głoski, rytmicz-
ność i motywiczność całości książki nawiązująca do budowy stroficznej)19. 
Te zabiegi uzupełnia silny element emocjonalny, przejawiający się zarówno 
w apostroficznym tytule, jak i w innych miejscach, na przykład Wprowa-
dzeniu (Introduction). Różnie się też owa emocjonalność przejawia, zarów-
no wprost, poprzez przyjęcie silnie subiektywnego typu wypowiedzi (wręcz 
lirycznego), po odwołanie się do obszarów o kontrowersyjnym charakterze 
na polu nauk o zwyczajowo pragmatycznym charakterze (wyobraźnia, inspi-
racja) lub z niego wyłączonych (miłość). W tym sensie mamy do czynienia 
z poezją, której zabiegi służą wzmocnieniu wywrotowego charakteru książ-
ki („poezja zarządzania”) i czynią to także w zakresie środków literackich, 
ale przecież tak rozumiane powtarzają wiernie rzeczywistość renesansowego 
przewrotu humanistycznego, który polegał na nadaniu wagi sztukom wy-
zwolonym, gramatyce i retoryce, a także podkreśleniu kultury literackiej, 
znajomości tekstów, rozumieniu ich znaczenia itp. jako tropom wiodącym 
do kształcenia i kształtowania projektu człowieczeństwa (humanitas).

Książka Kostery jest więc niezwykła, choć – tak jak powiedziano – może 
być świadectwem wyczerpania czy frustracji obecnej w dziedzinie zarządza-
nia, które na przykład znajduje się w permanentnej sytuacji konieczności 

19 Zwłaszcza ta ostatnia okoliczność sprawia, że wręcz można uznać za spełniony formalny 
warunek poetyckości, sformułowany w postaci tzw. funkcji poetyckiej przez Romana Jakobsona 
w sławnej książce pt. Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. z ang. K. Pomorska, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960, s. 77, passim.



dostarczania atrakcyjnych propozycji dla biznesu. To, że mimo zawężającej 
deklaracji ideowej powtarzanej w przytoczonych cytatach przekracza ona 
wąsko rozumianą „sytuację człowieka w organizacji” bądź jego centralne 
miejsce definiowane jako idea Kantowska, może także świadczyć o pewnej 
nieuchronności konsekwencji wynikających z obrania takich, a nie innych 
zasad początkowych. Te konsekwencje pojawiają się niekoniecznie wewnątrz 
świadomego horyzontu głośno wypowiadanych założeń, ale rodzą się nieja-
ko z konieczności, wywołane samym problemem. To ostatnie zdanie, ma-
jące na razie bardzo spekulatywny charakter, stanie się jaśniejsze przy okazji 
bliższej analizy Kantowskiego dziedzictwa, poprowadzonej w dalszej części 
tego tekstu.
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EPISTEMOLOGICZNE KŁOPOTY WIEDZY I NAUKI

W tym rozdziale zajmiemy się drugim zespołem zagadnień związanych 
z umieszczeniem zarządzania w obrębie humanistyki, w którym należałoby 
upatrywać możliwe rozwinięcie się idei humanizmu jako antropologiczno-
-filozoficznego projektu. Wprawdzie owe zagadnienia częściowo się pojawia-
ją w obrębie humanistycznego zarządzania, aczkolwiek wydaje się ono ciągle 
słabo świadome swoich możliwości. Raczej przygląda się ono własnym na-
rzędziom badawczym i gdy dokonuje ich inspekcji, popada w konsternację, 
konstatując własne rozchwianie i różnorodność na tym polu. Dalej może 
ona oczywiście służyć jako uzasadnienie narodzin wersji humanistycznej, 
której akt urodzenia został spisany także jako świadectwo zgonu wyobraże-
nia nauki jako źródła wiedzy pewnej i obiektywnej. Na gruncie literatury 
polskiej tego rodzaju frustrację opisuje Sułkowski, opierając swoją próbę 
uporządkowania pola zarządzania na osławionym schemacie Burrella i Mor-
gana, już tutaj przywoływanym. Autor nie może się powstrzymać przed 
ostatecznym wyznaniem, iż musimy pogodzić się z nieostrością metodolo-
giczną, a właściwie epistemologiczną w jego obrębie, określając ją mianem 
„wieloparadygmatyczności” [Sułkowski 2012a, 15]. Podobne wątpliwości 
zgłaszane były także wcześniej, uzyskując w końcu charakter całościowych 
przeglądów, takich jak książka pt. Understanding Management Research 
Johnsona i Duberley [Johnson 2000] czy podręcznik The Oxford Handbook 
of Organization Theory pod redakcją Tsoukasa i Knudsena [Tsoukas 2003]. 
Z pewnością podobnych dowodów można znaleźć więcej, te wystarczają 
tutaj zupełnie jako potwierdzenie silnej niepewności różnorodnych episte-
mologicznych podstaw czy też poszukiwań w obrębie zarządzania. Ilustrują 
one także już stosunkowo wcześnie (por. rok wydania wspomnianych ksią-
żek) nie tyle zagubienie, niewygodę, brak – bo w ten jednak sposób ocenia 
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sytuację Sułkowski – ale jako szansę, otwarcie nowych możliwości i różno-
rodność.

Książka Johnsona i Duberley dostarcza również innego niż wzięty z Burrel-
la i Morgana poręcznego schematu przeglądowego – ten ostatni został opub-
likowany w roku 1979, liczy więc kilkadziesiąt lat, w trakcie których wiele 
się zmieniło (czym zajmiemy się w dalszej części tekstu). Para wspomnianych 
autorów, konstatując fakt „różnorodnych dróg, które obieramy, przystępując 
do naukowego badania zarządzania i organizacji” [Johnson 2000, 1], propo-
nuje pojęcie „epistemicznej refleksyjności” (epsitemic reflexivity), „skłaniającej 
badacza, aby przystąpił do myślenia o własnym myśleniu poprzez wydoby-
wanie, nazywanie, ocenianie, a w pewnych przypadkach także przekształca-
nie metateoretycznych założeń, które stosuje zarówno w czasie organizowa-
nia swoich badań, jak i rozumienia i interpretowania tego, co obserwuje” 
[Johnson 2000, 178]. Ta myśl sięga do bardzo podstawowych obowiązków, 
jakie stoją przed każdym naukowcem, a więc także badającym problematykę 
zarządzania i organizacji20, pozbawiając z jednej strony bezpiecznej przystani 
metodologicznej i interpretacyjnej, z drugiej natomiast obligując do wyposa-
żenia się w stosowne kompetencje (nb. humanistyczne właśnie). Ten skutek 
wynika wprost z poszerzenia perspektywy badawczej nie tylko w horyzoncie 
różnorodnych możliwości oferowanych przez rozmaite dziedziny nauki, ale 
także do przekroczenia granicy samoświadomości poznawczej, co wymaga 
minimum biegłości w obszarze filozofii.

Ten ostatni ruch pojawia się wprost w schemacie21 ilustrującym podejście 
Johnsona i Duberley, przyjmującym dwa porządki pojęciowe, które skrzy-
żowane, wyznaczają poręczny układ współrzędnych, pozwalający zilustro-
wać historyczne perypetie epistemologicznych wariantów i zinterpretować 
ich podstawowe przesłanki. Porządek pierwszy jest także fundamentalny 
z punktu widzenia filozofii, odwołuje się do jej najważniejszych obszarów 
myśli: ontologii i epistemologii, czyli nauki o bycie i nauki o poznaniu. 
Autorzy, dokonując pozornie ryzykownego uproszczenia, zestawiają te dwa 

20 Ten wątek podejmuje aktywnie Łukasz Sułkowski. Autor niniejszego tekstu także próbo-
wał sprostać tym obowiązkom w różnych miejscach, między innymi w artykule pt. Zarządzanie 
humanistyczne jako rozumienie i wykorzystanie ładu. Wkład Internetu do ponowoczesnej idei za-
rządzania [Maciąg 2015a].

21 Dokładne opisanie tego schematu można znaleźć u Michała Zawadzkiego, gdzie służy 
jako przesłanka do zreferowania ważnego, krytycznego nurtu zarządzania, który – choć został 
tutaj pominięty – może dostarczyć jeszcze więcej szczegółowych przesłanek służących do analizy 
zderzenia zarządzania i humanistyki [Zawadzki 2014].
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rozległe terytoria jako krzyżujące się z parą komplementarnych we włas-
nym mniemaniu pojęć obiektywizmu i subiektywizmu, uzyskując macierz 
(tablicę), której topologia umożliwia prezentację dominujących nastawień 
badawczych. Obiektywistyczne nastawienie epistemologiczne według nich 
opiera się na przekonaniu, iż możliwy jest niezależny, niezdeterminowany 
wgląd w świat, czemu przeczy nastawienie subiektywistyczne, które dalej 
zakłada, że także istnienie owego świata ma dla poznającego podmiotu 
charakter zapośredniczony przez pewne tego podmiotu niedoskonałości. 
Z tym z kolei nie zgadza się pogląd obiektywistyczny, uznający, iż „społeczna 
i naturalna rzeczywistość posiada niezależną egzystencję uprzednią wobec 
ludzkiej kognicji” [Johnson 2000, 180]. W ten sposób określone skrajności 
posiadają we wszystkich kierunkach zmienne pola nasycenia swoją deter-
minacją, tworząc mieszaniny o różnym stężeniu. I tak postmodernizm lo-
kuje się daleko w ostępach ostrego, subiektywistycznego podejścia zarówno 
do problemów ontologicznych, jak i epistemologicznych, teoria krytyczna 
natomiast, obiektywistyczna w zakresie ontologii, wykazuje wyraźny, choć 
nie skrajny subiektywizm w rozumieniu poznania itd. Można polemizować 
(i w istocie to w części uczynimy) z przyjętymi w opisywanym schemacie 
założeniami, w szczególności z konstrukcjami pojęciowymi i strukturami, 
które wydają się zbyt lapidarnie ujęte, jednak wyznaczają one perspektywę 
intelektualną i badawczą o właściwym, tj. jak najszerszym zasięgu. Nie spo-
sób go objąć, nie posługując się filozoficznym z ducha, metateoretycznym 
poziomem refleksji. Tak też przedstawiają sytuację redaktorzy drugiej wspo-
mnianej książki, Tsoukas i Knudsen, podając liczne przykłady publikacji 
podejmujących podobną problematykę, a nawet z bezwzględną jasnością 
przedstawiający odpowiednią, graficzną ilustrację odpowiedzi na pytanie, 
o czym traktuje owa refleksja22. Nie sposób, kontynuując podobne nasta-
wienie, nie wskazać w dalszym ciągu pewnych ogólnych kontekstów filozo-
ficznych problematyki nauki i poznania. Nastawienie to jest także doskonale 
zrozumiałe w kontekście perspektywy humanistycznej, więcej: stanowi jego 
naturalny typ wglądu w dowolną problematykę, wykształcony w procesie 

22 Mowa tutaj o rysunku, na którym widać trzy warstwy ułożone jedna nad drugą: najniżej 
znajduje się poziom obiektów, obejmujący „fenomeny organizacyjne będące przedmiotem stu-
diów teorii organizacji”; nad nim leży poziom teorii, w którego skład wchodzą „teorie, modele 
i ramy porządkujące teorie organizacji”. Najwyższy poziom – metateoretyczny zawiera „teorie 
opisujące, czym jest wiedza wynikająca z teorii organizacji, jak jest uprawomocniana, jak się 
rozwija i jak jest powiązana z praktyką” [Tsoukas 2003, 6].
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głównie dwudziestowiecznego namysłu. Przede wszystkim jednak wytycza 
szerokie tło refleksji poświęconej nauce, które dla dyscypliny względnie no-
wej i szukającej dopiero własnego miejsca ma znaczenie zasadnicze.

Bardzo kompetentne, obejmujące obszerną refleksję przedmiotu wpro-
wadzenie w problematykę epistemologiczną znajdujemy w tekstach Jana 
Woleńskiego. Po pierwsze, wskazuje on na powinowactwo, które uzasadnia 
opisaną przed chwilą konstrukcję Johnsona i Duberley, dotyczące stosunku 
teorii poznania i ontologii. Rozważany z punktu widzenia filozofii jest on, 
jak pisze Woleński, „szczególny” i choć wygląda na prosty w sformułowaniu, 
wywołuje z tego samego powodu kontrowersje wyjątkowo gwałtowne. Fi-
lozof ten referuje ów stosunek w postaci pytania: „jaki powinien być punkt 
wyjścia w filozofii: rozpatrywanie tego, co istnieje, czy też rozpoczynanie od 
poznania?” [Woleński 2014, 52–53], odpowiadając, iż podobnie postawio-
ny problem znajduje dwa skrajne stanowiska: ontologizm („bez istnienia 
nie byłoby poznania”) i epistemologizm („najpierw trzeba poznać istnienie, 
żeby o nim mówić”). Dodaje przy tym od razu, iż rozstrzygnięcie tak posta-
wionej alternatywy nie jest możliwe, ale wymaga łączenia obydwu podejść, 
uzupełnianego ewentualnie o podejście aksjologiczne, więc jeszcze innej na-
tury. Dla Woleńskiego problem ten jest głębszy i wiąże się z odpowiedzią 
na pytanie, czym jest filozofia, ma więc zasięg metateoretyczny, na które ów 
odpowiada, obstając zdecydowanie przy „słabszej” jej wersji. Woleński nie 
uważa filozofii za naukę („w normalnym sensie”), a jedynie (!) za „kolekcję 
przedmiotów do zbadania”, co rodzi się w momencie wyboru analitycznego 
charakteru swego zawodu [Woleński 2014, 53]. Taką decyzją, tj. włącze-
niem nadrzędnego poziomu oglądu zagadnienia, Woleński aktualizuje na-
mysł o charakterze teoriopoznawczym; tak zarysowany obszar myśli kieruje 
w stronę namysłu ogólnego, spekulatywnego, par excellence filozoficznego 
i humanistycznego. Nieuchronność spotkania ontologii i epistemologii 
w obrębie filozofii natomiast sprawia, że w jej świetle propozycja Johnsona 
i Duberley nie tylko wydaje się ważna, ale wręcz konieczna.

Druga korzyść wynikająca z odwołania się do Woleńskiego, znacznie roz-
leglejsza, bierze się z szerokiego wglądu, jaki przynosi jego dzieło, badające 
niezwykle interesujący nas kontekst formowania się wyobrażenia poznania, 
a także jego istotnego uszczegółowienia, jakim jest nauka. Z naszego punk-
tu widzenia najistotniejsze są dwa, ukształtowane historycznie, ruchy: po-
jawienie się nauki jako źródłowego kontekstu tego poznania oraz przyjęcie 
osobliwej, trudnej i jednocześnie rewolucyjnej postawy zwrotnego namysłu 
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nad samym sobą, zmieniającego także w dalszej części przeświadczenia doty-
czące nauki. Jak zauważa Woleński, epistemologia na poziom podstawowej 
filozoficznej dziedziny wspina się w okresie nowożytnym, głównie za sprawą 
Kartezjusza, empirystów brytyjskich, na przykład Johna Locke’a, a także 
innych postaci, takich jak Leibniz czy Spinoza. Choć dzieje się to z różnych 
powodów, jeden z nich wskazuje podstawowe źródło myśli: to „matematyka 
i matematyczne przyrodoznawstwo” [Woleński 2014, 23]. Woleński zwraca 
uwagę, że nie tylko niektórzy z wymienionych wprost byli matematykami 
(Kartezjusz i Leibniz23), ale „niemal wszyscy znaczący filozofowie od Karte-
zjusza do Kanta byli bardzo kompetentnymi znawcami nauki” [Woleński 
2014, 23]. Nauki, trzeba dodać, ówcześnie utożsamianej z matematyką pod 
względem ścisłości formułowanych twierdzeń. Trudno uznać także za krótki 
tamten okres kształtowania się przewagi matematyki jako głównego źródła 
i wspornika podglądu na świat i metody jego opisywania, czym szeroko 
zajmowałem się w książce pt. Deus ex machina. Wliczając Newtona, a także 
inne, nie tak oczywiste postaci, jednak silnie związane z ówczesną formacją 
intelektualną i istotne z punktu widzenia przedmiotu niniejszego tekstu, jak 
na przykład Adam Smith, okres ów liczy przeszło dwa wieki.

W wieku XIX rozwija się stopniowo, doprowadzając w końcu do funda-
mentalnych przesunięć w kolejnym stuleciu, proces rekonstrukcji przeko-
nania o wiarygodności naukowego trybu opisu świata, który przebiega siłą 
rzeczy także na polu epistemologii, gdzie trwa osobny rozwój przekonań24. 
Zasadniczą rolę jako swoisty punkt odniesienia odgrywają tu idee Imma-
nuela Kanta, próbującego dokonać wielkiej syntezy znanej jako tzw. koper-
nikański przewrót, polegający w skrócie na próbie pogodzenia dotychczas 
konkurencyjnych dwóch głównych stanowisk, interpretujących źródło po-
znania jako leżące albo w dyspozycjach poznającego podmiotu (racjonalizm) 
albo w zjawiskach świata przyrody (empiryzm). Zastrzegając się, że podob-
ne streszczenie jest siłą rzeczy bardzo uproszczone, Woleński zwraca uwagę, 
że Kant poprzez swoje koncepcje odsuwa się od nastawienia empirycznego 
i wypełniając w istocie projekt Kartezjuszowski, funduje filozofię na grun-
cie epistemologicznym, rozumianym jako domena poznającego podmiotu 

23 W książce pt. Deus ex machina w wielu miejscach i dość szczegółowo opisuję rozwój 
matematyki w owym okresie, a także jej rozmaite konteksty, opierając się na licznej literaturze 
przedmiotu [Maciąg 2012].

24 Dokładniejszy i lapidarnie przedstawiony jego przebieg opisuje Woleński [Woleński 
2014, 30, passim].
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[Woleński 2014, 28]. Sady zwraca uwagę na konteksty tego rozumowania 
ugruntowane na przekonaniach związanych ze stanem fizyki i matematyki, 
istniejących w tamtym czasie, czyli pod koniec wieku XVIII. Dla Kanta 
mają one charakter uprzedni, wrodzony i stanowiący podstawę poznania, co 
czyni je tym samym nienaruszalną podstawą nauki [Sady 2013, 23, passim].

Można zaryzykować twierdzenie, że to właśnie matematyka ciągle wy-
pełnia zadanie istotnego ośrodka kształtowania przeświadczeń dotyczących 
poznania, a dalej wyobrażonego porządku świata. Ten wątek rozpoczęty u ta-
kich filozofów jak Kartezjusz czy Leibniz, trwa dalej, bowiem to w łonie 
matematyki pojawiają się problemy, które owe przeświadczenia obalają, do-
prowadzając do zasadniczego kryzysu „podstaw naukowego obrazu świata”, 
jak pisze Sady. Choć on sam jego źródłem czyni raczej fizykę, gdzie wydarzają 
się odkrycia, w których rezultacie „podstawy teoretyczne, na jakich w XVIII 
i XIX wieku spoczywała fizyka, zaczęły się rozpadać” [Sady 2013, 32], przy-
znaje, iż to matematycy tacy jak Georg Cantor, Gottlob Frege, David Hil-
bert, Luitzen E.J. Brouwer, Henri Poincaré przyczyniają się do formułowania 
zasadniczych wątpliwości dotyczących natury i wiarygodności matematycz-
nych konstrukcji, tak podstawowych jak na przykład liczba. Początkowy im-
puls płynie niewątpliwie z geometrii, poddającej krytyce obowiązujący od 
przeszło dwóch wieków paradygmat Euklidesa, uznawany zresztą za obowią-
zujący także przez Kanta25. Wspomniana, dziewiętnastowieczna i późniejsza, 
nie pojawiająca się dotychczas w historii w tym natężeniu i dramatycznych 
skutkach, fala doświadczeń naukowych, wywracająca gwałtownie dotychcza-
sowe przekonania, przenosi punkt ciężkości namysłu na samą naukę właśnie, 
jako swoiste pole, na którym rodzą się fałszywe metody poznania, prowadzące 
do błędów w obserwacji świata. Wykrystalizowuje się jako osobny projekt fi-
lozofia nauki, która choć stanowi de facto przedmiot zainteresowań filozofów 
od czasów najdawniejszych26, to jednak dopiero pod wpływem przełomów 
badawczych, początkowo zwłaszcza w fizyce, uzyskuje status samoświadomy 
i osobny: „to w czasie wieku XX filozofia nauki wyłoniła się jako osobna 
i centralna część filozofii, wyposażając się we własną profesjonalną strukturę, 
wydziały i czasopisma” [Psillos 2008, xxi].

25 Tym problemem, w szczególności jego metamatematycznym kontekstem, zajmuje 
się Woleński [Woleński 1993], autor niniejszego tekstu także próbuje go omawiać w książce 
pt. Deus ex machina [Maciąg 2012].

26 Rozwiewa wątpliwości na tym polu książka Johna Losee’a pt. A Historical Introduction to 
the Philosophy of Science [Losee 2001].
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Przejście od badania poznania do badania nauki jako jego realizacji nie 
jest jedynie pragmatycznym zawężeniem pola do praktyki uprawiania tej 
ostatniej, jego skutek jest znacznie donioślejszy i raczej odwrotny: nauka sta-
je się punktem wyjścia do myślenia o poznaniu. Ten zwrot opisuje Woleń-
ski, czyniąc proste, ale miarodajne spostrzeżenie, iż „historia epistemologii 
pokazuje, że zdecydowana większość epistemologów starała się podać ob-
jaśnienie poznania wedle swego własnego pojmowania nauki. Trudno w tej 
sytuacji stosować jednoznaczne schematy. Empiryści byli z reguły bliscy na-
turalizmowi, a racjonaliści antynaturalizmowi, gdyż rozum z założenia był 
pojmowany jako przekraczający kategorie naturalne” [Woleński 2014, 60]. 
Antynaturalizm oznacza tutaj przekonanie uznające za konieczne włącze-
nie do myślenia o poznaniu również refleksji nad samym tym myśleniem, 
a nie tylko poprzestawanie na wyłącznym zajmowaniu się przedmiotami 
poznania. Według cytowanego przez Woleńskiego Siemka pojawia się „no-
wego typu pytanie filozoficzne”, dociekające warunków, możliwości i try-
bów powstawania dalszych pytań, które dalej bezpośrednio świata dotyczą 
[Woleński 2014, 57], czyli pytań stricte „naukowych”. Choć, jak przypomi-
na Siemek, ten rodzaj wrażliwości filozoficznej wprowadza Kant właśnie, 
badając „warunki możliwości wiedzy w ogóle”, to w wyniku przełomów 
naukowych końca wieku XIX i początku XX – wskutek chaosu tworzącego 
się na ruinach, w które obraca się dotychczasowa, kompletna konstrukcja 
tłumacząca naukowo świat jako pewną całość – musi się ona wyłonić ze 
zdwojoną siłą. Przedmiotem namysłu stają się warunki właśnie ujawniają-
cych się niepowodzeń, czyli tryb formułowania przeświadczeń, wyciągania 
wniosków, powoływania kryteriów i założeń wyjściowych27. W wieku XX te 
problemy stają się palące, wywołując wielką dyskusję w łonie epistemologii, 
ale także i przede wszystkim z punktu widzenia niniejszego tekstu, w łonie 
nauki i jej teorii.

W zeszłym wieku reakcja na kryzys legitymizacji nauki staje się podsta-
wowym jej doświadczeniem, powstają także podstawowe i różne sposoby na 
rozstrzyganie jej wiarygodności. Sady postrzega tę sytuację jako wyłonienie 
się dwóch wielkich i całkowicie sobie przeciwstawnych nurtów, jakimi – pi-
sze – „popłynęły w XX w. filozoficzne rozważania nad podstawami nauk”. 
Ich bieg nie był równoległy w sensie historycznym, raczej nieco rozsunęły 
się one w czasie. Peter Machamer wyodrębnia je nawet jako następujące po 

27 Wybrnięcie z tego problemu obiecuje kognitywistyka [Woleński 2014, 60].
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sobie, lokując pierwszy z nich, oparty na logice empiryzm logiczny między 
rokiem 1918 i latami 50., a drugi, nazwany czasem „nowych paradygma-
tów i naukowej zmiany”, w dalszej części wieku XX, czyniąc głównymi jego 
postaciami Thomasa Kuhna i Paula Feyerabenda [Machamer 2002, 2]. Dla 
Sady’ego konstrukcja tych nurtów jest bardziej złożona: obydwa inspiracja-
mi sięgają wieku XIX, z tą różnicą, iż logika jako ugruntowanie matematyki 
pojawia się w postaci dojrzałych koncepcji w latach 80. wieku XIX, stano-
wiąc poważną, skonkretyzowaną bazę dociekań, podczas gdy nurt drugi, 
nazwany konstruktywistycznym, wyłania się w tej postaci dopiero w wieku 
XX. Sady wprawdzie czyni jego patronem Henri Poincarégo i jego oświad-
czenia także z lat 80. wieku poprzedniego [Sady 2013, 36], ale przystępując 
dalej do porządkowania głównych wariantów konstruktywizmu, wymienia 
już nazwiska badaczy takich jak Popper czy Fleck [Sady 2013, 41], publiku-
jących w zaawansowanych latach wieku XX, czyli w latach 20. i 30.

Zaproponowana przez Sady’ego idea konstruktywizmu jest szeroka 
i opiera się na bardzo ogólnym rozumieniu go jako gromadzącego postawy 
filozoficzne z jednej strony uznające niewątpliwie konwencjonalny charak-
ter wielu supozycji, pojawiających się w formie definicji i pojęć, opartych 
źródłowo na umowie badaczy. Z drugiej jednak wspiera się ona na twar-
dym oporze rzeczywistości, dostępnej w formie doświadczalnej [Sady 2013, 
39–40]. Pozwala to na przykład włączyć do drugiego nurtu Willarda Van 
Ormana Quine’a, który przez innych był uznawany także za przedstawiciela 
logicyzmu [Woleński 2014, 431]. Konstruktywizm ów jest najważniejszym 
dalszym ruchem dla niniejszego wywodu, ponieważ dowodzi niezwykle głę-
bokich i dramatycznych przemian dotyczących sposobu postrzegania nauki 
jako procesu opisywania i wyjaśniania świata. Nie przeszkadzają temu ani 
spory terminologiczne, ani historyczne. Zmiana poglądów, jaką przyno-
szą dokonane w jego obrębie interpretacje nauki (i poznania), okazuje się 
w gruncie rzeczy zmianą paradygmatyczną, jakby ją nazwał Kuhn, ujawnia-
jącą zasadniczą słabość ludzkiego systemu wiedzy, skazanego na nieustający 
wysiłek epistemologiczny. Polega on na koniecznym metabadaniu warun-
ków powstawania nauki i wiedzy, co oczywiście wyklucza ich jednolite, stałe 
i obiektywne podstawy, będące marzeniem Kartezjusza i Leibniza oraz pro-
gramem nauki do końca wieku XIX.

Można powiedzieć, że nurt pierwszy – logiczny empiryzm, zwłaszcza 
w pierwszej swojej fazie, był kontynuacją idei Leibniza, polegającą na stworze-
niu uniwersalnych warunków tworzenia opisu świata w postaci wiarygodnych 
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i spójnych zasad, opartych na sformalizowanej logice. Kołakowski, opisując 
go, odwołuje się do starego, już tutaj wspomnianego przy okazji Kanta sporu 
„empirystów” i „racjonalistów”, który w założeniu logiczny empiryzm miał 
znosić, „traktując doświadczenie jako jedyną drogę, na której możemy się 
czegoś dowiedzieć o świecie faktycznym, matematyce natomiast odbierając 
możliwości opisywania świata, ale traktując ją jako nieodzowną technikę ro-
zumowań” [Kołakowski 2004, 180]. W tej ostatniej roli pojawiła się logika, 
coraz bardziej złożona i wyrafinowana, kontynuowana do dzisiaj. Kołakow-
ski sceptycznie wypowiada się na temat logicznego empiryzmu, stanowiące-
go według niego jednak istotne pole do dyskusji nad ideami szerszej postawy 
pozytywistycznej, czy nawet scjentystycznej. Sady, powołując się na Ayera, 
stwierdza wręcz, iż program logicznego empiryzmu był w swoich założeniach 
błędny [Sady 2013, 35], pozostawia jednak z boku współczesny, zdyscyplino-
wany dorobek filozofii analitycznej. Istnieje jeszcze jedna, trudno powiedzieć 
czy udana, ale za to niezwykle rozwijająca się pod koniec wieku XX realiza-
cja założeń logicyzmu, nieuchronnie wkraczająca także w obszar zagadnień 
ogólnych, nie tylko odświeżająca zadane już pytania, na przykład o wiedzę, 
ale udzielająca na nie praktycznych odpowiedzi. To obszar twardych, infor-
matycznych z ducha i litery, badań związanych z naturą i materią informacji, 
przekładających się na praktyczne rozwiązania tzw. sztucznej inteligencji. Pod 
tą nazwą, posiadającą skądinąd publicystyczną i niepotrzebną tutaj tradycję 
rozumienia, skupiam całe spektrum naukowych dociekań. Jest ona niewątp-
liwie niezwykle bogatym polem dynamicznego rozwoju logiki, która choć 
może wydawać się początkowo wyłącznie ograniczona do tzw. nauki stoso-
wanej, to nieuchronnie wkracza także na terytorium rozpoznań ogólnych, 
filozoficznych, z konieczności o epistemologicznym charakterze. Świadczy 
o tym literatura takich autorów jak Luciano Floridi [Floridi 2011] czy Ma-
riusz Flasiński [Flasiński 2011].

Z perspektywy niniejszego wywodu istotniejszy jest jednak w tej chwili 
nurt tzw. konstruktywistyczny, bo choć logicyzm z autorefleksji epistemo-
logicznej w żadnej mierze wyzwolić się nie może, nawet kiedy pojawia się 
z praktycznych w istocie powodów, jak w wypadku informatyki, to postrze-
ganie nauki jako konstrukcji w sposób konieczny zawiera pytania o jej wa-
runki. Fala wątpliwości tutaj zrodzona i dalej poddana wnikliwej analizie 
przetacza się nie tylko przez filozofię, ale obejmuje całą humanistykę. Tę 
właśnie, która wspierając się na antropologiczno-filozoficznym projekcie hu-
manitas, podejmuje wysiłek odkrycia głębokiej roli człowieka w kontakcie 
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ze światem, tutaj ograniczonym na razie do jego opisu w ramach aktywno-
ści zwanej nauką. I okazuje się, gdy podążamy zgodnie z trybem podejścia 
konstruktywistycznego, że rola ta jest kolosalna, determinująca, nadająca 
podmiotowość na nowy, nieprzewidziany przez Kanta, paradoksalny sposób 
i rzutująca na inne podstawowe kwestie. Z perspektywy niniejszego tekstu 
konstruktywistyczny nurt ma znaczenie zasadnicze, ponieważ zwraca uwagę 
na dwa istotne konteksty: po pierwsze, stanowi uniwersalne tło wszelkich 
lokalnych problemów epistemologicznych pojawiających się w zarządzaniu 
i po drugie, umożliwia naturalne przejście do trzeciego z głównych opisy-
wanych w tym tekście, kierunków, rozważających problem zarządzania hu-
manistycznego w kontekście humanistyki, czyli do współczesnego rozwoju 
tego ostatniego pojęcia. Ten ostatni zostawmy na później; pierwszy pozwala 
lepiej zrozumieć problemy tożsamościowe zarządzania humanistycznego, co 
wymaga bliższego przedstawienia przełomu, jaki pojawia się w efekcie gwał-
townych przemian w polu epistemologii.

Marek Siemek we wstępie do antologii pt. Drogi współczesnej filozofii 
pozwala zrozumieć dokonującą się filozoficzną i humanistyczną zmianę, 
podtrzymując tezy, które przytaczał na podstawie innego tekstu cytowany 
wcześniej Woleński. Tytułowa filozofia umożliwia wyjście poza wąski krąg 
samej nauki, pozwalając autorowi na szerszą, właśnie humanistyczną per-
spektywę, która w ramach jakości, jakie niesie jej projekt, dotyczy w równym 
stopniu części teoriopoznawczej, jak i historiozofii o zacięciu społecznym 
i politycznym, a w dalszej perspektywie także sztuki, choć kwestie estetyczne 
pojawią się później. To tylko zresztą wybrane wątki w niezwykle obszernym 
(i istotnym z perspektywy zarządzania) dziedzictwie. Siemek, otwierając 
książkę zawierającą teksty tak różnych filozofów, jak Habermas, Heidegger, 
Foucault, Deleuze, Ricoeur, Gadamer, Derrida, Althusser, przedstawia sca-
lającą ów wybór ideę, którą okazuje się możliwa do sformułowania jedynie 
za cenę porzucenia dotychczas obowiązującego trybu myślenia. Załamanie 
się, pod wpływem wspomnianej wcześniej fali odkryć, prostego przeciw-
stawienia nauki i świata („Nauki” i „Życia” – takim przeciwstawieniem po-
sługuje się Siemek), w którym ta pierwsza po prostu eksploruje skutecznie 
świat, prowadzi do nowego rzędu namysłu nad sobą. Wywołuje on dwa 
skutki: odsłania „zasadniczą problematyczność całościowego statusu onto-
logicznego zarówno samej wiedzy naukowej, jak i udostępnianych przez nią 
form przedmiotowości” oraz wydobywa „na jaw cały zespół socjologiczno-
-kulturowych wymiarów funkcjonowania i rozwoju nauki w społeczeństwie 
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i historii” [Siemek 1978, 23]. Po pierwsze, formułuje zatem zwątpienie co 
do samej istoty orzekania na temat świata i jego zjawisk – tutaj Siemek 
wskazuje Poppera; po drugie, wskazuje na jego istotny kontekst rzeczowy: 
uwarunkowania społeczne, polityczne, historyczne i inne, skazujące naukę 
na szeroko rozumianą lokalność. W tej drugiej części może zmieścić się na 
przykład Kuhn i Feyerabend.

Ten zwrot nie jest do pomyślenia bez rekonstrukcji bardzo ważnej idei 
filozoficznej, jaką jest podmiot. Zwątpienie w narzędzie, jakim jest zdol-
ność pojmowania, pojawiające się jako pytanie o konstrukcje myślowe, do-
tychczas wystarczające, ale rozpadające się gwałtownie w różnych obszarach, 
wśród których matematyka staje się miejscem kryzysu najboleśniejszego, 
to zwątpienie musi przenieść się na człowieka. Siemek, odważnie i szero-
ko referując rozszerzający się szybko obszar rekonstrukcji, pisze: „myśl 
współczesna na rozmaite sposoby odkrywa, że wytwarzana i udostępniana 
w poznawczych procedurach nauki «przedmiotowa» organizacja ludzkiego 
świata odbywa się podług tych samych podstawowych struktur racjonal-
ności i sensu, w których powstaje i artykułuje się także ta szczególna forma 
rozumienia możliwej sensowności, jaką zawsze stanowi w bezwiedny sposób 
uprzedmiotowiona, a zarazem zawsze wyodrębniająca siebie i refleksyjnie 
zwrócona ku sobie świadomość i samowiedza człowieka jako «podmiotu»” 
[Siemek 1978, 26]. Wytwarzanie świata zatem przebiega równolegle do wy-
twarzania podmiotu, a nawet po prostu człowieka, jak twierdzi Foucault 
w Słowach i rzeczach, co oznacza postrzeganie wiedzy jako rezydującej we-
wnątrz skonstruowanych form wyjaśniania, a nie w ramach metafizycz-
nej pewności obojętnie jakiego pochodzenia, zarówno tej przychodzącej od 
świata (empiryzm), jak i z dyspozycji podmiotu (racjonalizm). Te formy 
mogą być tak różne, jak z jednej strony matematyka, a z drugiej język, jed-
nak zawsze powtarzają grzech pierworodny własnej, całkowitej konwencjo-
nalności (konstrukcji, jakby powiedział Sady). Współczesnym rozwinięciem 
kantowskiego przewrotu kopernikańskiego jest zatem wykluczenie obydwu 
klasycznych możliwości i przesunięcie się w obszar, który Siemek nazywa 
intersubiektywnym [Siemek 1978, 21], a dalej wręcz społecznym, pojawia-
jącym się wraz z Heglem, Marksem i Nietzschem [Siemek 1978, 33]28, co 
wydarza się jako implozja podstaw ontologii zachodniej filozofii.

28 Choć można dodać jeszcze Heideggera i Gadamera jako twórców nowoczesnej herme-
neutyki.
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Jednocześnie, razem z opisanym przewrotem, ulegają przemieszczeniu 
wszystkie dotychczasowe pojęcia. Wśród nich znajduje się także to, które 
interesuje nas szczególnie: humanistyka. Siemek wywodzi ją nieco inaczej, 
niż czyni to ten tekst, ale zmierza w tym samym kierunku. Jak powiedzia-
no, historycznie i społecznie uwarunkowana intersubiektywność wytwarza 
nowy typ przedmiotowości, którą zajmuje się filozofia, będąca jednocześnie 
nową epistemologią i ontologią. W tygiel nowej filozofii Siemek wprowadza 
pojęcie dotychczas nieobecne: kulturę, którą zestawia w dychotomii dosko-
nale znanej z naturą. W tym związku natura to przedmiot przyrodoznaw-
czych, scjentystycznych, pozytywistycznych badań naukowych, który zosta-
je właśnie zrelatywizowany przez społecznie, intersubiektywnie fundowaną 
kulturę, wyznaczającą nowe, nadrzędne warunki badania. „«Naukowość» 
przyrodoznawstwa nie jest tu już więc absolutną miarą dla innych form 
wiedzy” pisze Siemek, ponieważ poddaje się arbitrażowi kultury. Ona sama 
przestaje być „antytezą dla «natury» i badających ją nauk przyrodniczych; 
raczej okazuje się, że realność przedmiotowa, którą nauki te w swojej teorio-
twórczej praktyce udostępniają i poddają obróbce, ma ten sam czysto kul-
turowy sposób istnienia co rzeczywistość zwana dotąd «humanistyczną»” 
[Siemek 1978, 44]. Prorocze słowa Siemka padają przed całą falą koncepcji 
rozwijających ten ruch do poziomu obowiązującego sensu i wywołujących 
dramatyczne zmiany w obrębie humanistyki, które rozpoczyna symbolicz-
nie książka Jeana-François Lyotarda, wydana rok później pod tytułem La 
condition postmoderne. Le raport sur le savoir (Kondycja ponowoczesna. Raport 
o stanie wiedzy, pol. 1997), będąca historiozoficzną i polityczną teorią wie-
dzy w skomputeryzowanych społeczeństwach, kontynuująca i osadzająca 
w teraźniejszości Foucaultowską ideę episteme.

Humanistyka, o której mówi Siemek, to ciągle ten sam projekt wy-
wodzący się z renesansowej humanitas, jednak poddany procesowi rekon-
strukcji, w którym definicyjne części zostają całkowicie przepracowane. 
Ulega mu koncepcja człowieka, przechodząc w swoje przeciwieństwo: 
posthumanizm, o czym za chwilę, ale przede wszystkim zostaje zdekonstru-
owana dotychczas trwała i fundująca resztę refleksji oboczność podmiot/
świat, która ulega głębokiej epistemologicznej29 dewaluacji. Metafizyczny 

29 Oboczność epistemiczne/epistemologiczne w terminologii Siemka Gadacz streszcza 
w zdaniu: „Siemek obrazuje to Kantowską krytyką poznania, która wykracza poza bezpośrednie 
epistemiczne formy doświadczenia, by poszukiwać ich warunków możliwości, czyli prawdzi-
wych epistemologicznych źródeł” [Gadacz 2009a, 28].
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fundament kartezjańskiej opozycji między przedmiotem (res extensa) i my-
śleniem (res cogitans) zapada się, czego szczególnie silne doświadczenie re-
feruje filozofia ponowoczesna. Wprawdzie Gadacz polemizuje z Siemkiem 
w sprawie jego rozpoznań dotyczących filozofii w drugiej połowie wieku 
XX, atakując jego „heglowską manierę diagnozowania historii filozofii” 
i upominając się o francuską filozofię ducha, inaczej rozgrywającą problem 
podmiotu. Wymienia w tym kontekście Paula Ricoeura i innych, dodając, 
że w wieku XX „istniał bardziej lub mniej wyraźny spór między filozofiami 
ducha, głównie hermeneutyki, a paradygmatami filozofii, które mogliby-
śmy nazwać ogólnie ponowoczesnymi” [Gadacz 2009b, 31]. Trzeba jed-
nak dodać, że wpływ tych ostatnich na humanistyczny dyskurs okazał się 
niezwykle silny, bardziej znany i powszechniejszy, docierający daleko poza 
obszary filozofii, sięgający również poziomu kultury popularnej, choć czę-
sto w ostatnim przypadku straszliwie trywializowany i zniekształcany.

Gadacz, lapidarnie sumując naturę tego nurtu, który wyłania się z in-
spiracji egzystencjalizmem Sartre’a, podkreśla, iż „był to nurt filozofii anty-
metafizycznej i antyreligijnej. Nie była to już filozofia metafizycznej party-
cypacji w bycie, lecz jej literackiej autoekspresji” i wyjaśnia wcześniej użytą 
liczbę mnogą: „przedstawicielami tego nowego paradygmatu byli filozofo-
wie strukturalizmu i poststrukturalizmu, postmodernizmu, częściowo prag-
matyzmu i szkoły frankfurckiej, a także filozofii feministycznej” [Gadacz 
2009b, 30]. Rzeczywiście, literatura pojawia się w przypadku niemal wszyst-
kich wymienionych kierunków jako właściwe pole poszukiwań inspiracji, 
modeli i pojęć. Wydaje się to naturalne w sytuacji, kiedy za podstawowego, 
a nawet jedynego konstruktora rzeczywistości zostaje przyjęty język, ujrzany 
w swojej historycznej i społecznej perspektywie w roli ostatecznego medium 
zapośredniczenia wszelkiej myśli w kontakcie ze światem (patronem takiego 
postępowania staje się Wittgenstein), a także światem samym. Medium to 
zostaje uznane za jedynie realne, zastępując klasyczne kartezjańskie strony 
wspomnianego przed chwilą epistemologicznego zakładu, choć dzieje się to 
nierówno: bezpośrednio zostaje naruszona instancja podmiotu; świat zostaje 
umieszczony za brudną szybą języka. Literatura, gdy na placu boju pozosta-
ją tylko „słowa i rzeczy”, okazuje się doskonałą, nadrzędną metaforą trybu 
poznawania i trybu istnienia, ponieważ w jej tle majaczy, nie wypowiadana 
jednak wprost, groźba: fikcja. Fundamentalny lęk przed nią jest bodajże naj-
ważniejszym i paradoksalnie metafizycznym przesłaniem ponowoczesności, 
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w której, przypomnijmy, odciskają się główne wątki kryzysu epistemologii 
w wieku XX, rozgrywającego się na polu nauki.

Ruch polegający na zwróceniu się w stronę literatury, owej bonae litterae, 
o której pisze Borowski [Borowski 2002, 90] wydaje się rymować z intui-
cjami humanizmu renesansowego, tym razem jednak zabiegi Barthes’a czy 
Derridy mają charakter radykalny. Radykalizm ów jest skrajny, szczególnie 
w drugim wypadku, występuje bowiem poza dotychczasowy porządek logi-
ki. Jest ruchem kolistym, samouzasadniającym się, świadomie popadającym 
w błąd petitio principii, pozalogicznym więc, a więc jednocześnie poten-
cjalnie samozaprzeczającym sobie30. Kolistość ta jest następstwem braku 
punktu odniesienia i wielości możliwych konfiguracji – to jedna z realizacji 
radykalnego pluralizmu, o którym pisze Wolfgang Welsch, że „nie stano-
wi jedynie wewnętrznego zjawiska w obrębie całościowego horyzontu, ale 
dotyka każdego horyzontu, czy też ram bądź podstaw. Przebija się poprzez 
wielość horyzontów, różnicuje ramowe wyobrażenia, kształtuje rozmaitość 
podstaw. Sięga do substancji, ponieważ sięga do korzeni” [Welsch 1998, 8]. 
Racja tego pluralizmu, antymetafizyczna i absurdalna, a często w powszech-
nej recepcji także spłaszczana, jest jednak skutkiem dramatycznego złamania 
przeświadczeń dotyczących najgłębszych procesów rozumienia poznania, 
trwających wcześniej setki lat.

Najważniejszym pojęciem, jakie zostaje wypracowane w tym obszarze, 
skutecznie ogarniającym skutki owego załamania, jest pojęcie dyskursu. Trud-
no tutaj referować detalicznie sposoby jego istnienia31, ale trzeba koniecznie 
zwrócić uwagę na rolę, jaką wyznaczył mu od początku jeden z jego najważ-
niejszych autorów: Michel Foucault. Streszczanie dorobku tego myśliciela, 
o zasadniczym wpływie na filozofię i szerzej humanistykę w wieku XX nie jest 
tutaj możliwe, choć idąc tropem takiego zamiaru, podjętego przez Lechtego, 
spotykamy od razu tekst, do którego i tutaj się odwołamy. Jest nim wykład 
wygłoszony w chwili objęcia przez Foucaulta katedry pn. historia systemów 
myśli w Collège de France w roku 1970 [Lechte 1999, 195], w którym na sa-
mym początku stwierdza: „w każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu 
jest równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane i poddane 
redystrybucji przez pewną liczbę procedur, których rolą jest zaklinać moce 

30 Wzbudzając gwałtowny sprzeciw ze strony logików; przykładem jest sławny list otwarty 
protestujący przeciw nadaniu Derridzie honorowego doktoratu przez Uniwersytet w Cambridge 
z roku 1992, podpisany między innymi przez Woleńskiego.

31 Tej roli podejmuje się Halina Grzmil-Tylutki [Grzmil-Tylutki 2010].
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i niebezpieczeństwa, zawładnąć przypadkowością zdarzeń, wymknąć się cięż-
kiej, niepokojącej materialności” [Foucault 2002, 7]. Przecinają się w nim 
bodaj wszystkie najważniejsze jego konteksty: społeczność i historyczność, 
interpretacja trybu i intencji poznawczej, wymiar polityczny, nawet niepew-
ność ontologiczna, o której groźbie wspomniano wcześniej. Pojęcie dyskursu 
jest szeroko stosowane przez przedstawicieli „filozofii ponowoczesnych”, sta-
nowi expressis verbis wypowiedzianą podstawę idei zawartych w przywoływa-
nej już Kondycji ponowoczesnej Lyotarda, traktowanej tutaj jako symboliczne, 
inauguracyjne samookreślenie się ponowoczesności.

Wspomniane przez Gadacza „filozofie ponowoczesne” są istotne, a dla 
niniejszego tekstu podstawowe, choć nie można pominąć także wskazy-
wanych przez niego „filozofii ducha”, z dwóch powodów: po pierwsze, ich 
obraz, nałożony na szersze tło filozofii nauki, czy jeszcze obszerniej: epi-
stemologii, pokazuje obraz gwałtownych przemian, rozproszenia stanowisk 
i ich chwiejności. Po drugie, wskazuje na charakterystyczne pojęciowe in-
strumentaria filozoficzne, na metodologie i ich statusy. Jeden i drugi obszar 
doskonale uwidacznia się w obrębie zarządzania i zarządzania tzw. huma-
nistycznego. Nie jest tedy niczym zaskakującym na tym tle fakt „wielo-
paradygmatyczności” zarządzania sformułowany przez Sułkowskiego: dzieli 
ono po prostu pewien wspólny kontekst z całą nauką. Interesujące staje się 
natomiast w tej sytuacji pytanie, dlaczego dzieli go z podobną, solidarną 
siłą i złożonością. Powód drugi pokazuje natomiast, że można odnaleźć się 
i oprzeć na przemyślanym wnikliwie gruncie, kiedy spotykamy w obrębie 
zarządzania humanistycznego terminy takie, jak kultura, metafora, narra-
cja, tekst czy interpretacja. Nade wszystko znajduje się także uzasadnienie 
użycia takiej kategorii jak dyskurs. W tych okolicznościach zepchnięcie za-
rządzania, które próbuje się odnosić do humanistycznych źródeł, z twardej 
ścieżki nauki pewnej i oddanie jej ponowoczesnemu wątpieniu, okazuje się 
właściwie konieczne, a tym ruchem także przychodzi obowiązek powtór-
nego (i nieustannego) formułowania podstaw wypowiadanych przez niego 
sądów. Taka też propozycja pada w dalszej części niniejszego tekstu, kiedy 
zarządzanie zostaje zdefiniowane jako pragmatyczny proces. Jego ogólność 
broni zarządzanie przed popadnięciem w problemy demarkacji, ścisłości na-
uki ignorującej nurt konstruktywistyczny, poświadczony na każdym kroku 
różnorodnością podejść i interpretacji także w obrębie owego zarządzania. 
Ale zanim do tej części przejdziemy, wyrasta jeszcze przed nami fundamen-
talny problem człowieka.
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CZŁOWIEK I POSTCZŁOWIEK

Najbardziej kompetentne i najgłębsze wprowadzenie do programu zarzą-
dzania humanistycznego przynosi już wspomniany Wstęp Moniki Kostery 
do książki pt. Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym [Kostera 
2015]. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, miejscem publikacji 
jest książka, która w zamyśle ustanawia korpus metodologiczny dyscypliny 
naukowej, jaką jest humanistyczne zarządzanie. Po drugie, sięga w tym celu 
do korzeni wczesnych i podstawowych, tj. do myśli Kanta i jego koncep-
tu podmiotowości. Obydwa te powody są ważkie i obydwa można pod-
dać krytyce. Pierwszy staje się chybotliwy w świetle problemów samego 
poznania i nauki jako jej sformalizowanej czy też zinstytucjonalizowanej 
instancji. Dla tego rozumowania już zgromadzono w tym tekście nieco 
argumentów, ale jest to problematyka, do której wrócimy w ramach wnio-
sków. Powód drugi staje się jednak w tym miejscu palący, co wynika także 
z podanej w pierwszych słowach Wstępu deklaracji, którą warto przyto-
czyć: „Zarządzanie humanistyczne opiera się na Kantowskim założeniu, że 
człowiek jest celem samym w sobie, nie może być traktowany jako środek 
do celu innego, zewnętrznego (takiego jak na przykład zysk lub efektyw-
ność). Imperatyw kategoryczny Kanta [...] jest zasadą pierwotną, niesłużą-
cą żadnemu celowi, z którego wynikają wszelkie inne moralne zobowiąza-
nia. Jego zasadnicza treść opiera się na podmiotowości każdego człowieka, 
mówi o tym, że człowieczeństwo powinno być zawsze szanowane, rozumia-
ne jako wartość sama w sobie, nie zaś traktowane instrumentalnie” [Koste-
ra 2015, 9]. W dalszej części autorka powołuje się na Simone Weil, jako 
jedną z pierwszych badaczek i badaczy stosujących „ten sposób myślenia 
do świata korporacji i zarządzania”, zwracając w szczególności uwagę na 
kwestie przemocy. 
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Kostera odwołuje się do tekstu Kanta opublikowanego po raz pierwszy 
w roku 1785 pt. Uzasadnienie metafizyki moralności, z którego pochodzi 
bardzo znany i cytowany później passus, także będący, jak się wydaje, źród-
łem przytoczonej przed chwilą jej deklaracji, ale wypowiadający również ex-
pressis verbis przekonanie fundujące podstawy postrzegania Kantowskiego 
widzenia człowieka. Warto go in extenso przedstawić, bo uderza stanow-
czością i bezpośredniością: „Twierdzę oto: człowiek i w ogóle każda istota 
rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego by ta 
lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, lecz musi być uwa-
żany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swych czynach, odnoszących się 
tak do niego samego jak też do innych istot rozumnych” [Kant 1971, 60]. 
To twierdzenie pojawia się w tekście Kanta jako podstawa metafizycznego 
uzasadnienia imperatywu moralnego, który zostaje sformułowany wcześ-
niej i jest efektem zadania jego ugruntowania właśnie o tak podstawowym, 
uprzednim czy zewnętrznym charakterze. Kant wskazuje na błahość pospo-
litego uzasadnienia praktycznego, nadając jednocześnie swemu zadaniu wy-
miar dydaktyczny [Kant 1971, 33]. Ten zamiar jednak z kolei wyprowadza 
nas w bardzo poważne („filozoficzne” – to określenie samego Kanta z przy-
wołanego tekstu) obszary namysłu.

Tak oto ujawnia się trzeci zespół zagadnień związanych z umieszczeniem 
zarządzania w obrębie humanistyki, dopełniający pierwsze dwa omówione 
w rozdziałach poprzednich. Jest nim kształtowanie się sensu pojęcia humani-
zmu w drugiej połowie XX wieku, które okazało się źródłem dramatycznych 
rewizji, przekształceń i zaprzeczeń tego pojęcia. Omówione poprzednie dwa 
zespoły dotyczyły, po pierwsze, pewnych nieuchronnych i głębokich kon-
sekwencji podjęcia tematyki humanistycznej, o czym świadczy najnowsza 
książka Moniki Kostery, oraz, po drugie, kontekstów filozoficznych poja-
wiających się jako skutek poszukiwania źródeł tych konsekwencji w obszarze 
teorii poznania, jako właściwego tła dla badania dziedziny nauki zarządzania 
humanistycznego. Obecnie rozpoczęty, trzeci wątek konkretyzuje dobitniej 
szczegółową kwestię humanizmu, odnosząc się do jego najnowszych inter-
pretacji. Można bez przesady powiedzieć, że przekształciły one zasadniczo 
humanistykę i doprowadziły do nowych, nieoczekiwanych i zaskakujących 
jej form.

Jesteśmy na szczęście w tej dobrej sytuacji, że są one dobrze opisane 
i zinterpretowane. Takie zadanie stawia w szczególności przed sobą tekst 
pochodzący z obszernie już tutaj cytowanej książki pod redakcją Andrzeja 
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Borowskiego pt. Humanizm. Historia pojęcia napisany przez Barbarę Ka-
szowską-Wandor [Kaszowska-Wandor 2009]. Okazuje się on pomocny także 
dlatego, że wskazuje jako inauguracyjny punkt dwudziestowiecznych prze-
kształceń dotyczących rozumienia humanizmu i humanistyki debatę, jaka 
miała miejsce w Davos w roku 1929, w której wzięli udział Ernst Cassirer 
i Martin Heidegger. Jej powodem i osią była książka tego ostatniego poświę-
cona właśnie Kantowi32. Pomoc ta nie jest jednak oczywista i wymaga przy-
bliżenia roli, jaką odegrał Heidegger w rekonstrukcji pojęcia humanizmu, 
zwłaszcza że jego wpływ na dalsze interpretacje był istotny, choć oczywiście 
trudno tutaj przeprowadzać wyczerpującą analizę spuścizny filozofa, a autor 
niniejszego tekstu nie czuje się w tej mierze kompetentny. Można spróbo-
wać ją zrozumieć jako generalne przemyślenie roli i sytuacji człowieka na tle 
zachodniej myśli filozoficznej od czasów greckich, polegające na odrzuceniu 
ich ufundowania na obecnej w tej myśli podstawie metafizycznej. Wyma-
ga to jednak zinterpretowania od nowa zarówno tej podstawy, jak i wielu 
innych pojęć (w szczególności bytu) oraz wprowadzeniu w ich miejsce no-
wych, nie podlegających wadom poprzednich. To niezwykle dogłębne zada-
nie stawia konieczność zbudowania odrębnego i swoistego instrumentarium 
filozofowania o olbrzymiej skali i dotyka ono oczywiście kwestii daleko bar-
dziej ogólnych i zasadniczych niż temat niniejszego tekstu, aczkolwiek ma 
nań znaczący wpływ.

Krzysztof Michalski we wstępie do książki pt. Budować, mieszkać, myśleć. 
Eseje wybrane [Michalski 1977] zatytułowanym Heidegger streszcza ów pro-
jekt na tle subiektywistycznego nastawienia egzystencjalizmu: „Przestrze-
nią, w której poruszał się egzystencjalizm, była więc tradycyjna problema-
tyka filozofii nowożytnej; problematyka subiektywności. Otóż to nie jest 
przestrzeń, w której mieści się myśl Heideggera. Nie interesuje go bowiem 
problem podmiotu, lecz zagadnienie: w jaki sposób coś w może ogóle b y ć 
podmiotem? Chodzi mu nie o subiektywność, lecz o bycie – problem bycia 
zaś, jak twierdzi, został zapomniany w całej filozofii nowożytnej” [Michalski 
1977, 13]33. Warto zauważyć, że Michalski w tym cytacie musi odwoły-
wać się do pojęć metafizycznych (podmiot, subiektywność), które z zasady 
u Heideggera nie nadają się do opisu problemu i powinny być zastąpione 

32 Kant und das Problem der Metaphysik, 1929, wyd. pol.: Kant a problem metafizyki [Hei-
degger 1989].

33 Krzysztof Michalski podejmuje się we wspomnianym wstępie dalszego wytłumaczenia 
myśli Heideggera, które tutaj pomijamy.
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innymi, co w istocie ów czyni, wytwarzając swoisty język. Jest to także reali-
zacja pewnej możliwości wynikającej z wyjątkowej sytuacji bytowej człowie-
ka, co w szczególności dotyczy kwestii humanizmu: „«Humanum» zawarte 
w słowie «humanizm» oznacza humanitas, istotę człowieka, «izm» wskazuje 
na to, że istotę człowieka winno się tu rozumieć w istotny sposób. Ten sens 
posiada słowo «humanizm» jako słowo. Przywrócić słowu sens może ozna-
czać tylko jedno: na nowo określić sens słowa. Wymaga to najpierw, by bar-
dziej istotnie doświadczyć istoty człowieka: następnie, aby ukazać, jak dalece 
jest ona na swój sposób udzielona”34 [Heidegger 1977, 107].

Heidegger stawia sobie zadanie uprzednie wobec rozstrzygnięć filozofii 
nowożytnej i niejako „wcześniejsze” i bardziej podstawowe od dotychcza-
sowych refleksji, opierających się na pojęciach egzystencji, subiektywności 
czy podmiotu. Dyskusję z nimi podejmuje, między innymi przepracowując 
na swój sposób wywody Kanta we wspomnianej książce pt. Kant a problem 
metafizyki i wprowadzając tematykę, która stała się później przedmiotem 
debaty w Davos. Jego wywód jest w tej pracy przewrotny, gdyż – jak pi-
sze we wstępie Bogdan Baran – Heideggerowska interpretacja Kanta jest 
„świadomym zamiarem dotarcia do tego, co w interpretowanym tekście nie 
zostało powiedziane. Wiąże się z tym pewien gwałt wywarty na tekście, a za-
razem zadanie «powtórzenia» tekstu, powtórzenia go na nowym poziomie 
rozumienia” [Baran 1989, XVI]. Ten Kantowski „problem” Heideggera sta-
nowi z perspektywy niniejszego tekstu ilustrację co najmniej dyskusyjnego 
charakteru koncepcji filozofa z Królewca oraz początków związanej z nim 
pracy dekonstrukcyjnej, podjętej z całym zapałem w wieku XX. Może być 
także uważany za inaugurację pewnego typu podejścia do tekstu w ogó-
le, które nie nakłada sobie bynajmniej wierności autorowi, ale traktuje ten 
tekst suwerennie, całościowo, kompletnie, odmieniając jego tradycyjny sta-
tus i sposób istnienia.

Heidegger także w późniejszym niż debata w Davos, cytowanym przed 
chwilą tekście z roku 1947, z którego pochodzi przywołany passus, poświę-
cony sensowi słowa humanizm, pt. List o humanizmie, dokonuje ruchu, 
który sam ocenia jako sprzeciw. To przekonanie dotyczy zarówno huma-
nizmu, jak i innych słów, takich jak logika czy wartości [Heidegger 1977, 

34 Jest to jednocześnie najbardziej ogólna odpowiedź na pytanie będące źródłem tekstu, któ-
re brzmi: Comment redonner un sens au mot „humanisme”? (W jaki sposób można przywrócić 
słowu „humanizm” jego sens?).



‹ 57 ›

108] i towarzyszy mu dalsza, cierpliwa eksplikacja podstawowego zamiaru, 
który sprowadza się nie do zaprzeczenia tego, „co dla ludzkości jest wznio-
słe i święte” i wprowadzenia „nieodpowiedzialnego i destrukcyjnego «ni-
hilizmu»” [Heidegger 1977, 109], ale wyznaczenia odmiennego i nowego 
(albo odnowionego) sposobu nadawania im sensu. Już ten zamiar nadaje 
przedsięwzięciu wymiar rewolucyjny, a zrealizowało się expressis verbis tak-
że właśnie w czasie wymiany zdań z Cassirerem w czasie debaty w Davos 
w roku 1929. Barbara Kaszowska-Wandor streszcza kontrowersję, jaka 
pojawiła się między myślicielami przede wszystkim w obliczu możliwości 
transcendentnego charakteru osoby ludzkiej, wypowiedzianej w pytaniach 
zadanych przez Heideggera Cassirerowi: Jaką drogę do nieskończoności po-
siada człowiek? I w jaki sposób człowiek może mieć udział w nieskończo-
ności?? [Cassirer 1994, 19]. Cassirer twierdzi, według Kaszowskiej-Wandor, 
iż „Przejście od ludzkiej skończoności dokonuje się [...] dzięki uczestnictwu 
człowieka w przestrzeni kulturowej, a zatem za pośrednictwem humani-
stycznych mediów” [Kaszowska-Wandor 2009, 460]. W ten sposób kon-
kretyzuje ona ogólną myśl Cassirera, którą ten ostatni wypowiada wprost 
nieco ogólniej, iż owa droga prowadzi „nie inaczej jak przez pośrednictwo 
(Medium) formy”, które tłumaczy dalej jako przetworzenie własnego prze-
życia w „obiektywną postać”, w szczególności w stworzony przez człowie-
ka „duchowy świat” [Cassirer 1994, 19]. Dla Heideggera natomiast roz-
wiązanie problemu odwołuje się do podstaw jego filozoficznego myślenia, 
w którym całość Cassirerowskiego rozumowania pozostaje w obrębie meta-
fizyki, zacierającej właściwy obraz człowieka jako posiadającego dostęp do 
źródeł bytu (tj. do bycia bytu). Heidegger ujmuje tę kompetencję, mówiąc, 
że człowiek stoi „w prześwicie bycia” [Heidegger 1977, 86]. Ten jej rodzaj 
jest dostępny jedynie dla niego, zdolnego także to bycie wypowiadać. Z tej 
pespektywy problem nieskończoności człowieka nie tyko jest wytłumaczo-
ny35, ale pokazuje, jak znowu usiłuje się wpisać rozumowanie na jego temat 
w wadliwe i niechwytające istoty schematy metafizyczne, oparte na sprowa-
dzeniu człowieka do homo animalis, nawet jeżeli differentia specifica takiej 
definicji odwołuje się do anima, duszy jako jej źródłosłowu.

Choć ostatecznie nie udało się tutaj całkowicie ominąć sedna Heidegge-
rowskiej myśli i jego pojęć, staje się powoli wyraźne znaczenie tego filozofa 

35 Człowiek jest istotą skończoną, ale „nieskończony w sensie rozumienia bycia” [Cassirer 
1994, 16].
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z perspektywy historii pojęcia humanizmu. Przede wszystkim pokazuje się 
głębokość i zasadniczość towarzyszących temu przemyśleń, będących pod-
stawą jego rozumienia. To już nie tylko chodzi o to, że Kantowski projekt 
okazuje się nie tyle nieaktualny, co konieczny do gruntownego przemyśle-
nia, ale że idea humanizmu, pojawiająca się jako pojęcie wymagające od-
nowienia swego sensu, przyjmuje charakter niepokojąco radykalny. Sam 
Heidegger dostrzega ten kierunek, kiedy w Liście o humanizmie wzbrania się 
przed rozumieniem jego wywodów jako apologii nieludzkości, wskazując, 
że daleko niewystarczające jest rozumienie człowieka jako „istoty cielesno-
-duszno-duchowej” w ramach krytykowanego przez niego humanizmu. 
W tym sensie jest on przeciw niemu, „że ten nie wynosi humanitas czło-
wieka dość wysoko” [Heidegger 1977, 92], dodając, iż: „Istotna wielkość 
człowieka z pewnością nie bierze się stąd, że jest on substancją bytu jako jego 
«podmiot»” [Heidegger 1977, 93].

List o humanizmie, o czym przypomina Barbara Kaszowska-Wandor, 
i rok jego wydania: 1946 są uważane za symboliczny początek przemian 
w rozumieniu pojęcia humanizmu, a więc także przede wszystkim przed-
stawiania sobie i rozumienia człowieka. Rozpoczyna się gwałtowny okres 
interpretacyjnej pracy, dla której Heideggerowskie uwagi prowadzą w roz-
maite dalekie drogi, kumulujące się ostatecznie w nowo ukutym pojęciu 
„posthumanizm”. Ono z kolei urasta w osobny problem, staje się podstawą 
różnorodnych dyskursów i wytwarza własną, obszerną przestrzeń znaczeń 
i inspiracji; zbyt obszerną, aby dawała się krytycznie tutaj opracować. Jego 
przykładowe konkretyzacje pozwalają jednak uzyskać wgląd we współczesne 
rewizje pojęcia humanizmu. Omówiony Heidegger niekoniecznie musi słu-
żyć za świadome źródło myśli, zwłaszcza że jego refleksja jest mocno spekula-
tywna, abstrakcyjna i trudna. Niewątpliwie stawia on problem humanizmu 
i człowieka od nowa, z założenia odmiennie, niż czyniła to dotychczasowa 
filozofia europejska. Człowiek, a za nim koncepcja humanizmu, rozumia-
na szeroko jako interpretacja człowieczeństwa w kontekście zupełnie pod-
stawowej kategorii bycia, lokuje się wcześniejszej niejako niż wszelkie inne 
kategorie (np. podmiot), wypracowane przede wszystkim na gruncie meta-
fizyki. To oznacza przewrót w obszarze filozoficznych dociekań, ale także, 
za sprawą nowego, koniecznego w tej sytuacji języka, stawia problem tego 
narzędzia, dając początek osobnej, istotnej problematyce.

Myśl Heideggera jest więc zamknięciem pewnej epoki filozofowania 
i otwarciem nowej, i w tym sensie, jako że dotyczy człowieka, nie daje się 
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pominąć i nasyca sobą dalsze dzieje myślenia o humanizmie. Jednocześnie 
twórczość tego filozofa nie jest jedynym źródłem inspiracji. Posthumanizm 
należy raczej rozumieć jako swobodnie rozwijające się sproblematyzowanie 
kwestii człowieka na przełomie XX i XXI wieku, wsparte na refleksji Hei-
deggera, a może nawet nią wzbudzone, ale przecież o znacznie szerszym 
obszarze inspiracji. Różnie też są one wskazywane. Oczywiście ich eksplika-
cja ma tutaj charakter uproszczony, bo przecież mamy raczej do czynienia 
z gęstą tkaniną wzajemnych oddziaływań i źródeł. Na użytek niniejszego 
tekstu dokonany rekonesans pozwala wyodrębnić dwa zasadnicze tory, któ-
rymi podąża poświęcona mu refleksja, kiedy spojrzeć na nią historycznie. 
Pierwszy, nazwałbym go dosłownym – materialistyczny, uwzględniający 
złożone skutki społeczne, ale skupiony niejako na technicznej stronie, po-
strzega człowieka jako istotę zanurzoną w rzeczywistości praktycznej, stwo-
rzenie uwarunkowane biologicznie, morfologicznie czy w końcu społecznie. 
Podlega ono w coraz większym stopniu ingerencji i determinacji zewnętrz-
nej, pozwalającej zmieniać jej cechy, sposoby zachowań, a nawet powielać 
ją w postaci sztucznej. Tor drugi odnosi się do człowieka jako konstrukcji 
spekulatywnej, a więc takiej, jaka rodzi się w refleksji filozoficznej. Próbu-
je ona zrozumieć go w sposób fundamentalny, umieszczając w rozmaitych 
perspektywach, wspólnie jednak uznających co najmniej jego zasadniczą, 
podmiotową sensowność, samoistność i odrębność. Jako podstawowe źród-
ło tego ostatniego przekonania i jednocześnie główny obszar powstawania 
wskazuje się Kartezjusza.

Co interesujące, a nawet paradoksalne, wraz z postępem wiedzy nauko-
wej, a więc tej, której tak wiele miejsca poświęca francuski filozof36, po-
jawia się coraz więcej argumentów na rzecz stopniowego przesuwania się 
cech dotychczas uważanych za swoiście i esencjonalnie ludzkie (np. wola, 
świadomość itp.) w stronę fizycznych procesów i biologicznych mecha-
nizmów: „Technologie klonowania, inżynieria komórek macierzystych, 
kriogenika, Sztuczna Inteligencja i ksenotransplantacje zacierają granice 
między zwierzęciem, człowiekiem i maszynami” [Nayar 2013, 3]. Zacyto-
wany przed chwilą Pramod Nayar pojęcie posthumanizmu rozumie także 
dwojako, choć nieco inaczej konstruuje tę dwoistość, przeciwstawiając coś, 
co nazywa „okolicznościami onotologicznymi” (ontological condition), jako 
punktem wyjścia namysłu – pewnej, nowej konceptualizacji człowieka (new 

36 Podstawowym źródłem jego przekonań jest tekst pt. Rozprawa o metodzie.
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conteptualization of human). Te dwa ujęcia interesującego nas terminu od-
noszą się, z jednej strony, do sytuacji, w której funkcjonuje rosnąca część 
populacji, mając „chemicznie, chirurgicznie, technologicznie zmodyfikowa-
ne ciała i/lub pozostając w ścisłym połączeniu (sieciowym) z maszynami lub 
innymi organicznymi formami (takimi jak części ciała pobrane z innego 
typu organizmów dzięki ksenotransplantacjom)”. Nowa konceptualizacja 
człowieka z drugiej strony, zwłaszcza w swej krytycznej części, „studiuje re-
prezentacje kulturowe, stosunki władzy i dyskursy, które historycznie sytu-
owały człowieka ponad innymi formami życia, podporządkowując je rów-
nież jego kontroli. Jako podejście filozoficzne, polityczne i kulturowe stawia 
ona pytanie o człowieka w epoce technologicznych zmian, hybrydycznych 
form życia, nowych odkryć dotyczących uspołecznienia („uczłowieczenia”) 
zwierząt, a także nowego pojmowania „życia” jako takiego” [Nayar 2013, 
3]. Oznacza to oczywiście detronizację i dekonstrukcję człowieka jako uni-
kalnej formy tego właśnie życia, dokonywane przy użyciu tradycyjnego 
humanizmu jako pola dla możliwej tego rodzaju pracy o charakterze, co 
podkreśla Nayar, teoretycznofilozoficznym. Materiału dla niej dostarczają 
bardzo różnego rodzaju studia: niepełnosprawności, zwierząt, cybernetycz-
ne czy dotyczące świadomości. Posthumanizm krytyczny, który pojawia się 
ostatecznie jako samoświadoma forma myślenia podejmującego opisane po-
stępowanie, siłą rzeczy wyklucza centralny charakter ludzkiej istoty: „widzi 
człowieka jako instancję sieciowych połączeń, wymian, związków i skrzyżo-
wań z wszystkimi formami życia” [Nayar 2013, 5].

Można zrozumieć eksplikację pojęcia posthumanizmu przedstawio-
ną przez Nayara, względnie nową (książka, z której pochodzi, ukazała się 
w roku 2013), jako dojrzałą formę, będącą efektem rozwijającej się w czasie 
pracy interpretacyjnej, przedstawionej wcześniej jako opozycja dwóch nur-
tów: filozoficznego i doświadczalnego, z których ewoluuje, syntetyzująca je 
właściwie, jedna droga. Nie łączy ona jednak tych dwóch nurtów w po-
dobnych udziałach, lecz wyraźnie wybiera refleksję opartą na przesłankach 
biologicznych, technologicznych i społecznych, a więc tę, która jest mniej 
spekulatywna, a bardziej oparta na obserwacji i doświadczeniu właśnie. Fi-
lozofowanie spekulatywnie roztrząsające conditio humana siłą rzeczy, jako że 
zostaje mu odebrana kategoria podmiotu i zniszczone zostaje idealistyczne 
wyobrażenie człowieka, pozostaje raczej w jego służbie i jako źródło teo-
retycznego wsparcia. Podział Nayara, wychodzący, co symptomatyczne, 
w obydwu wypadkach z dorobku nauk przyrodniczych, fizykalnych czy 
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kognitywnych, w jednym ujęciu obejmuje coś, co nazwałbym badaniami 
podstawowymi, w drugim – uzupełniającą je refleksję uogólniającą, przede 
wszystkim o zacięciu krytycznym, czerpiącym z intencji przyświecających 
Szkole Frankfurckiej. Wydaje się jednak, że zanim nastąpi podobna sub-
limacja, która pojawia się także u takich autorów jak Stefan Herbrechter 
i Rossi Braidotti, mamy do czynienia ze swobodnym i rozproszonym roz-
wojem poszukiwań, czerpiących z różnych filozoficznych źródeł, niemal zu-
pełnie oderwanych od społecznej, technologicznej czy biologicznej rzeczy-
wistości, a w każdym razie daleko ponad nią spekulatywnie rozwiniętych. 
Poza Heideggerem, który służy tu za doskonały punkt odniesienia, badacze 
wskazują na różnych myślicieli. Trzeba koniecznie je wymienić, aby zdać 
sobie sprawę z filozoficznego zaplecza posthumanizmu.

Gwoli zupełnie podstawowego porządku warto się najpierw odwołać do 
przytaczanych w literaturze źródeł filozoficznej inspiracji posthumanizmu, 
które pojawiają się w okresie przed tekstem Heideggera pt. List o humani-
zmie (1947), pozostawiając na później te, które mogą zeń czerpać, uzupeł-
niać go czy kontestować37. Należą do nich Marks i Freud, wskazani przez 
Neila Badmingtona w książce z roku 2000. Uzasadnienie tego wskazania 
jest względnie łatwe; w obu wypadkach mamy do czynienia z naruszeniem 
stabilności i samoistności podmiotowej racjonalności, która pojawia się jako 
suwerenna świadomość (i samoświadomość, dodajmy). U Marksa (i Engel-
sa, bowiem przywoływany jest w tym miejscu tekst pt. Ideologia niemiecka) 
podmiotowość pojawia się jako produkt materialnych, lokalnych i zróżni-
cowanych okoliczności bytowania, ponieważ to życie społeczne determinuje 
świadomość, a nie odwrotnie38. Ta konstatacja zadaje cios Heglowskiemu 
idealizmowi. Badmington przypomina w tym miejscu Althussera, komentu-
jącego Marksa w kontekście pojęcia humanizmu, postrzegającego podejście 

37 Oczywiście pojęciem osiowym pozostaje jeszcze długo humanizm, którego zmodyfiko-
wana wersja pojawia się dosyć późno. Stefan Herbrechter, przedstawiając dzieje pojęcia post-
humanizmu, pisze, że „pierwsze naukowe publikacje systematycznie stosujące ideę postczło-
wieka i posthumanizmu pojawiły się pod koniec lat 90. i we wczesnych latach wieku XXI” 
[Herbrechter 2013, 1], wymieniając w tym kontekście takich badaczy jak N. Katherine Hyles, 
Cary Wolfe, Neila Badmingtona i Elaine L. Graham. Pierwszym tekstem opisującym posthuma-
nistyczny nurt właśnie się rysujący i używającym tego pojęcia „w sposób krytyczny”, jak pisze, jest 
artykuł Ihaba Hassana pt. Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture z roku 1977. 
Po raz pierwszy pojawia się ono w wieku XVII [Herbrechter 2013, 33].

38 W zideologizowanej, komunistycznej formie marksizmu-leninizmu ta tradycja stała się 
narzędziem bezlitosnego niszczenia ideałów humanizmu, co próbuje wyjaśnić Braidotti [Brai-
dotti 2014, 67, passim].
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tego ostatniego jako „anty-humanizm teoretyczny” [Badmington 2000, 5]. 
Althusser rozwija ten wątek, pisząc: „Absolutnym warunkiem wszelkiego 
p o z n a n i a  ludzi jest rozbicie w proch i pył filozoficznego (teoretyczne-
go) mitu człowieka” [Althusser 1978, 354].

Referując wkład Freuda, Badmington przypomina jego znaną enuncja-
cję, dotyczącą własnego wkładu w dzieje dekonstrukcji postrzegania po-
zycji człowieka we wszechświecie, której prymat łamali kolejno Kopernik 
(usunięcie człowieka z centrum kosmosu), Darwin (włączając na powrót 
człowieka do królestwa zwierząt), a w końcu on sam. Freud pozbawia bo-
wiem człowieka władania samym sobą, tj. własną świadomością, zdaną na 
nieobliczalny wpływ nieświadomości, czym zadaje ostateczny cios ludzkiej 
megalomanii39 [Badmington 2000, 7]. Posunięcie Marksa i później Freuda, 
oraz ich kontynuatorów (np. Lacana) narusza, pisze Badmington, sławny 
Kartezjański wywód na temat odrębności i samoistności człowieka jako je-
dynego bytu obdarzonego rozumem we wspomnianym tekście pt. Rozprawa 
o metodzie, wskazując przy okazji mniej znaną jego część, poświęconą roz-
różnieniu między człowiekiem i nie-człowiekiem, a w szczególności między 
człowiekiem i maszyną, oraz zasadniczymi dwoma brakami tej ostatniej, 
pozwalającymi bezbłędnie ją zdekonspirować: słów i języka oraz rozumnej 
świadomości40 [Badmington 2000, 3].

Stefan Herbrechter rozpoczyna książkę poświęconą posthumanizmowi 
[Herbrechter 2013] od słynnego cytatu z Nietzschego, pochodzącego z teks-
tu pt. O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie z 1873 roku, którego 
początek brzmi następująco: „W pewnym odległym zakątku wszechświata 
wśród migotu niezliczonych systemów słonecznych była sobie raz gwiazda, 
na której mądre zwierzęta wynalazły poznanie. Była to chwila największej 
pychy i największego zakłamania w «dziejach świata» – ale też tylko chwila. 
Po paru tchnieniach natury gwiazda wystygła i mądre zwierzęta wymarły” 

39 W tym tekście Freud przyznaje także, że pierwszeństwo w tym względzie należy się jednak 
Schopenhauerowi [Freud 2000, 268].

40 „[...] gdyby istniały maszyny podobne do naszych ciał i naśladujące nasze czynności na 
tyle, na ile byłoby to praktycznie możliwe, mielibyśmy zawsze dwa bardzo pewne sposoby roz-
poznania, że jeszcze dzięki temu nie byłyby one prawdziwymi ludźmi. Pierwszy ten, iż nigdy nie 
mogłyby używać słów ani innych znaków, składając je w sposób, jak my to czynimy dla oznaj-
mienia innym naszych myśli. [...] Drugi sposób jest taki: choćby nawet maszyny takie wykony-
wały wiele rzeczy równie dobrze lub może lepiej niż ktokolwiek z nas, nie robiłyby niezawodnie 
wielu innych i dzięki temu można odkryć to, iż nie działają one dzięki świadomości, lecz jedynie 
dzięki rozmieszczeniu swoich przyrządów” [Descartes 2002, 48].
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[Nietzsche 2009, 143]. To jednocześnie pierwsze słowa tego bardzo znanego 
wywodu niemieckiego filozofa, podejmującego temat złudności i nietrwa-
łości ludzkich konstrukcji poznawczych, ujętego w pełen pasji manifest. To 
ważne i wielokrotnie wykorzystywane źródło wielu późniejszych tekstów, 
stanowczo demaskujące ludzkie przywiązanie do własnych przeświadczeń, 
uznawanych za obiektywną prawdę i jednocześnie cios w oświeceniową ideę 
poznania, prawdy czy nauki. Herbrechter za bezpośredniego dziedzica tych 
myśli uznaje poststrukturalizm i dekonstrukcję; posthumanizm pojawia się 
natomiast jako ich naturalny, dalszy spadkobierca.

Obecność terminu dekonstrukcji każe natychmiast przenieść się w znacz-
nie bliższą przeszłość i przypomnieć kolejny ważny tekst, pochodzący od 
filozofa należącego zdecydowanie do pokolenia, dla którego Heidegger ot-
wierał nowe możliwości filozofowania. Jednocześnie próba dalszej inwigi-
lacji kulturowego fenomenu, jakim jest posthumanizm, wkracza tutaj za 
jego sprawą w okres gwałtownej erupcji jego filiacji intelektualnych i zna-
czeniowych, pochodzących z lat 60. i później, o czym za chwilę. Jacques 
Derrida w roku 1968 wygłasza na międzynarodowej konferencji filozoficz-
nej w Nowym Jorku tekst pt. Les Fins de l’homme. Tytułowe „la fin”, o czym 
przypomina tłumacz Paweł Pieniążek, „oznacza zarówno kres, koniec, jak 
i cel”. Wybór polskiego słowa „kres” w jego miejsce ma ten walor, że – cy-
tując dalej przypis autora przekładu – „uzasadnia naszym zdaniem sens, jaki 
nadaje mu Derrida: spełnienie się celu człowieka, jakim jest w zachodniej 
– krytykowanej przez Derridę – metafizyce urzeczywistnienie się jego uni-
wersalnej istoty, oznacza ostatecznie kres człowieka – zniknięcie człowieka 
w ogólności sensu bytu, ducha lub prawdy bycia” [Derrida 1993, 151]. Der-
rida wykonuje swoje zadanie poprzez krytyczne opracowanie recepcji Hegla, 
Husserla i Heideggera we francuskiej tradycji filozoficznej, recepcji zagospo-
darowanej przede wszystkim przez Sartre’a, zarzucając jej meta fizyczne jarz-
mo, czyli oparcie się na dominującej tradycji zachodniej filozofii, zamkniętej 
beznadziejnie w granicach własnych pojęć.

Najwięcej miejsca poświęca zatem Derrida Heideggerowi, ale przede 
wszystkim odwołuje się do dekonstrukcji jako metody filozofowania, a także 
czytania, więc również posługiwania się systemem pojęć, dla zilustrowania 
pojawiających się u wszystkich trzech, wspomnianych przez niego filozo-
fów, wyraźnych wskazówek przekraczania kategorii człowieka jako punktu 
odniesienia w filozofowaniu. Sprowadzanie ich wywodów do uproszczone-
go, „antropologizującego” nastawienia, wywołuje sprzeciw Derridy swoją 
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nadmierną prostotą, za co wini odpowiednie interpretacje Sartre’a. Sprze-
ciw ten pojawia się jednak w bardzo interesującym i znaczącym z perspek-
tywy dziejów posthumanizmu kontekście: Derrida rozpoczyna swój tekst 
obszernym wprowadzeniem dotyczącym konferencji, na której go wygłasza, 
analizując jej międzynarodowy charakter, będący tropem prowadzącym do 
pytania o samą możliwość41 takiej konferencji w warunkach wielkiej różno-
rodności społeczeństw, języków, kultur, instytucji społecznych i politycz-
nych, w większości zresztą niedostępnych. W istocie jest to trop uzmysła-
wiający słabość, nieostrość, a nawet błędność i kłamliwość ugruntowanych 
na Zachodzie takich kategorii jak Francja, demokracja czy anthropos. De-
konstrukcyjne założenie jest bez wątpienia totalne, ale z drugiej strony po-
kazuje w tym miejscu swoją wersję silnie związaną z otoczeniem celowo nie-
abstrakcyjnym i niespekulatywnym, ale rzeczowym w sensie politycznym, 
historycznym, geograficznym, etnicznym i wszelkim innym. Oczywiście 
wymaga także bardzo swoistych narzędzi językowych, aby uniknąć pułapek 
języka zachodniej metafizyki, z natury ustabilizowanym i niewrażliwym na 
wszelkie podobne skontekstualizowanie i grę.

Derrida pojawia się jako ten, który stoi niejako na skrzyżowaniu głębo-
kich źródeł inspiracji i potomnych rekonstrukcji, służąc za przykład jednych 
i drugich, otwierając jednocześnie tutaj ogromne bogactwo dalszych inter-
pretacji. Barbara Kaszowska-Wandor wpisuje jego tekst w obszar enuncja-
cji określanych ogólnie jako antyhumanizm, co ma określać go jako obszar 
myśli „rozpiętej w swoich rozważaniach między skrajnym determinizmem 
i projektami wyzwolenia” [Kaszowska-Wandor 2008, 465]. Derrida znaj-
duje się tutaj z powodu poddania metafizycznych pojęć, w tym wypadku 
człowieka, kontekstualnemu i hermeneutycznemu rozbiorowi, w którym 
całkowicie zanika stabilność i fundament jego sensu. Wśród późniejszych 
autorów o tym samym nastawieniu pojawia się Louis Althusser, głównie 
za sprawą opisanego w tekście pt. Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. 
Wskazówki do badań procesu interpelacji, w trakcie którego instrumentalnie 
zostaje ustanowiona podmiotowość człowieka, w sposób ideologiczny i sil-
nie nacechowany stosunkiem władzy, a także całkowicie pozbawiony wcześ-
niejszej sankcji jakiegokolwiek transcendentnego rodzaju. Tekst ów zostaje 
opublikowany w roku 1970.

41 To jego własne określenie (w oryg. possibilité) i także przez niego oznaczone kursywą 
[Derrida 1972, 133].
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Jednak tę myśl w głęboką i obszerną refleksję rozwija Michel Foucault, 
uczeń Althussera w École Normale; jej zasięg zdecydowanie przekracza ramy 
niniejszego przeglądu. Trzeba jednak wspomnieć, że determinacja sytuacji 
człowieka zastępująca w całości jego idealistyczny i metafizyczny projekt jest 
u francuskiego filozofa rozpisana subtelnie na różnorodne stosunki histo-
ryczne, głównie dotyczące różnie sproblematyzowanych zagadnień władzy 
i wiedzy, wskazując również różnorodne mechanizmy i zjawiska je wytwa-
rzające, takie jak dyskurs. Kaszowska-Wandor ilustruje ten złożony konglo-
merat, który zresztą zmieniał się w czasie, być może najsławniejszym cyta-
tem, kończącym bardzo głośną i ważną książkę Foucaulta pt. Słowa i rzeczy 
z roku 1966. Jest on również być może najważniejszym manifestem anty-
humanizmu w tym sensie, że na głos i z głębi niezwykle błyskotliwego i eru-
dycyjnego wywodu wypowiada kodę zamykającą cały tekst, w dobitny i do-
słowny sposób strącający człowieka pomiędzy inne, przygodne, słownikowe 
konstrukcje. Fragment ten w tłumaczeniu Tadeusza Swobody i w pewnym 
skrócie brzmi:

Jedno jest pewne: człowiek nie jest najstarszym ani najtrwalszym problemem, 
przed jakim stanęła ludzka wiedza. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki okres 
i niewielki obszar geograficzny – kulturę europejską od XVI wieku – można 
być pewnym, że człowiek jest świeżym wynalazkiem. To nie wokół niego i jego 
tajemnic wiedza tak długo krążyła w mroku. W rzeczywistości pośród wszyst-
kich przekształceń, jakim ulegała wiedza o rzeczach i ich ładzie, wiedza o iden-
tycznościach, różnicach, cechach, ekwiwalencjach i słowach – krótko mówiąc: 
spośród wszystkich epizodów T e g o  S a m e g o – tylko w jednym, w tym, 
który rozpoczął się półtora wieku temu i być może właśnie się kończy, wyłoniła 
się figura człowieka. [...] Gdyby ów układ znikł tak samo, jak się pojawił, gdyby 
wskutek jakiegoś wydarzenia, którego co najwyżej możemy przeczuwać możli-
wość, lecz którego oznak i formy jeszcze nie znamy, układ ten uległ zachwianiu, 
tak jak stało się u schyłku wieku XVIII z podłożem myśli klasycznej – wówczas 
możemy założyć, że człowiek zniknie niczym oblicze z piasku nad brzegiem 
morza [Foucault 2006, 347].

Antyhumanizm, przekształcający się później w posthumanizm, poja-
wia się najpierw jako wyraz nieufności, a nawet bunt wobec wyobrażenia 
człowieka jako kategorii uniwersalnej i ponadczasowej. Rossi Braidotti 
podkreśla w tym ruchu rolę francuskiego środowiska filozoficznego i sięga 
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jeszcze wcześniej, uwypuklając między innymi rolę Simone de Beauvoir i jej 
feministycznego projektu, stwierdzając dobitnie, iż „feministyczna teoria 
i praktyka rozwijały się szybciej i działały skuteczniej niż większość ruchów 
społecznych z lat 70.” [Braidotti 2014, 75]. Otwarcie się przez de Beau-
voir na swoiste „umiejscowienie”, jak pisze Braidotti, przez co rozumiem 
sprowadzenie sytuacji metafizycznej do egzystencjalnej i jednocześnie bez-
względnie określającej, co z kolei uwrażliwia na wszelkie przejawy krzywdy 
i dyskryminacji, kierowało tor analizy na otoczenie i kontekst. U Foucaulta 
ten kierunek został wzmocniony rozległą, wnikliwą i kompetentną analizą 
historyczną i teoretyczną42, ale to Luce Irigaray i inne feministki „zwróciły 
naszą uwagę na to, że pozornie abstrakcyjny ideał Człowieka jako symbolu 
klasycznego humanizmu to zdecydowanie męski egzemplarz gatunku – nie 
tyle Człowiek, co Mężczyzna. Co więcej, jest on biały, pochodzenia euro-
pejskiego, przystojny i sprawny. Niewiele można wydedukować na temat 
jego seksualności, choć seksualność jego twórcy, Leonarda da Vinci, ota-
czają niezliczone domysły” [Braidotti 2014, 78]. Demontując symbolicz-
ny wzorzec klasycznego humanizmu – człowieka witruwiańskiego, zdefi-
niowały one jednocześnie główne obszary pożądanych analiz determinacji 
i zarazem emancypacji, które później pojawiają się jako rozmaite projekty 
antydyskryminacyjne, na przykład postkolonializm czy ruchy LGBT. Dla 
Braidotti dziełem antyhumanizmu jest „relacyjny podmiot” określany przez 
„ucieleśnienie, seksualność, afektywność, empatię i pragnienie” [Braidotti 
2014, 82], ale cios sięga samych podstaw. Antyhumaniści, jak pisze autor-
ka, polemizując otwarcie z Kartezjuszem, „podważyli ideę transcendentnego 
rozumu oraz przekonanie głoszące, że podmiot sprowadza się do racjonalnej 
świadomości” [Braidotti 2014, 273], znosząc tym samym podstawy ludz-
kiego egocentryzmu.

Źródła przeistoczenia się albo przezwyciężenia antyhumanizmu prowa-
dzące do „nowego” humanizmu: świadomego historii i samoświadomego 
posthumanizmu, Kaszowska-Wandor upatruje w Heideggerowskim prze-
myśleniu od nowa metafizycznego humanizmu i ustawieniu go na nowych 
podstawach, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Braidotti dodaje do tej 
diagnozy wyczerpywanie się antyhumanistycznej stanowczości, do której 

42 Co widać już w znanej książce tego autora, będącej jego rozprawą doktorską pt. Folie et 
déraison. Histoire de la folie à l’âge classique (pol. Szaleństwo i nierozum. Historia szaleństwa w do-
bie klasycyzmu) wydanej w roku 1961.
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prowadzą różnorodne przyczyny, takie jak zaprzeczanie własnym założeniom 
(bo przecież antyhumanizm nie zamierza odrzucać wielu humanistycznych 
ideałów, takich jak szacunek dla podmiotu, wartości społecznych czy nauki) 
czy postsekularyzm, podsumowując: „Perspektywa posthumanistyczna wy-
chodzi z założenia o historycznym wyczerpaniu się humanizmu, jednak za-
miast gubić się w retoryce «kryzysu człowieka», poszukuje alternatyw. Dąży 
do opracowania innych sposobów opisu ludzkiego podmiotu” [Braidotti 
2014, 101]. Oczywiście podobnie ogólne stwierdzenie jest w stanie przyjąć 
pod swoje skrzydła bardzo wiele różnorodnych stanowisk, jednak Braidotti 
proponuje zebranie ich w trzy podstawowe nurty: „Pierwszy z nich wyłania 
się z filozofii moralności i proponuje reaktywną postać tego, co postludzkie; 
drugi, związany z badaniami nad nauką i technologią, proponuje analitycz-
ną postać postczłowieczeństwa; trzeci, wywodzący się z tradycji antyhuma-
nistycznych filozofii podmiotowości, proponuje posthumanizm krytyczny” 
[Braidotti 2014, 103].

Klasyfikacja podana przez Braidotti pozwala w uporządkowany sposób 
zebrać i przedstawić dziedzictwo dojrzałej już myśli, będącej owocem stop-
niowego koncentrowania się na wybranych problemach po początkowym, 
mocno zbuntowanym i hałaśliwym doświadczeniu antyhumanizmu, który 
z kolei rozkwitł na glebie śmiałych przeczuć i filozoficznych spekulacji swo-
ich antenatów, takich jak Nietzsche czy Heidegger. Pierwszy wskazany przez 
nią nurt ma charakter raczej przyczynkarski, ale nie dlatego, że podaje przy-
kład jednej badaczki: Marthy Nussbaum, bo stoją za nią inni „myśliciele li-
beralni”, lecz z powodu wyraźnego konfliktu światopoglądowego. Doktryna 
liberalna jest dla Braidotti ostoją reakcyjnego humanizmu, a więc takiego, 
który ignoruje złożone przekształcenia kulturowe i społeczne zebrane w ob-
rębie posthumanizmu, proponując kultywowanie tradycyjnej podmioto-
wości ludzkiej, wspartej na uniwersalnych, ogólnoludzkich wartościach. To 
wyraźnie również ideologicznie i politycznie lokalizowane przesłanie oferuje 
irytującą „zaściankową wizję człowieczeństwa” [Braidotti 2014, 104], cze-
mu trudno się dziwić, zważywszy na wagę i ilość argumentów przemawia-
jących za zasięgiem i nieodwracalnością zmian w postrzeganiu człowieka na 
przestrzeni wieku XX. Liberalizm, zwłaszcza w wersji koncepcji ustrojowej 
i gospodarczej, leży wyraźnie po przeciwnej stronie niż założenia przyświe-
cające posthumanizmowi.

Nurt drugi wskazany przez Braidotti, znajdujący się według niej o szcze-
bel wyżej w skali trafnego identyfikowania problemów współczesności, wiąże 
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się ze studiami nad nauką i techniką. Choć podejmują one analityczną pracę 
nad sytuacją tych dwóch instytucji o bezwzględnie najważniejszym współ-
cześnie znaczeniu cywilizacyjnym, brakuje w nich według Braidotti refleksji 
poświęconej bezpośrednio podmiotowi, który – jak pisze – „w ich wizji po 
prostu znika” [Braidotti 2014, 109]. Jako jego główną egzemplifikację przy-
tacza tekst z pisma „The Economist” pt. Morals and the machine pojawiający 
się pod nagłówkiem Robot ethics43, w którym wyobrażenie „postludzkości” 
opiera się na braku indywiduum obdarzonego jaźnią; zastępuje go sieć „ludz-
kich” i „nieludzkich” aktorów [Braidotti 2014, 114]. Problematykę, której 
tyle miejsca poświęcił omówiony wcześniej Pramod Nayar, Braidotti przeno-
si w nieco inny obszar określany przez nią jako postantropocentryzm. Post-
humanizm postrzega ona przede wszystkim jako dziedzinę „filozofii, historii, 
studiów kulturowych i ogólnie klasycznej humanistyki”, natomiast post-
antropocentryzm „angażuje również studia nad nauką i technologią, nowe 
media i kulturę cyfrową, ruch na rzecz ochrony środowiska i nauki o ziemi, 
biogenetykę, neuronauki i robotykę, teorię ewolucji, krytyczną teorię prawa, 
prymatologię, prawa zwierząt i fantastykę naukową” [Braidotti 2014, 134].

Ta konfuzja pojęciowa nie jest przypadkiem, pozwala bowiem zachować 
Braidotti dyscyplinę z najważniejszego dla niej (i dla nas w tym tekście) 
punktu widzenia, starającego się ogarnąć fenomen podmiotowości. Temu 
zadaniu może sprostać dopiero najpełniej rozwinięty projekt posthumani-
zmu krytycznego. To w jego obrębie, za sprawą wpływów trzech najważ-
niejszych inspiracji wnoszonych przez poststrukturalizm, feminizm i post-
kolonializm, z istotnym wpływem myśli proekologicznej, wytwarza się nowy 
wzorzec podmiotowości, który oddaje złożoność z jednej strony spekulatyw-
nych dociekań posthumanizmu i z drugiej będący przekroczeniem wnios-
ków, jakich dostarcza wnikliwa praca opisowa o charakterze postantropo-
centrycznym, biorąca za przedmiot współczesną cywilizację. W ich efekcie 
wytwarza się nowy fenomen opisujący sytuację współczesnego człowieka, 
nabywającego nowego typu podmiotowości: podmiotowości nomadycznej, 
którą włoska filozofka definiuje „w kontekście ekofilozofii wielokrotnych 
przynależności jako podmiot relacyjny, ukonstytuowany w i dzięki wielości 
– a zatem podmiot, który przecina różnice, jest zróżnicowany wewnętrznie, 
ale i lokalnie osadzony oraz odpowiedzialny. Posthumanistyczna podmioto-
wość jest wyrazem ucieleśnionej oraz osadzonej, a więc cząstkowej postaci 

43 Zob. http://www.economist.com/node/21556234 (dostęp: 12.10.2015).
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odpowiedzialności, wspierającej się na mocnym poczuciu kolektywności, 
relacyjności, a zatem i tworzeniu wspólnoty” [Braidotti 2014, 120].

Ostatnim krokiem, jaki czyni Braidotti, istotnym z punktu widzenia ni-
niejszego tekstu, jest przejście do wniosków o charakterze proskryptywnym, 
interesujących zwłaszcza w części poświęconej expressis verbis humanistyce. 
Braidotti nie kryje swoich feministycznych sympatii, ba, feministycznego 
przeciążenia w obszarze literatury i wątków. Nie da się jednak pominąć zgro-
madzonego materiału dyskursywnego poświęconego posthumanizmowi 
i wynikających z niego wniosków. Dla autora niniejszego tekstu jest szcze-
gólnie bliska, biegnąca w kontekście nastawienia postantropocentrycznego, 
opowieść o nowych mediach, a w szczególności o Internecie. Braidotti dość 
marginalnie wspomina o takich badaczkach jak Katherine Hayles czy José 
van Dijk, z których ta pierwsza w zupełnie nowatorski sposób analizowała 
posthumanizm w kontekście fenomenu cyfrowości, druga natomiast prze-
badała go z perspektywy krytycznej jako najnowszy produkt cywilizacji. 
Hayles w książce pt. How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cyber-
netics, Literature, and Informatics, jako jedna z pierwszych odpowiada na 
pytanie, kim jest postczłowiek i co oznacza posthumanizm w kontekście 
bezwzględnej powszechności technologii:

Po pierwsze, podejście posthumanistyczne wynosi informacyjny wzorzec po-
nad instancję materialną, tak więc wcielenie w biologiczny materiał jest odbie-
rane raczej jako historyczny przypadek niż nieuchronność życia. Po drugie, po-
dejście posthumanistyczne uważa świadomość, którą postrzegano jako miejsce 
ludzkiej tożsamości w tradycji zachodniej na długo, zanim Kartezjusz sądził, że 
jest myślącym umysłem, za epifenomen, za ewolucyjny przystanek próbujący 
przedstawić siebie jako wielkie widowisko, podczas gdy w rzeczywistości jest je-
dynie skromnym pokazem przezroczy. Po trzecie, podejście posthumanistyczne 
uważa ciało za autentyczną protezę, którą uczymy się poruszać, więc zastępo-
wanie ciała lub jego uzupełnianie innymi protezami okazuje się tylko kontynu-
acją procesu, który rozpoczął się przed naszym urodzeniem. Po czwarte i naj-
ważniejsze, z powodu tych i innych okoliczności podejście posthumanistyczne 
uważa osobę ludzką za możliwą bez trudności do wyrażenia przez inteligentne 
maszyny. W postczłowieku nie istnieją zasadnicze różnice ani absolutne grani-
ce pomiędzy cielesną egzystencją i komputerową symulacją, cybernetycznym 
i biologicznym mechanizmem, celowym zachowaniem robota i ludzkimi za-
mierzeniami” [Hayles 1999, 2].
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Dosyć obszerny cytat z Hayles ma tutaj służyć nie jako przykład uporząd-
kowanej teorii, ale rodzącego się głębokiego niepokoju o status człowieka, 
gwałtownie zmieniający się w zupełnie podstawowym miejscu, dotychczas 
wydawałoby się nie tylko nietkniętym, ale fundamentalnym: materialnej, 
egzystencjalnej tożsamości. W niniejszym tekście pojawia się jako przykład 
jednej z najdalej posuniętych naruszeń całości bytu, jakim jest człowiek, aż 
do granic jego fizycznego istnienia. Taka linia rozumowania, z konieczności 
w swoich początkach u Hayles dramatyczna i zaskakująca, ma swoje dalsze 
i rozbudowane kontynuacje, wśród których znajduje się koncepcja uloko-
wania człowieka wewnątrz przestrzeni informacji, przedstawiona przez Lu-
ciano Floridiego44. Dokonuje się ono jako skutek pewnego historycznego 
rozwoju technologii i oznacza bezpowrotną zmianę wszelkich stosunków 
społecznych, ustawiających od nowa ich uczestnika, co prowadzi do wy-
ewoluowania nowego podmiotu, nazwanego przez Floridiego inforgsem 
(interconneted informational organism [Floridi 2010, 9). W swojej książce 
pt. How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis (2012) 
Hayles, podsumowując stan współczesnego świata, będący skutkiem proce-
su technogenezy (technogenesis), co można zrozumieć jako „stwarzanie po-
przez technologię”, oznaczającego „ciągłą, wzajemną przyczynowość łączącą 
ciało człowieka i technikę”. „Często takie cykle” – pisze Hayles – „powo-
dują w efekcie przekonstruowanie środowisk w sposób sprzyjający dalszym 
zmianom. Przenosząc się do szeroko rozumianego społeczeństwa, katalizują 
głębokie kulturalne, gospodarcze i polityczne transformacje. [...] Techno- 
genetyczna spirala zmienia morfologię i funkcje mózgu (w przypadku czyta-
nia w sieci) oraz uporządkowane założenia i praktyki (w wypadku humani-
styki cyfrowej)” [Hayles 2012, 123].

Konkluzje dosyć obszernie przedstawionej przed chwilą Rossi Braidotti, 
których uzupełnienie odnajdujemy w najnowszym tekście Hayles, są bar-
dzo daleko idące. Prowadzą bowiem z jednej strony do ustanowienia no-
wego typu podmiotowości, a z drugiej – nowego programu humanistyki, 
choć przecież te konkluzje wydają się naturalną konsekwencją przedstawio-
nego wywodu, przybierając postać wychylonego w przyszłość projektowa-
nia. Całkowicie zrekonstruowany typ podmiotowości nomadycznej wnosi 

44 Obszerny projekt Luciano Floridiego obejmuje fundamentalne opisanie zjawiska nowych 
technologii (ICT) w perspektywie filozoficznej, ontologicznej i cywilizacyjnej poprzez wsparcie 
go na teorii informacji. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.philosophyofin-
formation.net/ (dostęp: 3.11.2015).
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istotną oboczność: jest to oddalenie wspartego na oświeceniowej idei jed-
nolitego wyobrażenia człowieka jako swoistego, wyidealizowanego wzorca 
na rzecz wnikliwej obserwacji wszechstronnych procesów dekonstruujących 
ową jednolitość, oskarżaną zresztą zwyczajnie o dominację (męskości, eu-
ropejskości, białej rasy itd.). Dopiero owa obserwacja pozwala odtworzyć 
głębokie i jak się wydaje ciągle te same wartości wiązane z humanizmem, 
tak oczywiste jak na przykład szacunek dla jednostkowej podmiotowości, 
ujrzanej jednak w określonych kontekstach kulturowych, społecznych czy 
politycznych, a więc zróżnicowane, zlokalizowane i zrelatywizowane. Taki 
ich status, nazwany przez Braidotti właśnie nomadycznym45, jest trudny, bo 
przy całej swojej intensywności, a nawet wywrotowości nie stanowi zaprze-
czenia humanizmu tradycyjnego, co wydaje się prowadzić do jego niespój-
ności. Podobny kłopot miał, co trzeba koniecznie przypomnieć, z wytłu-
maczeniem swojego stanowiska wobec humanizmu Heidegger, co zostało 
wspomniane wcześniej, a z czego oczywistym wyjściem jest przyjęcie nie-
co bardziej uogólnionego, nadrzędnego poziomu spojrzenia. W wypadku 
Heideggera dokonuje się to za pomocą projektu opisania problematyczne-
go węzła bytu i bycia, wymagającego nowego i przez to trudnego języka. 
Ale podobne wymaganie stoi także przed humanistą postawionym wobec 
posthumanistycznej wersji podmiotowości, choć pole operacyjne refleksji 
ma zupełnie inny charakter niż w wypadku niemieckiego filozofia; zamienia 
spekulatywną i abstrakcyjną kontemplację w aktywistyczną, społeczną wraż-
liwość, uzasadnioną jednak bardzo wszechstronnie i poprzez gwałtowną falę 
szeroko rozumianych przeobrażeń technologicznych.

Jest jasne, że perypetie podmiotowości człowieka nie mogą pozostać bez 
wpływu na humanistykę. Zamykając tedy rozdział poświęcony posthuma-
nizmowi, w dużej części poświęcony bardzo wszechstronnej i kompetentnej 
książce Rossi Braidotti, trzeba wspomnieć o jej projekcie nowej humani-
styki, także, a nawet przede wszystkim jako uniwersyteckiej dyscypliny, bo 
przecież posthumanistyczna rekonstrukcja rozwija się głównie w obszarze 
szeroko rozumianej realnej rzeczywistości społecznej wraz z jej instytucja-
mi i organizacjami. Aby podeprzeć rozumowanie Braidotti, zestawmy dwa 
cytaty: pierwszy przytacza ona w książce, drugi jest nam bliższy i w cza-
sie, i przestrzeni: to fragment inauguracyjnego wykładu na Uniwersytecie 

45 Braidotti wiele zawdzięcza Deleuze’owi, o czym pisze Joanna Bednarek we wstępie do jej 
książki [Braidotti 2013, 25].
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Jagiellońskim z roku 2015. Cytat, którym otwiera Braidotti wywód poświę-
cony współczesnemu uniwersytetowi, pochodzi z samego początku wstępu 
zatytułowanego Future, Heteronomy, Invention pióra Jamesa J. Bono, Tima 
Deana i Ewy Płonowskiej-Ziarek, rozpoczynającego tom pt. A Time for the 
Humanities: Futurity and the Limits of Autonomy, wydany w roku 2008 i za-
wierający wybór tekstów pod redakcją wspomnianej trójki autorów. Przyta-
czam go w wersji nieco szerszej, niż uczyniła to Braidotti:

Po nadzwyczajnym okresie instytucjonalnego wzrostu od późnych lat 40. aż 
do połowy lat 70. nauki humanistyczne napotkały dwa wyzwania: zewnętrzne 
naciski wywoływane trudnościami ekonomicznymi oraz wewnętrzny kryzys 
na polu intelektualnej samodefinicji i społecznej misji. Poza obniżeniem fe-
deralnego finansowania, kurczącym się rynkiem pracy i nowymi obciążeniami 
wywołanymi globalizacją najbardziej znaczące, wewnętrzne wyzwania stojące 
przed humanistyką wyłoniły się z jednej strony z obszaru technonauki, z tere-
nu rewolucji „nowych mediów”, z powodu pojawienia się kultury ekspertów, 
a z drugiej – wskutek bezprecedensowego rozpowszechnienia nowych, inter-
dyscyplinarnych pól nauki jak studia genderowe, etniczne, poświęcone nie-
pełnosprawności, czy Afroamerykanom, a także poświęcone kulturom poza-
europejskim, a więc takim, które stawiają pod znakiem zapytania tradycyjny 
kanon i misję nauk humanistycznych. Ostatnio akademickie środowisko sta-
nęło przed pytaniem, czy te nauki – tak bardzo złączone z demokratyczną kul-
turą wolnych poszukiwań – ciągle mają przyszłość w obecnym, coraz bardziej 
konserwatywnym, politycznym klimacie [Bono 2008, 1].

Według Braidotti zacytowany passus oddaje okoliczności, w których 
wyłoniły się nowe warunki uprawiania humanistyki, ale także rodzące ten-
dencje głębsze: pytające o jej położenie na tle nauki i sensowność; okresem 
gwałtownego rozwoju tych tendencji okazały się lata 90. Obydwie, wyraź-
nie wyartykułowane przez autorów cytatu siły naciskające na humanistykę, 
a więc, powtórzmy, wyraźny kontekst polityczny, wynikający ze stanu cywi-
lizacji z jednej strony zdecydowanie technokratycznej, a z drugiej pogrążo-
nej w nastawieniu ekonomistycznym oraz załamanie się oświeceniowych, 
podmiotowych fundamentów filozoficznych, wymuszają wniosek o podsta-
wowym znaczeniu. Braidotti pisze więc wprost: „w pełni aprobuję wezwa-
nie do epistemologicznego zwrotu w humanistyce. W ten sposób mogłaby 
ona naświetlić własne procesy produkcji wiedzy, a w konsekwencji stać się 
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bardziej zdolną do pomocy w wyjaśnianiu ich u innych” [Braidotti 2013, 
277]. Dla niniejszego wywodu jest to wyznanie o zasadniczym charakterze: 
z jednej strony wyraźnie wypowiada konieczność poważnej rekonstrukcji 
humanistyczności, z drugiej wyklucza jej jednoznaczny sens, w szczególno-
ści wsparcie koncepcji człowieka na projekcie Kartezjuszowskim i Kantow-
skim. Kiedy Braidotti pisze: „Postludzkie czasy wymagają postludzkich stu-
diów humanistycznych” [Braidotti 2013, 298], to oznacza, że humanistyka 
zarówno jako obszar konotacji filozoficznych, jak i pragmatyczna dziedzina 
wiedzy jest raczej zadaniem i problemem, a nie czytelnym, bezdyskusyjnym 
zbiorem przeświadczeń i oparciem.

Cytat drugi pochodzi z wykładu inauguracyjnego wygłoszonego w czasie 
uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego przez prof. dr. hab. Ry-
szarda Nycza pt. Innowacyjność w naukach humanistycznych [Nycz 2015, 50]:

Od bardzo dawna humanistyka nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem 
i nie pozostawała tak długo w jego centrum – jak w ostatnim ćwierćwieczu. 
Zawdzięcza to co prawda, przede wszystkim, piętnu anachroniczności, jakie 
nałożyły nań globalne trendy polityki naukowej (przekładające się na lokalne 
i peryferyjne reprodukowanie rozwiązań wprowadzonych wiele lat wcześniej 
– i bywa, że błędnie, jak się okazuje – w światowych centrach „produkcji” 
wiedzy), w których perspektywie dalsze „inwestowanie” w humanistykę jawi 
się jako nieopłacalne ekonomicznie, bezwartościowe naukowo i bezpożytecz-
ne społecznie. Zarzut pierwszy formułują, jak wiadomo, rzecznicy rynkowego 
modelu techno-uniwersytetu, dla którego ekonomicznie pojęta zyskowność 
usług edukacyjnych i badawczych stanowi prymarne kryterium oceny warto-
ści akademickich instytucji. Zarzut drugi płynie od reprezentantów matema-
tyczno-przyrodoznawczego wzorca naukowości, od którego kryteriów rażąco 
– ich zdaniem – odstają wyniki, procedury i kryteria badań humanistycznych. 
Wreszcie zarzut trzeci stał się chętnie powtarzanym (a bodaj nigdy nie zwery-
fikowanym empirycznie) komunałem publicznej opinii, wedle którego chodzi 
o rodzaj zainteresowań ani nie stymulujących indywidualnej kariery, ani nie 
tworzących nowych miejsc pracy.

W opisie stanu humanistyki dokonanym w chwili obecnej niewiele się 
od 2008 roku zmieniło. Zupełnie inne są okoliczności miejsca, a jednak 
poczucie agresywnego parcia ze strony rzeczywistości politycznej i gospo-
darczej jest dokładnie takie samo. Podobnie opisywany jest konflikt w łonie 



nauki przebiegający między humanistyką a „reprezentantami matematycz-
no-przyrodoznawczego wzorca naukowości”. Nie ma, bo są ujrzane jako 
szansa i nowe otwarcie, wszelkich najnowszych rodzajów studiów humani-
stycznych, które dla cytowanych wcześniej autorów amerykańskich stano-
wiących powód do poważnej humanistycznej autorefleksji, której z perspek-
tywy roku 2015 już wyraźnie nie brakuje. Ale takie przesunięcie akcentów 
zupełnie nie zmienia zbioru tych samych, współczesnych determinant hu-
manistyki, nieuchronnie prowadzących do rekonstrukcji zarówno niej sa-
mej, jak i jej miejsca w świecie.

W tej chwili zarządzanie wpisujące się w nauki humanistyczne traci osta-
tecznie twardy grunt jednoznacznych uwarunkowań; po zrelatywizowaniu 
społecznie i historycznie nauki, traktowanej jako pewna całość i opisanej 
w poprzednim rozdziale, następuje podobne zrelatywizowanie człowieka, 
a ściślej konstrukcji, jaką jest jego projekt. W ten sposób zarówno to, co 
ludzkie (humanus), jak i to, co wynika z antropologiczno-filozoficznego pro-
gramu humanitas (człowieczeństwa), czyli umieszczenie człowieka wobec 
świata (więc także, a może przede wszystkim jego zdolności poznawcze, zor-
ganizowane metodycznie w nauce), okazuje się niepewne, skomplikowane, 
względne, rozmaite, chaotyczne itp. Pojawia się zatem konieczność wypra-
cowania skutecznego postępowania w tej sytuacji. Jego propozycji może być 
wiele, co wynika z przyjętej analizy, ale może także poszukiwać ono pewnej 
metateoretycznej refleksji o bardziej ogólnym i scalającym spojrzeniu, co 
stara się przedstawić następny rozdział.
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„PRZEJMIJCIE ZARZĄDZANIE!”  
– TO NIE WYSTARCZY

W tej podsumowującej dotychczasowy wywód części przede wszystkim 
trzeba zacząć od zrozumienia konsekwencji opisanych w poprzednich roz-
działach procesów przebiegających w łonie poznania, nauki i humanistyki, 
ułożonych zgodnie z ich narzucającym się zasięgiem. Pierwsze konstatacje 
są oczywiste: nie da się utrzymać w roli obowiązującej podstawy metodolo-
gicznej upodmiotowionego człowieka, ponieważ jest to konstrukcja zdezak-
tualizowana w wersji Kantowskiej, zasadniczo przepracowana i wymagająca 
znacznie bardziej złożonego i dojrzałego podejścia. Taka konkluzja stwarza 
również zupełnie nowy typ oczekiwań wobec humanistyki i w dalszej ko-
lejności wobec humanistycznych nauk. Staje się to zupełnie jasne w świetle 
humanizmu zinterpretowanego jako „nowożytny projekt antropologiczno-
-filozoficzny”, a nie jako szkolny, Terencjuszowski banał – wyłonienie się 
posthumanizmu jako rozległej i niedającej się pominąć kontestacji tradycyj-
nie pojmowanego pomiotu, zreferowane w poprzednim rozdziale, dobitnie 
potwierdza słuszność takiej perspektywy. Z jednej strony komplikuje się 
więc i relatywizuje, z drugiej zaś nade wszystko uzyskuje niewspółmiernie 
uwrażliwiony etycznie, społecznie, kulturowo i na wiele innych sposobów 
wyraz kategoria człowieka, uwikłanego w najróżniejszy sposób w procesy 
i mechanizmy współczesności. Co interesujące, nie zmienia się więc intencja 
zawarta w słusznym założeniu zarządzania humanistycznego, przedstawio-
nym w programowych tekstach Kostery i Kociatkiewicza, odwołującym się 
właśnie do szczególnie intensywnego wyczulenia na sytuację człowieka, ale 
musi się ona oprzeć na daleko bardziej złożonych przeświadczeniach doty-
czących fenomenu humanistyczności niż te, które zostały przez wskazanych 
autorów przyjęte.



‹ 76 ›

W dalszej kolejności pojawia się nie dający się obejść problem samej 
humanistyki, także jako dziedziny nauki, bowiem traci ona swą pierwot-
ną ostrość i wymaga, jak słusznie twierdzi Braidotti, „epistemologicznego 
zwrotu”. Dostatecznych w tej sprawie dowodów dostarcza nie tylko funda-
ment w postaci naruszonego w spoistości i caliźnie projektu humanitas, ale 
także szeroko opisana konfuzja w obrębie możliwości i warunków poznania, 
ożywiająca filozofię nauki i owocująca licznymi dyskusjami i nowymi ide-
ami, co zostało streszczone w rozdziale drugim. Humanistyka wydaje się 
właściwym (i jedynym) miejscem wyposażonym w stosowne narzędzia, aby 
temu zadaniu sprostać, co wydarza się w dużej części jako autorefleksja, wy-
magająca trudnej, abstrakcyjnej umiejętności metaanalizy. Taka metaanali-
za z konieczności jest filozofowaniem, bowiem wymaga oderwania się od 
jednoznacznych założeń ontologicznych i epistemologicznych, i ich zawie-
szenia. Dla zarządzania, zwłaszcza w jego „twardej”, ekonomistycznej wer-
sji, część odnosząca się do problemów nauki oznacza złą wiadomość, która 
mówi, że problemów jego „wieloparadygmatyczności” nie uda się rozwiązać 
w dającym się na razie przewidzieć horyzoncie czasowym. Dla zarządzania 
humanistycznego – przeciwnie: wyłoniony właśnie konglomerat problemów 
związanych z humanistyką to dobra nowina, przynosząca obietnicę nowego 
świata badawczych możliwości, dostępnych jednak po przekroczeniu ko-
niecznego progu humanistycznej kompetencji, co oznacza zaakceptowanie 
projektu nowej humanistyki, na przykład takiej, jaką przedstawia przywo-
łany wcześniej Ryszard Nycz. W cytowanym już wykładzie, odwołując się 
do licznych inspiracji i meandrów humanistycznej refleksji, które określa 
hasłowo „studiami i zwrotami” – wiele z nich zostało opisanych w rozdzia-
le poświęconym posthumanizmowi w niniejszym tekście – wylicza zalety 
ujawnionych poszukiwań humanistycznych:

Po pierwsze, mamy do czynienia z nowymi orientacjami, rodzącymi się na 
pograniczu dyscyplin dotychczasowych lub całkiem poza istniejącymi dyscy-
plinami. Po drugie, mają one charakter „inherentnie” transdyscyplinarny: i ze 
względu na problematykę – nie mieszczącą się w ramach żadnej z istniejących 
dyscyplin, i z uwagi na metody i procedury badawcze – nie będące sumą metod 
nauk szczegółowych, lecz próbami znalezienia nowego języka i słownika anali-
tycznego, dostosowanego do badanego hybrydycznego przedmiotu. Po trzecie, 
kluczowe pojęcia owego słownika, choć zwykle są „wędrującymi pojęciami” 
(Bal) humanistyki, zyskują w obrębie danej orientacji status specjalny; z pojęć 
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opisowych przekształcają się w pojęcia analityczne, operacyjne, które nie tyle 
rejestrują „obiektywne” cechy uprzednio i niezależnie od analizy istniejącego 
przedmiotu, co „profilują” samo widzenie, percypowanie tego przedmiotu, jego 
cechy, funkcje i znaczenia (Bachmann-Medick) [Nycz 2015, 52].

Tak zrozumiana humanistyka – w trzech kolejnych krokach zdekonstruo-
wana przez Nycza, aż do jej podstaw poznawczych, zinterpretowanych w świet-
le instrumentarium pojęciowego w kroku trzecim, najgłębszym, zrozumiana 
podobnie (epistemologicznie) przez Braidotti, stwarza wyjątkową i nową per-
spektywę przed zarządzaniem. Nie może służyć wyłącznie za magazyn pojęcio-
wych inspiracji, wątpiąc jednocześnie w stosowne dla tych pojęć fundamenty 
i przepracowując je nieustannie aż do korzeni – przepracowuje ona przede 
wszystkim siebie samą, nie oferuje więc żadnych stabilnych podstaw, takich 
na przykład jak kategoria człowieka. Zarządzanie w wersji odwołującej się do 
dziedziny humanistyki, wykonuje podobnie wyglądające ruchy epistemicz-
ne, które pojawiają się jako inkorporacja pojęć i metod pobranych z różno-
rodnych źródeł zewnętrznych: narracyjności czy fikcjonalności jako sposobu 
opisu czy źródła rzeczywistości organizacji, antropologii użytej w tym samym 
celu, perspektywy krytycznej czy w końcu, co można traktować jako wydłuże-
nie ostatniej drogi, nadanie zarządzaniu swoistego wymiaru politycznego, aby 
wymienić podejścia najbardziej znane. To niewątpliwie eksploracje niezwykle 
ciekawe i inspirujące, jednak zatrzymujące się w pół kroku w świetle imma-
nentnych właściwości współczesnej humanistyki, której składnikiem, także 
w sensie formalistyki dziedzin naukowych, to zarządzanie pozostaje. Choć-
by dlatego jest to tylko pół kroku, ponieważ rdzeń, oś namysłu, nastawienie, 
a nawet etyczny powód są sformułowane bardzo apodyktycznie i odnoszą się 
do konstrukcji – jest nią człowiek – bardzo sztywnej (i nieco zdezaktualizo-
wanej46). Stąd wrażenie pewnej mechaniczności postępowania metodologicz-
nego zarządzania humanistycznego, polegającej na czerpaniu inspiracji albo 
wprost przeszczepianiu pojęć z różnych humanistycznych badań47.

46 Trzeba dodać, że kategoryczny wybór odzwierciedlony w założeniu źródłowo Kantow-
skim, opartym na szeregu enuncjacji odnoszących się do immanentnej podmiotowości czło-
wieka, w pewien sposób zamyka się na całą zróżnicowaną wrażliwość, odnoszącą się istotnie do 
warunków funkcjonowania (które można uznać w szczególności za warunki ujawniania się) owej 
podmiotowości, a więc badających złożone okoliczności społeczne, ekonomiczne, kulturowe 
i wszelkie inne, o których tutaj w różnych kontekstach wiele mówiono.

47 Na marginesie można dodać, że podobne postępowanie zarzucano humanistyce w latach 
90., kiedy kpiąc z postmodernistycznej dezynwoltury, wyszydzano jej, pozbawione głębszego 
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Swoją interpretację tego stanu podawał już z końcem lat 90. Jacques Der-
rida48, ale nie jako wniosek z rozwiniętego rozumowania, tylko jej w zasadzie 
nie wymagającą uzasadnienia podstawę, umieszczając ją od razu w istotnym 
kontekście humanistyki: „Jeśli pojęcie człowieka zdaje się być zarówno nie-
zbędne, jak i problematyczne (będzie ono także jednym z motywów mojej 
hipotezy, albo jeśli wolicie, jedną z moich tez, sformułowaną w postaci wy-
znania wiary), to może być także poddawane dyskusji i przekształcane, bez-
warunkowo i bez uprzednich założeń, jedynie w przestrzeni nowych Nauk 
Humanistycznych” [Derrida 2015, 16]. Wyznanie wiary Derridy dotyczące 
roli Nauk Humanistycznych, a szerzej uniwersytetu, może stanowić dosko-
nałe, współbrzmiące z duchem tekstu Kostery, równoległe wsparcie teore-
tyczne jej myśli. Jest niewątpliwie głęboko krytyczne, także w tym sensie, że 
nie ucieka od pewnych rzeczywistych okoliczności, takich jak ekonomiczne 
zniewolenie czy pogrążenie w technologicznej wirtualności, a przez to jego 
wezwaniem jest aktywność i opór. Zniewolenie to pojawia się w dodatku 
jako problem podporządkowania uniwersytetu różnorodnej władzy, której 
najbardziej oczywistą emanacją jest biznes [Derrida 2015, 24], co stanowi 
wkład w dyskusje nad stanem i rozwojem wiedzy, którym poświęcony został 
tutaj cały rozdział. Nowe okoliczności technologiczne prowadzą natomiast 
do metafizycznego wywodu na temat modalności istnienia, określanej przez 
Derridę przez zbitkę „jak gdyby”, wytwarzającego się natychmiast jako usu-
nięcie i podważenie realnego miejsca, ale rozprzestrzeniającego się jednocześ-
nie od razu na inne pojęcia, takie jak praca [Derrida 2015, 34]. Zapropo-
nowany w tej części książki sposób włączenia technologii w całość wydarzeń 
związanych z Internetem widzi te okoliczności inaczej, ale w podobnie ca-
łościowy czy podstawowy sposób. Podsumowując, można dodać, że Derri-
da podejmuje przede wszystkim przemyślenie humanistyczności w postaci 
realnego projektu, obejmującego takie zagadnienia jak własna tożsamość, 
ale także ukierunkowanego na „akt nauczania, teleologię i historię pracy, 
historię wiedzy i wiary w wiedzę, kwestię człowieka” [Derrida 2015, 81]. 
W istocie Derrida uzupełnia, jeżeli można tak powiedzieć, zamysł opisany 

zrozumienia, odwoływanie się do matematyki. Tak ustawiony konflikt był oczywiście dyskur-
sywnie spreparowany, jednak poczucie, mające zdecydowanie charakter komunału, iż post-
modernizm beztrosko miesza dziedziny i inspiracje, istniało i służyło do jego definiowania.

48 W wykładzie wygłoszonym w 1998 roku na Uniwersytecie Stanforda w ramach cyklu 
Presidential Lectures pt. Przyszłość zawodu albo uniwersytet bezwarunkowy (za sprawą Humanisty-
ki, która mogłaby mieć miejsce w przyszłości [Derrida 2015].
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przez Nycza o pragmatyczne wskazania, których natura podobna jest do 
kierunku myśli Kostery, ale dopełnionej o głębokie przemyślenie fenomenu 
humanistyczności.

Humanistyczność humanistycznego zarządzania domaga się zatem do-
kończenia kroku stawianego przez już wyeksplikowany jego pomysł, ale 
zawieszonego w powietrzu. To jest istotny problem, będący jednym z naj-
ważniejszych celów wywodu niniejszego tekstu. Najogólniej dokończenie 
to polegałoby na przyjęciu postawy przedstawionej przed chwilą, prezen-
towanej po dramatycznych doświadczeniach analitycznych XX wieku przez 
humanistykę jako fundamentalna, głęboka autorefleksja. To oznacza istotny 
i podstawowy krok następny: postawienie w świetle analizy samego zarzą-
dzania. W kontekście humanistycznym oznacza to przemyślenie tego pojęcia 
i pracowite zrekonstruowanie jego konotacji, ale przede wszystkim odwoła-
nie się do procedury wskazanej przez Nycza, zaczerpniętej z refleksji Doris 
Bachmann-Medick. Chodzi w niej, powtórzmy za Nyczem, o uczynienie 
z pojęć narzędzi operacyjnej analizy, „które nie tyle rejestrują «obiektywne» 
cechy uprzednio i niezależnie od analizy istniejącego przedmiotu, co «pro-
filują» samo widzenie, percypowanie tego przedmiotu, jego cechy, funkcje 
i znaczenia” [Nycz 2015, 53]. Podobnie jak inne pojęcia „zarządzanie” po-
trzebuje zdekonstruowania i odbudowania. Jest to działanie analogiczne do 
wszechstronnej pracy podjętej nad pojęciem humanizmu i z niej wynika-
jące, chętnie używanego w zarządzaniu humanistycznym czy humanistyki, 
z której czerpie ono pełną garścią, a także z tego powodu, że metateoretycz-
ny poziom refleksji jest naturalnym ruchem w poszukiwaniu poznawczego 
ugruntowania, o czym pisałem w rozdziale temu poświęconym.

Na odważnych eksploratorów czeka jednak objawienie trudne, choć 
przecież od początku ukryte w zarządzaniu humanistycznym i przez to 
jakby, choć często nieświadomie, oczekiwane: zarządzanie przenosi się 
w obszar potencjalnie niezdeterminowanych zjawisk poddawanych ba-
daniu. Humanistyka nie ogranicza przedmiotowego terytorium swoich 
badań, tak jak czynią to nauki przyrodnicze, społeczne czy samo, orto-
doksyjnie rozumiane, „twarde” zarządzanie, skupione na świecie organi-
zacji. Takie podejście, u którego podstaw tkwią założenia zaproponowane 
przez Diltheya [Gadacz 2009b, 125], zostały już istotnie przedyskutowane 
i w rzeczy samej odsunięte49. A przecież właśnie w ten sposób postępują 

49 W tej roli występują neokantyści, tacy jak Wilhelm Windelband [Gadacz 2009b, 229].
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wspomniane przed chwilą nurty zarządzania, poszukujące nowych in-
spiracji, choć dokonują jednocześnie złamania dyscypliny, wychylając 
się w różne strony, z których spodziewają się zarówno odświeżenia, jak 
i przede wszystkim wszechstronniejszego instrumentarium badawczego. 
Nie tylko jednak tkwią uparcie w ramach organizacyjnego paradygmatu, 
ale nawet go stabilizują i zamykają, wybierając – opartą na niepełnych 
czy niedopowiedzianych przesłankach – kotwicę w postaci Kantowskiego 
podmiotu. Ich krok w stronę buntu i nowych przemyśleń musi zatem 
zatrzymać się niedokończony. Oczywiście wezwanie o podobnym zasięgu, 
proponujące od podstaw przemyślenie „zarządzania”, to znaczy zrozumie-
nie go jako zjawiska, ale przede wszystkim jako wszechstronnie wyposażo-
nego w skutki pojęcia, może wywołać sprzeciw, rodzący się jako lęk przed 
zagubieniem się w świecie słów i rzeczy. Jest to lęk, z którym humanistyka 
co najmniej od lat 60. obcuje na co dzień50 – bo tak przecież również, 
a może przede wszystkim, należy odczytać epistemologiczne i posthuma-
nistyczne problemy, które w tym tekście zajęły tyle miejsca. Zarządzanie 
jednak, podobnie jak humanistyka i jak całość nauki wraz z jej tożsamoś-
ciowym namysłem, musi włączyć ten lęk i jego źródło w obręb swojej re-
fleksji, ale nie jako zagrożenie, tylko owocny, jak w wypadku humanistyki, 
obszar poszukiwań i inspiracji.

Z perspektywy pewnych doświadczeń i lektur tego rodzaju postępo-
wanie wydaje się zresztą już zapowiedziane i stopniowo się uobecniające; 
takim znakiem jest na pewno książka Moniki Kostery pt. Occupy Manage-
ment. Wskazałem ją jako jedno z najważniejszych pól realizacji konfliktu czy 
też przenikania się problematyki zarządzania i humanistyki; dwa pozostałe 
obejmowały, przypomnę, zarys historyczny problematyki teoriopoznawczej 
i pojęcie posthumanizmu jako nowej wersji człowieczeństwa. Jest to bo-
wiem tekst świadomie używający poetyckich form wyrazu, wpisujący się 
w dobrze osadzoną w humanistyce zarówno historycznie odległej, jak i naj-
nowszej retoryczną strategię, tak otwarcie zastosowaną przez Heideggera, 
w której język traci przezroczystość, ale przeciwnie: staje się przedmiotem 
konstrukcji i opisu na równi z merytorycznym (choć pytać trzeba, czy jesz-
cze rzeczywiście zachowującym w tej sytuacji ów walor) przewodem myśli 
(przejmując jednocześnie rolę właściwego środowiska wydarzeń – samego 

50 Wielkim osiągnięciem intelektualnym w tej mierze jest książka M. Foucaulta pt. Les mots 
et les choses (pol. Słowa i rzeczy) [Foucault 2006].
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świata). Pojęcie poetyckości wydaje mi się w tym miejscu trafne z dokład-
nością swojej prostoty. Retoryczność odsyła świadomie do tradycji humani-
stycznej opisanej przez Borowskiego. Heidegger uzmysławia konieczność, 
przed jaką staje filozofia, mierząca się z sobą samą, jeżeli można tak nazwać 
przepracowanie metafizyki, choć w kontekście bytu i bycia – na pewno tak. 
Trudno w tym miejscu przepisywać perypetie rozpoczętego przez Wittgen-
steina lingwistycznego zwrotu, który w całej rozciągłości ów problem pod-
nosi, obejmując w końcu ogromne obszary myśli i owocując wieloma wy-
bitnymi nazwiskami. Jest natomiast pewne, że Kostera śmiało stawia krok 
w tę otchłań, bo używa słów operacyjnie otwierających analizę dotychczas 
zatrzaśniętą w powtarzanych obiegowo terminach. Podstawowe, podręcz-
nikowe i niezaprzeczone elementy zarządzania; czynności i zadania opisane 
przez słowa „planowanie”, „organizowanie”, „motywowanie” i „kontrolowa-
nie”, zderza, ale poprzez rozwinięcie, ze słowami nieoczekiwanymi, nie na 
miejscu, obcymi, swobodnie skojarzonymi. Oczywiście programowo odsy-
łają one do emocji i kompetencji ściśle podmiotowych, ludzkich, czym wy-
pełniają merytoryczne, racjonalne zadanie na poziomie wywodu tekstu jako 
założonego toku interpretacyjnego. Ale równocześnie dokonuje się dekon-
strukcja tych pojęć: poprzez zabiegi prozodyjne, poetyckie i kompozycyjne. 
Samo obrócenie się w tę stronę: stronę świadomości języka, jest najbardziej 
wywrotowym zabiegiem całej książki, mimo nieco innych, licznych w tym 
względzie, obecnych tam deklaracji. Jest bowiem najsilniejszym wniknię-
ciem w istotę humanistycznych przełomów, jako realizacji metaopisu, spoj-
rzenia nadrzędnego i totalnego jednocześnie. Skutek takiego postępowania 
może być tylko jeden: wstrząśnięcie podstawami rozumowania tak głębokie, 
że wszystkie słowa – choć nie jestem pewien, czy całkiem świadomie – i zbu-
dowane na nich pojęcia pokazują swoje konstrukcyjne szwy: ujawniają się 
jako fastryga, a nie ścieg, odsyłając natychmiast do opisanych już tutaj prze-
wrotów epistemologicznych.

Inaczej nieco ujawnia się konieczność namysłu nad zarządzaniem, kie-
dy go zastosować do najnowszych zjawisk cywilizacyjnych i kulturowych, 
takich jak Internet, czy szerzej tzw. ICT (Information and Communication 
Technology). Z oczekiwanego naiwnie problemu udziału technologii w pro-
cesach rozwoju, przy tylko nieco głębszej analizie wyrastają one na najpo-
ważniejsze obszary współczesnej refleksji, łączące w sobie całą listę możli-
wych interpretacyjnych podejść i sięgając początkami fundamentalnych, 
poznawczych niepokojów z przełomu XIX i XX wieku, ujawniających się 
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poprzez metamatematykę i filozofię matematyki51. Zarządzanie postawione 
przed Internetem może próbować mierzyć się z nim, dostrajając operacyjne 
pojęcia52, ale staje się to rychło bezowocne, kiedy przychodzi tak opraco-
wać termin pierwszy, jakim jest rzeczony „Internet”. Nie ma wtedy innego 
wyjścia niż uruchomić aparat humanistycznie konstruowanej pojęciowo-
ści, czyli podejścia do pojęć jako świadomych, operacyjnych konstruktów, 
zmieniających się wraz z tworzywem, w którym drążą (i samemu stając się 
tym tworzywem). Takie postępowanie jednak wymaga z kolei dyscypliny 
i metody panującej nad takim ich zastosowaniem, obydwu dostępnych je-
dynie w łonie humanistyki. W przywołanej tutaj próbie takim pojęciowym 
kluczem był mit; w innych tekstach próbowano rozpisać refleksję na temat 
Internetu na różnorodne, równolegle dyskursy, co pozwala zinterpretować 
Sieć jako twór dyskursywny właśnie, zależny od pojęciowego instrumen-
tarium opisu bieżącego pola analizy: ekonomicznej, społecznej, etycznej, 
medialnej itp. W obydwu wypadkach wyraźnie ujawnia się jednak skala 
opisowego przedsięwzięcia i jego złożoność, wymagająca gruntownego prze-
myślenia narzędzi badawczych, także narzędzi zarządzania.

Przedmiotem badań, w którym ujawnia się z jednej strony złożoność prob-
lematyki wymagająca wycofania instrumentarium badawczego aż do zaplecza 
epistemicznego, a z drugiej bezpośrednio włączonym w zakres podejmowa-
nych w niniejszym tekście kwestii, jest organizacja. Jak pisze Koźmiński:

W literaturze przedmiotu często pojawia się zbitka pojęciowa „teoria organi-
zacji i zarządzania”. W naturalny sposób rodzi się więc pytanie o możliwość 
„wypreparowania” teorii organizacji z teorii organizacji i zarządzania. O ile 
podstawowa funkcja teorii organizacji polega na opisie i wyjaśnianiu, o tyle 
teoria zarządzania zajmuje się dyrektywami efektywnego (sprawnego) działania 
w sferze zarządzania organizacjami. Teoria organizacji jest więc swego rodzaju 
poznawczą podstawą teorii zarządzania, która z natury rzeczy jest bliższa prak-
tyce, ponieważ formułuje i ocenia zalecenia praktyczne [Koźmiński 2011, 17].

51 Przykład głębokiego, filozoficznego i holistycznego namysłu tego rodzaju pokazuje pro-
jekt Luciano Floridiego, składający się z wielu prac poświęconych różnorodnym aspektom rewo-
lucji ICT, obejmujący dotychczas cztery pozycje (Information. A Very Short Introduction, 2010; 
The Philosophy of Information, 2011; The Ethics of Information, 2013; The Fourth Revolution. How 
the Inphosphere Is Reshaping Human Reality, 2014), opisany na stronie http://www.philosophyof-
information.net/research (dostęp: 25.10.2015).

52 Autor próbował tego dokonać za pomocą takiej kategorii opisowej jaką jest „środowisko” 
w książce pt. Pragmatyka Internetu [Maciąg 2013a].
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Jednocześnie postrzega on organizację jako niewątpliwie ulokowaną 
w obszarze badania społecznego, a więc „obejmującego swoim zasięgiem 
wszystkie przejawy indywidualnego i zbiorowego życia ludzi” [Koźmiń-
ski 2011, 13]. Ten ostatni aspekt, niezwykle silnie włączający organizację 
w problematykę człowieka (ale jako istoty społecznej, a nie metafizycznej, 
humanistycznej) niejako ex definitione, pozostawmy na razie z boku, zwra-
cając baczną uwagę na konfigurację pojęć przytoczonego wcześniej opisu 
funkcjonalnego organizacji. Wyznaczanie jej roli podstawy poznawczej nie-
sie ze sobą założenie o ścisłej zależności zarządzania od organizacji i jest 
także zarówno milczącym, jak i artykułowanym założeniem wielu tekstów 
poświęconych zarządzaniu. Koźmiński jednak w słowach poprzedzających 
taką decyzję bardzo jednoznacznie lokuje zarządzanie, którego teoria ma 
dlań pragmatyczny cel, skierowany na praktyczny skutek w postaci „spraw-
nego (efektywnego) działania”. Umieszcza się zatem w tej części refleksji 
poświęconej organizacji, którą Mary Jo Hatch określa jako należącą do nor-
matywnej perspektywy jej postrzegania, skierowanej na osiąganie konkret-
nych efektów, które – jak pisze – odnoszą się do takiego stanu rzeczy, jaki 
powinien być osiągnięty [Hatch 2013, 8].

Hatch perspektywę normatywną pozostawia jednak z początku całkowi-
cie z boku, uważając ją raczej za praktyczną realizację teorii (jeżeli w ogóle 
zechce się ona do takowej odnieść), aniżeli teorię samą i pozostaje przy trzech 
zasadniczych obszarach, w których ujawnia się całość teoretycznego dorob-
ku, nazwanych przez nią perspektywą modernistyczną (modern perspective), 
symboliczną (symbolic perspective) i postmodernistyczną (postmodern perspec-
tive). W specjalnym zestawieniu, nieobecnym we wcześniejszych wydaniach 
jej książki, poddaje je interpretacji w świetle czterech zasadniczych konteks-
tów problemowych: ontologicznego, epistemologicznego, rozumienia, czym 
jest organizacja, oraz wyznaczenia strefy będącej szczególnym polem badaw-
czej inwestygacji. Mimo pewnych uszczypliwości53 Koźmiński wprowadza 
do swego podsumowania stanu teorii organizacji takie same konteksty, tłu-
macząc ich obecnością jej „wieloparadygmatyczność”. Wydaje się zatem roz-
darty, na przekór stanowczej deklaracji, iż „teoria organizacji, podobnie jak 
teoria zarządzania, jest nauką praktyczną, a nie teoretyczną. Jej rolą nie jest 
poznawanie prawdy bezwzględnej (cokolwiek to znaczy), ale inspirowanie 
działań praktycznych prowadzących do zamierzonych celów” [Koźmiński 

53 Koźmiński komentuje wywód Hatch jako „sztuczną konstrukcję” [Koźmiński 2011, 19].
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2011, 34]. Bo przecież jak tutaj mówić o skuteczności czy praktyce bez sto-
sownych narzędzi analitycznych (tak czy owak filozoficznych, skoro mowa 
o epistemologii i ontologii)? Dla wywodu niniejszego tekstu ujawnia się 
w tej kontrowersji wyrazisty udział podejścia humanistycznego, natrafiają-
cego na opór, po którego stronie nie ma dobrych argumentów przeciw ko-
nieczności jego zastosowania. To także dowód, iż organizacja i zarządzanie, 
nieodłącznie splecione we wzajemnie eksplikacyjnym związku, nie są w sta-
nie zdystansować się wobec problemów jawnie humanistycznych. Zarządza-
nie umieszczone w naukach humanistycznych stanowi z tej perspektywy 
tylko następny, konieczny krok w stronę samoświadomości zarządzania jako 
takiego i jego naturalną drogę rozwoju, ale oczywiście wprowadzającą je 
natychmiast w bogactwo nowych pojęć i zobowiązań poznawczych.

Książka Barbary Czarniawskiej pt. Trochę inna teoria organizacji54 przy-
nosi bardzo dobrze podtrzymującą propozycję postulowanej w niniejszym 
tekście drogi, jaką powinno i musi podążać zarządzanie, słusznie zakwali-
fikowane do nauk humanistycznych i tam w niejasnym55 procesie metem-
psychozy wytwarzające się na nowo. Tak jakby w tym procesie nowa forma 
powstawałaby ze śmierci poprzedniej. W istocie mamy do czynienia raczej 
ze zwykłym rozwojem samoświadomości zarządzania, przechodzącej do 
kolejnych i coraz bardziej zaawansowanych stanów zrozumienia swojej roli 
i miejsca. Prezentowane w tekście badaczki podejście ma założony charakter 
konstruktywistyczny, co do zasady zgodny z tym wyobrażeniem konstruk-
tywizmu, które pojawiło się już w niniejszym tekście w rozdziale drugim, 
w kontekście interpretowania możliwości sądów naukowych i nauki jako 
takiej. Dla Czarniawskiej ten obszar jest jednak „obiecujący tylko jako pro-
gram epistemologiczny, jako podejście do badań organizowania” [Czarniaw-
ska 2010, 15]. Jego działanie polega na obserwowaniu rzeczywistości, które 
aliści podlega poważnemu ograniczeniu: może przebiegać jedynie w ramach 
możliwości wypowiedzenia wiedzy gromadzonej w obserwacji, a więc wy-
rzeka się ono pretensji do mówienia, mającego ambicje uogólniania, obiek-
tywności czy ostatecznej prawdziwości. Tym samym okazuje się lokalne: 
mówi tak, jak zrozumieć go może określona grupa ludzi. 

54 Jest to polska, zmieniona wersja wielokrotnie wydawanego (po raz pierwszy w roku 2005) 
podręcznika tej autorki pt. A Theory of Organizing [Czarniawska 2014].

55 Tak przynajmniej widzą często ten proces przedstawiciele tzw. twardego, ekonomicznego 
z ducha zarządzania.
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Brak roszczeń transcendentnych sprowadza to mówienie do opowiada-
nia jednej z możliwych opowieści, tym samym podkreślając fakt jej narra-
cyjności, która jest podstawowym pojęciem ogniskującym refleksję Czar-
niawskiej. Ale przeniesienie punktu ciężkości na ten poziom aktualizuje 
jej retoryczny charakter56, tym samym z kolei wprowadzając termin ważny 
z punktu widzenia niniejszego wywodu. Mówienie staje się w tej sytuacji 
czynnością poznawczą, obarczoną całością wad i zalet, jakie wnosi język ro-
zumiany w ten sposób, o czym tu już była mowa. Czarniawska wykonuje 
jednak jeszcze dalszy ruch, który z punktu widzenia przedstawionych tu-
taj racji jest oczywisty i pożądany; pisze o „zarządzaniu całymi zdaniami” 
[Czarniawska 2010, 126], opierając się na naturalnej w świetle poprzednich 
ustaleń, rozszerzonej wykładni pojęcia „tekst”: istnienie organizacji jest do-
stępne jako tekst. To przejście jest istotne i dramatyczne, i wynika wprost 
z przyjętej postawy epistemologicznej. Narracyjność jest zasadą przyjętych 
możliwości poznawczych i dotyczy w sposób oczywisty zarówno sposobów 
badania, jak i przedmiotów badania; sposoby badania są wrażliwe na ściśle 
określony przedmiot, wytwarzając wewnętrznie spoistą rzeczywistość bada-
nia. Jego ramy i wnętrze pozostają kwestią założeń, czyli swoistej umowy. 
Sztuką jest w tej sytuacji dostrzec tę umowę i zapanować nad nią (jej two-
rzywem i sposobem jego organizacji jest swoista umowa nadrzędna, którą 
jest język). Dzięki niej można zarządzać zdaniami czy słowami, a poprzez 
nie każdym rodzajem bytów, ostatecznie ujawniających się dzięki nim (ma-
jąc jeszcze przed sobą możliwość uznania tych zdań i słów za rzeczywistość 
samą, co jest najbardziej zaawansowaną wersją – hermeneutyczną – rozu-
mienia roli języka). W ten sposób wkraczamy w królestwo humanistyki 
w zarządzaniu.

Cytowana przed chwilą deklaracja Koźmińskiego zakłada immanentne 
zanurzenie organizacji w świecie ludzi i ich społecznych związków. Posuwa-
jąc się dalej na drodze reinterpretacji zarządzania, które teraz ma przybrać 
kształt przykładowej koncepcji osadzonej w obszarze humanistycznego na-
mysłu i przekraczającej jego tradycyjne ograniczenia, przyjrzyjmy się kolej-
nym faktom. Pierwszy jest taki, że w swoim, kontestującym zarządzanie, 
ruchu, opisanym w przywoływanej wcześniej szeroko książce pt. Occupy 

56 Tak też pisze Czarniawska o logice reprezentacji, tej, którą wybiera konstruktywista, ma-
jąc w zapasie logikę teorii i praktyki do opisu organizowania, i określa ją jako „wyrafinowaną 
retorycznie” [Czarniawska 2010, 21].
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Management, Kostera proponuje – wywrotowe – przejęcie zarządzania, po-
legające na „odebraniu” go anonimowym, racjonalnym i opresyjnym proce-
som, i uczynienie go osobistym, podmiotowym projektem, akceptując przy 
tym i wykorzystując jednocześnie jego specjalne położenie w przestrzeni 
rzeczywistości, kształtującej życie ludzkie. Wsparcie ze strony krytycznej 
i wszczętej nią refleksji, jest w tym dobrze widoczne. Expressis verbis, jako 
odwołanie się do przyrodzonej człowiekowi podmiotowości, przewija się 
ten pomysł w innych tekstach, w których podejmuje ona temat humani-
stycznego nurtu w zarządzaniu, wspomnianych na początku tego wywo-
du57. Problem zjawia się w chwili, w której owa podmiotowość, oparta na 
solidnym, tradycyjnym pojmowaniu osoby ludzkiej, ulega zatarciu wskutek 
zupełnie praktycznych procesów utraty treści przez konstrukcję ostatecznie 
dyskursywną, jaką jest człowiek, co jest pewnym, opisanym wcześniej fak-
tem historycznym. Rozumowanie Kostery, skądinąd bliskie każdemu huma-
niście, zawisa w próżni, domagając się dokończenia kroku, który bierze się 
ze słusznie wznieconego buntu. 

Pomoc jednak istnieje i dostarcza jej na przykład Czarniawska, która 
w tym celu musi się cofnąć do podstawowych procesów kształtowania prze-
świadczeń na temat świata i jego bytów, czyli do kompetencji poznawczych. 
Podobne tendencje, wspierające ten ruch, istnieją zresztą licznie w myśli 
filozoficznej. Jest jednak ta pomoc obfita w dalsze konsekwencje, bowiem 
jednocześnie następuje podważenie jednolitości i transcendentnego umo-
cowania owych kompetencji: pozwalają one bowiem nie tyle odkrywać, co 
konstruować wyobrażenia na temat świata. Ten moment trzeba podkreślić: 
zniesienie umocowania nadrzędnego, uniwersalnego i obiektywnego ozna-
cza, że są one skazane na wytwarzanie tego umocowania samodzielnie. Jed-
nak tym ruchem podważa się za jednym zamachem także całość wspomnia-
nych przeświadczeń jako nadrzędnych, uniwersalnych czy obiektywnych. 
Niekoniecznie jest więc tak, jak może wynikać z tekstu Czarniawskiej, że 
gdzieś w głębi istnieje stabilny poziom (logika praktyki), nadający się do 
odkrycia, a wypowiadany (artykułowany) w swojej reprezentacji; może on 
być tylko jednym z długiego szeregu założeń jedynie i konstrukcji. Skoro 
tak, nie ma powodu, aby się zatrzymywać na samym początku tej pełnej 

57 Niezwykle ciekawym, pobocznym efektem tego pomysłu, jest dramatyczne postawienie 
tezy o immanentnym konflikcie, obecnym w organizacjach jako bytach społecznych, o wyraź-
nym rodowodzie marksowskim. „Przejmowanie zarządzania” jest gestem rewolucyjnym i musi 
posiadać stronę, przeciw której występuje.
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nieoczekiwanych skutków, nieograniczającej się kontestacji – także konte-
stacji zarządzania – i stworzyć to zarządzanie (jako konstrukcję) na nowo, 
w zgodzie zresztą z pojawiającymi się przeczuciami i za pomocą wyrafino-
wanych narzędzi humanistyki. Taką propozycją jest idea, nazwana z braku 
lepszego określenia pragmatyczną koncepcją zarządzania58.

Pragmatyczna koncepcja zarządzania odwołuje się do zupełnie podsta-
wowych znaczeń, jakie niesie ze sobą pojęcie zarządzania, kierujące na siebie 
uwagę przede wszystkim niezwykłą popularnością, którą bardzo stanow-
czo podkreśla także Kostera. Czarniawska wyzwala zarządzanie z kontekstu 
organizacyjnego, pisząc o zarządzaniu tekstem (słowami). Choć przeważa 
w tym sformułowaniu jego metaforyczna strona, w istocie, w sposób równo-
prawny, opisuje ono bezpośrednio pewne, wyobrażone zjawisko (metafora 
nie oznacza przecież osłabienia zdolności opisowej, zmienia tylko jej charak-
ter). Zarządzanie jest słowem i operuje w przestrzeni słów, okazuje się jed-
nak wyjątkowo trafne (spolegliwe), co sprawia, że chętnie się go używa lub 
wiąże się z nim liczne nadzieje na istotny bądź łatwy do osiągnięcia udział 
w świecie za jego pośrednictwem. Mimo że przyjmuje ono swoiste i waż-
ne miejsce w przestrzeniach dominujących dyskursów, takich jak dyskurs 
ekonomiczny, ma je tam jednak tylko z mocy, jakiej podlega dyskurs, na 
przykład tej, którą opisuje w klasycznym tekście Foucault [Foucault 2002]. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poddać je kontestacji. Wycofywanie się 
do znaczeń wcześniejszych, testowanie innych, pozwala na humanistyczny 
zabieg uzyskania wglądu w rzeczywistość, choćby poprzez urozmaicenie 
możliwych reprezentacji, które z drugiej strony można nazwać skonstruo-
wanymi strategiami interpretacji. Jako takie nadają się do użycia w posta-
ci analitycznych narzędzi. Oczywiście są one możliwe dzięki kontekstowi 
samo świadomego, metateoretycznego namysłu, któremu tyle tutaj poświę-
camy miejsca, pozwalającego choćby na oddalenie fikcjonalności jako zarzu-
tu metodologicznego.

Pragmatyczna koncepcja zarządzania formułuje tezę, iż zarządzanie jest 
pragmatycznym procesem. Uzasadnienie tego twierdzenia składa się z czte-
rech następujących kroków:

58 Po raz pierwszy przedstawiłem ją na zebraniu naukowym Instytutu Kultury Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w styczniu 2013 roku. Była ona także przedmiotem mojego referatu na konfe-
rencji naukowej poświęconej zarządzaniu humanistycznemu, zorganizowanej przez ten Instytut 
w styczniu roku 2014. Zawarłem także jego podstawowe przesłanki w tekście pt. Internet jako 
przedmiot zarządzania humanistycznego [Maciąg 2015b].
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1. Zarządzanie to jest działanie, które prowadzi do pewnych skutków.
2. Skutkiem zarządzania jest poddanie pewnej rzeczywistości zmianie.
3. Nieprzypadkowość zmiany jest wyrazem celowości zarządzania.
4. Zarządzanie jest pragmatyczne, ponieważ podporządkowuje tę zmia-

nę pewnym konstrukcjom konceptualnym (takim jak na przykład 
organizacja), realizując w ten sposób jej celowość59.

Przedstawiona konstrukcja nie może być traktowana jako definicja, po-
nieważ jej celem nie jest opisanie rzeczywistości, lecz stworzenie pewnego 
modelu, który do rzeczywistości może mieć odniesienia (narzucające się 
bądź możliwe), ale przede wszystkim ma naśladować ideę systemu aksjoma-
tycznego, opartego głównie na inferencjach (a nie referencjach)60. Dopiero 
po tym założeniu można próbować użyć go jako praktycznego narzędzia 
analizy, sprawdzając go w ten sposób. Jego zasada działania jest podobna 
do innych instrumentów, którymi posługuje się zarzadzanie, takich jak na 
przykład metafory. W jego przebiegu także pojawiają się słowa, których zna-
czenie odwołuje się do milczącej wiedzy, takie jak działanie, skutek, pewna 
rzeczywistość, celowość itp. Aby jednak tym razem odsunąć możliwy zarzut 
posługiwania się rozumowaniem niepełnym (entymematycznym w tym wy-
padku, czyli o niedopowiedzianych przesłankach), wyjaśniam: „działanie” to 
aktywność (sprawczość) jakiegoś agenta, o którego naturze nic się nie zakła-
da poza tym, że działa. Skutek może być także dowolnej natury, o ile realizu-
je efekt opisany w kroku drugim. „Pewna rzeczywistość” oznacza, że mamy 
do czynienia z wyborem zakresu, natury, formy itp. pewnego środowiska, 
w którym agent działa, bez żadnych innych, wstępnych ograniczeń. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby była nim na przykład realna organizacja, ale może 
też to być środowisko programowe (softwarowe, algorytmiczne), w którym 
działa sztuczny agent61. Celowość jest wyjaśniona w punkcie czwartym; jest 
mianowicie początkiem (lub końcem) kształtowania się sensowności dzia-
łania agenta, czyli zarządzania, ale również nie przesądza w żaden sposób 

59 Przedstawiona wersja różni się nieco od wersji pierwotnej: ujednolicono formę wyrażania 
poprzez konsekwentne użycie zdań twierdzących, co wymusiło pojawienie się w kroku pierw-
szym pojęcia „działanie” i przeformułowanie kroku trzeciego.

60 W ten sposób można odrzucić zarzut esencjalizmu sformułowany przez Cezarego Woź-
niaka, za którą to cenną uwagę dziękuję.

61 Ten przykład ma uzmysłowić, że czekają nas „organizacje”, w których działają roboty 
zarządzane przez algorytmy.
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o charakterze tej sensowności ani jej źródle. Sensowność uzasadnia użycie 
określenia „pragmatyczność”. Inspiracji dla użycia tego pojęcia dostarczył 
Dewey, który pisał: „Aby móc nadać znaczenie pojęciom, trzeba je umieć 
zastosować w życiu. Otóż to zastosowanie jest możliwe za pomocą czynów. 
Ale zmiana w życiu, wynikająca z tego zastosowania, świadczy o istotnym 
znaczeniu pojęć” [Dewey 1938, 17], postawa pragmatyczna zatem polega 
na „odwracaniu się od pierwszych rzeczy, zasad, kategorii, przypuszczalnych 
konieczności i zwracaniu ku ostatnim rzeczom, owocom, skutkom, faktom” 
[Dewey 1938, 24]62. Pozostanie wyłącznie na poziomie inspiracji jest oczy-
wiście wynikiem przyjęcia bardziej abstrakcyjnego rozumienia (i w związku 
z tym traktowania ich jako metafory w przytoczonym cytacie) takich pojęć 
jak „życie”, „rzeczy”, „owoce” czy „fakty”, co rozumiem jako rozszerzenie 
intencji Deweya. Procesualność tak opisanego zarządzania, pojawiająca się 
w nazwie, wskazuje tylko na jedną jego cechę, a mianowicie taką, że działa-
nie rozgrywa się w czasie.

Tak określone zarządzanie ma dwie zasadnicze zalety, które rozwiązują 
z kolei dwa podstawowe problemy, będące przedmiotem szczegółowego opi-
su w tym tekście. Są one związane, po pierwsze, z kwestią tzw. wieloparadyg-
matyczności, czy też rozmycia poznawczego ugruntowania zarządzania, po-
strzeganego jako wada, a będącego tymczasem znakiem głębszych procesów 
epistemologicznych, w szczególności nauki, jej dziedzin, metod, warunków 
wiarygodności etc. oraz, po drugie, pozbycia się irytującego dzisiaj zakotwi-
czenia interpretacji podmiotowości w nieco archaicznej, a nawet uproszczo-
nej koncepcji humanitas. W obydwu wypadkach postępowanie ma charak-
ter radykalny; w tym drugim oznacza całkowite porzucenie związania się 
z jakkolwiek rozumianą formą człowieczeństwa, choć oczywiście w żadnym 
razie nie oznacza jej odrzucenia. To po prostu wynik jedynej możliwej de-
cyzji, w sytuacji kiedy konstrukcja oznaczona słowem „człowiek” przeżywa 
gwałtowną fazę dekonstrukcji i przemieszczeń, zarówno o głębokich źród-
łach spekulatywnych, jak i wynikającą z doświadczania praktycznej rzeczy-
wistości przede wszystkim podlegającej wpływowi technologii. Rozumiem 
ten stan, jak wielu badaczy, w tym Heidegger i Braidotti, jako konieczność 
przepracowania idei humanitas. Jednocześnie taka decyzja otwiera pole 
do interpretacji działań agentów nie-ludzkich. Dostrzeżenie konieczności 

62 Wybór tych cytatów zawdzięczam Tadeuszowi Gadaczowi, autorowi dzieła pt. Historia 
filozofii XX wieku [Gadacz 2009a, 199, 205].
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takiego rozszerzenia pola problematyzacji zarządzania pojawiło się w szcze-
gólności pod wpływem tekstów wspomnianego już Luciano Floridiego, co 
dotyczy zwłaszcza użycia określenia „agent”. Pochodzi ono z obszaru za-
interesowania informatyki, gdzie oznacza przede wszystkim autonomiczne 
w różnym stopniu byty techniczne (np. cyfrowe), działające w różnych, na 
przykład cyfrowych środowiskach (np. takich jak sieć). Nie bez wpływu po-
zostaje także niesformalizowana koncepcja Bruno Latoura znana pod nazwą 
Actor-Network Theory, będąca zdaje się pierwszą tak kompletną i spójną pró-
bą przekroczenia granic człowieka jako jedynego i głównego punktu odnie-
sienia dla wszelkich rozważań dotyczących natury świata i jego zjawisk63.

W przypadku pierwszym postępowanie wychodzi naprzeciw i przekra-
cza ograniczenia dotyczące kompetencji poznawczych w sensie ogólnym, 
jak i sprowadzonych do poziomu uprawiania nauki. Ma ono radykalny 
charakter, ponieważ kieruje się ambicją ulokowania się na takim poziomie 
abstrakcji, na jakim podobne przeciwności zanikają. Inspiruje się więc for-
malizmami matematycznymi, choć oczywiście stara się nie popełnić błę-
du mechanicznego przenoszenia ich w obszar całkowicie nieformalizowal-
nego języka. Dzięki temu postępowaniu udaje się ujednolicić i wygładzić 
pole, w którym ma zaproponowana konstrukcja zarządzania operować. 
W szczególności ostatecznie wyzwala zarządzanie z władzy teorii organiza-
cji (i wszelkiej innej teorii), choć może ona pozostać w jego obrębie pod 
pilnym nadzorem. Ten skutek powstaje dzięki uporaniu się z tradycyjnym 
kłopotem nauki, jakim jest uwikłanie w obszarowy podział, kłopotem tak 
silnie odczuwanym na gruncie zarządzania. Rozwiązawszy ten problem, za-
rządzanie humanistyczne nazwane tak, ponieważ korzysta z intelektualne-
go, analitycznego dorobku humanistyki, zdolnej myśleć naukę i/lub wie-
dzę jako pewną całość, zostaje następnie oswobodzone z jednoznaczności 
antropologiczno-filozoficznego projektu humanitas i wprowadzone w nowe, 

63 Koniecznie domaga się w tym miejscu wspomnienia inna w zawartości, choć zupełnie 
tożsama w idei koncepcja prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego. Po pierwsze, jej założona ogól-
ność niewątpliwie służy tutaj za inspirację: „głównym jej zadaniem jest konstrukcja norm jak na-
jogólniejszych sprawności jak największej” [Kotarbiński 2000, 7]. Ta ogólność zostaje w następ-
nym kroku ograniczona, ponieważ – jak pisze Kotarbiński – „głównym tematem [...] dociekań 
będzie świat działalności ludzkiej, świat rozmaitych czynów człowieka” [Kotarbiński 2000, 22]. 
Można zatem powiedzieć, że pragmatyczna koncepcja zarządzania wspiera się na założeniach 
podobnych do Kotarbińskiego i jednocześnie je rozszerza – w tej właśnie, początkowej i formu-
łującej najogólniej punkt wyjścia części – poza człowieka, nie uważając go już za dostatecznie 
stabilną podstawę refleksji, co czyni z powodów tutaj obszernie wyjaśnionych.
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różnorodne sposoby ujawniania się podmiotowości, rozumianej tutaj na 
poziomie sprawczości, bo tylko taka wystarcza, aby zarządzanie zrozumieć.

Jeżeli opisany wywód ma okazać się trafny, trzeba wystawić go na pró-
bę najwłaściwszą, jaką jest skonfrontowanie go z rzeczywistością, a właści-
wie powiedziawszy, wprowadzając w czyn perspektywę wyraźnie tu opisaną, 
z wielością tych rzeczywistości, które wyłaniają się przed nami w rozmaitych 
metodologiach i trybach jej oglądu. W pierwszym, najprostszym ruchu dą-
żylibyśmy do opisu dokonywanego w obrębie jednego zespołu założeń i na-
rzędzi, na przykład o charakterze systemowym czy strukturalistycznym. Teraz 
jednak, zdobywszy humanistyczne spojrzenie o wyższym poziomie uogólnie-
nia, nie możemy porzucić wiedzy o ich każdorazowym uwikłaniu w pewną 
epistemologiczną sieć przekonań, a także towarzyszący im zbiór pojęć. Nasza 
pewność co do postrzegania za tymi pojęciami denotatów pewnych i sta-
bilnych została zbyt poważnie naruszona, aby stosować je i definiować tak, 
jakby miały one swe idealne przedmioty, pozwalające się odkryć i opisać. Nie, 
tego rodzaju pewność raz podważona nie może wrócić do swojej komforto-
wej sytuacji wystarczalności. Humanistyczna wiedza tego rodzaju jest gorz-
ka. Ale nagroda jest w równym stopniu wspaniała, bo ten stan nie oznacza 
całkowitej utraty osadzenia epistemologicznego, ale obowiązek i perspektywę 
odnalezienia go gdzie indziej; na nieco wyższym poziomie refleksji. W tym 
nowym spojrzeniu perspektywa jest znacznie bardziej rozległa, można de-
finiować pojęcia dostosowane do nowych, właśnie otwierających się kra-
jobrazów współczesnego świata, zaludnionego przez nowe byty, takie jak 
quasi-inteligentne software’owe agenty, i uruchamiającego nowe procesy, 
takie jak te, które ożywiają jedno z najważniejszych zjawisk naszych czasów, 
a z pewnością także zjawisko rangi cywilizacyjnej, jakim jest Internet.

Internet jest dla naszego celu polem doskonałym ze względu na zasięg 
swojego oddziaływania, powszechność itp., ale przede wszystkim z powodu 
niezwykłej atrakcyjności, roli swoistego cywilizacyjnego fetysza, ziemi obie-
canej, która ma otworzyć niezwykłe zasoby i wypełnić rozmaite obietnice. 
Jest w tej zbiorowej histerii zapał i oszołomienie o niezwykłym nasileniu, 
przejawiające się w gorączkowych projektach cyfrowych społeczeństw, róż-
nie zresztą nazywanych: postindustrialnymi, informacyjnymi, sieciowymi 
czy cyfrowymi64, przeważające znacznie nad niepokojem czy wizją klęski. 

64 Takim projektem jest na przykład idea UE pn. Digital Economy and Society: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en (dostęp: 1.06.2016).



Drugim powodem jest nieostrość wyobrażenia tego, czym jest Internet, 
przy czym owa nieostrość jest silnie obecna w obszarze artykulacji: istnieje 
wiele sposobów rozumienia tego pojęcia, a także sposobów wskazywania 
jego denotatu. Ten ostatni kłopot ma oczywiście ontologiczny charakter, ale 
manifestuje się silnie na poziomie epistemologicznym, stanowiąc poważny 
problem dla zarządzania. Jak bowiem wpisać to zjawisko w ramy pragmaty-
ki, zachowując jego rozmaitość? Ten problem, który stanął już przed auto-
rem [Maciąg 2013], tutaj zostaje na nowo zinterpretowany z użyciem prag-
matycznej koncepcji zarządzania, czerpiącej z humanistycznego metaopisu. 
Zreferowaniem rozwiązania, jakie zostało zaproponowane, zajmuje się część 
druga niniejszej książki.
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INTERNET JAKO DYSKURS

Niniejsza część zawiera próbę zastosowania pragmatycznej koncepcji zarzą-
dzania, przedstawionej w części poprzedniej. Polem operacyjnym tej kon-
cepcji będzie Internet, pisany wielką literą; tym słowem obejmuję pewien 
zespół zjawisk i procesów o takiej komplikacji i zasięgu, a także tak intensyw-
nym włączeniu w mechanizmy współczesnego świata, że pozostaje w stanie 
nieustannego dualizmu ontologicznego, który waha się między wyodręb-
nianiem go jako osobnej całości i – po uwzględnieniu jego dramatycznego 
wpływu na współczesny świat – uznaniem go za jego immanentną część. 
Tego rodzaju stan rodzi się w momencie, w którym Internet osiąga względnie 
dużą wielkość i powszechność, to znaczy około początków lat 90., a ściś lej po 
wdrożeniu technologii World Wide Web, której autorem był Tim Berners-
-Lee, a także po jego skomercjalizowaniu poprzez uwolnienie dystrybucji do-
stępu do niego oraz dzięki gwałtownemu rozwojowi sektora hand lowego65. 
Z obecnej perspektywy proste przeciwstawianie sobie tzw. świata realnego 
światowi wirtualnemu utraciło swój ostry sens głównie dlatego, że jest zbyt 
trywialne, a ewentualne wzajemne związki tych dwóch obszarów przestały 
mieć właściwość wskazywania jednocześnie cech dystynktywnych, kierują-
cych w stronę stabilnego wyobrażenia zarówno jednej, jak i drugiej strony. 
Na rozmaite sposoby obydwa światy przeniknęły się tak silnie, że ich podział 
wydaje się sztuczny, pogłębiając, a nie rozwiązując problem.

Taką ujednolicającą perspektywę zaproponował już Manuel Castells 
z końcem lat 90., pisząc, że „wszystkie przekazy wszelkich rodzajów zosta-
ją zamknięte w medium, ponieważ medium stało się tak wszechstronne, 

65 Te zjawiska opisuje wiele publikacji, które streszczam w książce pt. Pragmatyka Internetu. 
Web 2.0 jako środowisko [Maciąg 2013a].
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tak zdywersyfikowane, tak giętkie, że wchłania ono w jeden multimedialny 
tekst całość ludzkiego doświadczenia, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” 
[Castells 2010, 402]. Ten fragment, także częściowo ze względu na moment 
swojego powstania, wydaje się w swojej pasji należeć jeszcze do wczesnego 
okresu entuzjazmu cechującego badaczy Internetu, których emocje Well-
man podsumował w artykule zbierającym ówczesny dorobek badaczy Inter-
netu, opublikowanym w roku 2004, pisząc, iż „punditry rides rampant”66 
[Wellman 2004, 124]. W metaforycznym i anegdotycznym określeniu za-
warł on obraz siły, z jaką oddziaływał na obserwatorów gwałtowny rozwój 
Sieci we wszystkich sferach, od kwestii ekonomicznych i społecznych poczy-
nając, a na kulturowych i psychologicznych kończąc.

Dzieło Castellsa było jednak niewątpliwie (i pozostaje nim do dzisiaj) 
obszernym, kompetentnym i nowatorskim wykładem na temat Sieci, otwie-
rającym już czasy wnikliwych badań. Zawierało ono także, pomiędzy za-
sobami wiedzy, analizami i wnioskami, naczelną interpretację potencjalne-
go kierunku oddziaływania technicznego wynalazku, jakim jest Internet, 
wyraźnie podkreślającą ekspansję Sieci, zagarniającej całość mechanizmów 
świata historycznie starszego i funkcjonującego wcześniej. Tworząc i stosu-
jąc w praktyce podobne założenie, Castells podążał wyraźnie drogą zgodną 
z myśleniem kategoriami swoistej formacji interpretacyjnej, jaką jest tech-
nologiczny determinizm. Jej wyraźnego sformułowania na terytorium me-
diów można się doszukać w pracach Harolda Innisa i jego uczniów, takich 
jak Marshall McLuhan, ale za patrona tego rodzaju myślenia uchodzi Thor-
stein Veblen, opracowujący ogólną kwestię kształtowania się stosunków 
społecznych pod naciskiem materialnych warunków, w głośnej w swoim 
czasie książce pt. Teoria klasy próżniaczej, wydanej po raz pierwszy w roku 
1899. To ostatnie nazwisko pojawia się tutaj także dlatego, że marksowskie 
źródła nie są Castellsowi obce. Frank Webster definiuje hiszpańskiego ba-
dacza jako postmarksistę, który krytycznie przekracza ograniczenia swego 
źródła w pewnych kwestiach społecznych, takich jak na przykład feminizm; 
kwestiach, nie dających się wytłumaczyć w kategoriach bezpośrednio wzię-
tych od Marksa [Webster 2006, 99]. Z drugiej strony Castells pozostaje 
jednak wierny podstawowej zasadzie materializmu, zgodnie z którą system 
ekonomiczny oraz technologia warunkują wszelkie zjawiska społeczne, po-
lityczne, egzystencjalne czy nawet kognitywne.

66 „Znawcy jeżdżą jak szaleni”.
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Opisany kierunek wpływu, tak dobitnie wyeksplikowany przez Castell-
sa i poparty przez niego licznymi przykładami, wciąż dominuje, ilustrując 
deterministyczny model, w którym technologia cyfrowa poddaje rekon-
strukcji rzeczywistość we wszystkich jej istotnych aspektach. W zasadzie 
nie udało się dotychczas zmienić takiego, narzucającego się nastawienia, co 
dowodzi siły modelu. Także wspomniany wcześniej projekt Luciana Flori-
diego, wsparty na bardzo głębokich podstawach teoretycznych i obejmujący 
potężny zamysł badawczy, na który składa się sześć publikacji, w tym więk-
szość o charakterze fundamentalnym (filozofia informacji, etyka informa-
cji itp.), zrealizowany obecnie w większej części, także pozostaje pod jego 
wpływem67. Wydaje się, że ciągle nie udaje się zrealizować rzeczywistego 
udziału w badaniach innych koncepcji, na przykład tej, którą zaproponował 
Bruno Latour, zgodnie z nadziejami, jakie z nim już od wielu lat się wiąże 
[Slack 2010, 152]. Obecnie raczej dominują badania szczegółowe, dotyczą-
ce określonych aspektów sieci, które rozwijają się w czasie zgodnie z własną 
dynamiką, skupiając się na różnorodnych obszarach i stosując zróżnicowa-
ne podejście badawcze. Przykładem tej ostatniej tendencji jest na przykład 
teoria sieci, która może być zastosowana do opracowania i analizy różnych 
przejawów Internetu. W latach 90. zainteresowanie badaczy stosujących jej 
metody skupiało się na sieciach technicznych lub logicznych obecnych 
w Internecie, w ostatnich latach pojawia się wiele prac związanych z sieciami 
społecznymi, które przydają się do opracowania naukowego takich zjawisk 
jak portale społecznościowe.

Oczywiście diagnoza dotycząca generalnego, deterministycznego mode-
lu obecności Internetu w świecie za chwilę może się okazać błędna czy zbyt 
prosta w swoim kategorycznym uogólnieniu, które wystawia ją na łatwy 
atak. W tym miejscu raczej chodzi o wskazanie nastawienia, które okaże się 
istotne, rodzaj ściśle zaprojektowanej i przeważającej narracji, którą prze-
cież łatwo zrozumieć: Internet jest dziełem rąk ludzkich. U jego podstaw 
tkwi wiązka technicznych wynalazków, których powstanie ma charakter hi-
storyczny także w tym sensie, że można interpretować ich powstanie jako 
skutek historycznej sytuacji o charakterze politycznym, a nawet militar-
nym, społecznym, ideowym czy ekonomicznym. Do pewnego czasu autor 

67 Więcej o nim można się dowiedzieć ze strony: http://www.philosophyofinformation.net/ 
(dostęp: 3.11.2015). Ostatnia książka, już przywoływana, pt. The Fourth Revolution ukazała się 
w roku 2014.
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niniejszych słów uważał, że fakt, jakim jest zakorzenienie Internetu w tech-
nologicznym świecie artefaktów, będących dziełem ludzkiej twórczości, jest 
właściwym, a w dalszej części definiotwórczym sposobem zrozumienia na-
pięcia, jakie pojawia się między nim a resztą świata. Potrzeba nazwania tego 
napięcia w przestrzeni pojęciowej pojawia się jako oboczność wirtualne/re-
alne68, a ze względu na skalę, szybkość rozprzestrzeniania się czy powszech-
ność staje się niezwykle silna. Ten efekt ulega wzmocnieniu i przedłużeniu, 
ponieważ dołączają się doń inne pojęcia, rozwijające wyjściowe złożenie: 
symulacja, hiperrzeczywistość, awatar itp. wraz z naczelną, także metafizycz-
ną, bo ontologiczną obocznością online/offline.

Luciano Floridi zajmuje w tej sprawie niezwykle interesujące stanowi-
sko, zgodnie z którym odwraca źródłową zależność i proponuje podejście 
w dużej części znoszące opisywaną tutaj oboczność. Aby to przeprowadzić, 
wprowadza pojęcie infosfery, którego wprawdzie nie jest autorem (pojawia 
się ona, jak pisze, jeszcze w latach 70.), nadaje mu jednak nowe znaczenie. 
Wyjaśnienie umieszcza w perspektywie dwóch możliwych podejść: minima-
listycznego i maksymalistycznego. Zgodnie z pierwszym jest ona swoistym, 
osobnym środowiskiem „ukonstytuowanym przez wszystkie informacyjne 
byty, ich właściwości, interakcje i wzajemne relacje” [Floridi 2014, 40]. Po-
dejście drugie, maksymalistyczne, odwraca zagadnienie i opiera się na in-
formacyjnym zinterpretowaniu rzeczywistości; w tym przypadku, jak pisze, 
„sugeruje się, że to, co realne, jest informacyjne, i to, co jest informacyjne, 
jest realne. W tej ekwiwalencji kryje się źródło pewnych najbardziej zasadni-
czych przekształceń i stawiających wyzwania problemów, których doświad-
czymy w najbliższej przyszłości, kiedy weźmiemy pod uwagę technologię” 
[Floridi 2014, 40]. Ostatnie stwierdzenie nie jest gołosłowne, gdyż Floridi 
podaje w książce bardzo wiele przykładów obszarów poddanych wpływo-
wi tzw. ICT (Information and Communication Technology), które obejmują, 
jak się wydaje, wszystkie najważniejsze sektory gospodarki, dziedziny życia, 
kwestie społeczne itp. Odwrócenie spojrzenia osłabia trywialny determi-
nizm, odsuwa całkowicie problem stosunku świata i technologii cyfrowych 
i wprowadza w jego miejsce ujednolicone wyobrażenie rzeczywistości, które 

68 Pojęcie wirtualności jest przedmiotem osobnego namysłu, obszerne konteksty tego poję-
cia stara się zreferować publikacja pt. Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, w której poja-
wia się także próba definicji sformułowana przez Adama Pawłowskiego, czerpiąca z informatyki, 
jako dziedzina kluczowa współcześnie dla jej zrozumienia: „Wirtualność oznacza zatem cyfrowy 
charakter reprezentacji dowolnego obiektu lub procesu” [Zacher 2013, 16].
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jest spójne i pozwala zrozumieć procesy współczesnego świata w sposób syn-
tetyczny. W świetle tego podejścia dane, pozwalające powstawać informa-
cji i wiedzy, odkładają się od początku symbolicznej aktywności człowieka 
warstwami, tworząc swoistą glebę: humus. Specyfika współczesnych czasów 
polega na tym, że po raz pierwszy „ICT osiągnęły stadium, w którym mogą 
gwarantować stabilną obecność, jednostajną akumulację i wzrost, a także 
wzrastającą użyteczność” [Floridi 2014, 164] tego zasobu. W ten sposób 
podstawowym pojęciem i punktem wyjścia do dalszego rozumowania prze-
staje być świat realny, który okazuje się wtórny, pochodny czy zależny od 
realności informacyjnej.

Podejście Floridiego nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Na-
pięcie online/offline (rozstrzygnięte przez niego jako syntetyczny stan onlife),  
nie tyle rozbija istniejący schemat technologicznego determinizmu, co 
komplikuje jego wewnętrzną strukturę, likwidując trywialną przyczynowo-
-skutkową zależność. Nadal jednak pociągające wydaje się przeciwstawienie 
rozległych i gwałtownych skutków metodycznie wytworzonego przedmiotu 
pewnym zastanym warunkom historycznym. Dodatkowy kontekst nadają 
tej kolizji okoliczności narodzin komputera jako skutku pewnych drama-
tycznych rozpoznań dokonywanych na gruncie epistemologicznym, przede 
wszystkim o charakterze matematycznym. Sugerują one skomplikowane 
powiązanie z jednej strony pewnych złożonych konstrukcji poznawczych, 
o niezwykle wysokim stopniu abstrakcji, projektujących stosunek człowie-
ka do świata i z drugiej jego przemyślnie skonstruowane, materialne rze-
czy, dramatycznie ingerujące w kształt tego świata69. Nie wnikając w obszar 
sposobu istnienia Internetu, ale obserwując sposoby mówienia o nim, czyli 
podążając ścieżką Wittgensteina z jego Dociekań filozoficznych, można go 
ujrzeć raczej jako konstrukt nie materialny, ale raczej konceptualny, a ściś-
lej rzec biorąc i przechodząc do pewnej praktyki, konstrukt dyskursywny70. 
Oznacza to, że przedmiotem zainteresowania staje się badanie i opisywa-
nie zabiegu umieszczania jego fenomenów w różnorodnych przestrzeniach 

69 Próbowałem, z różnym skutkiem, podołać temu tematowi w książce pt. Deus ex machi-
na, gdzie przedmiotem namysłu był komputer – maszyna leżąca u podstaw Internetu [Maciąg 
2012].

70 Chodzi tutaj o jego sławny opis gry, w trakcie której rodzą się powiązania języka ze świa-
tem rzeczy. O tym pierwszym, streszczając poglądy Wittgensteina, pisze Wolniewicz, że jest „nie-
przebraną mnogością rozmaitych form i funkcji symbolicznych – «gier językowych» – składają-
cych się łącznie na nasz ludzki «sposób życia» na naszą Lebensform” [Wittgenstein 2000, XIV].
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pojęć, posiadających wszakże pewne wspólne obszary nazw; czynność, która 
zresztą wydaje się dominować w refleksji poświęconej Internetowi. Refleksja 
ta rozpada się w tej sytuacji na wiele rozmaitych podejść odwołujących się 
do swoistych koncepcji, ostatecznie formalizujących się jako dziedziny wie-
dzy: ekonomicznej, społecznej, medioznawczej, informatycznej itp.

Wkroczywszy na poziom dyskursywny, składa się milczące désintéresse-
ment w kwestiach metafizycznych i dokonuje się faktycznego zrównania 
oboczności, która niepokoiła nas cały czas: podziału na rzeczywistość In-
ternetu i rzeczywistość tzw. realną, przyznając im równorzędny status on-
tologiczny. Ten akt można interpretować także jako wycofanie się z defi-
niowania specyficzności każdego z tych statusów, co dzieje się z powodu 
braku dobrych narzędzi analizy. W praktyce oznacza on przyjęcie założenia, 
iż Internet osiąga tak bardzo wysoki poziom komplikacji lub integruje się 
w tak nierozdzielny sposób z tzw. rzeczywistością, że staje się rzeczywistością 
samą, co potwierdza także badająca go literatura. Istnieje wszakże jedna, 
dosyć oczywista, ale jednocześnie pozorna okoliczność, która wydaje się ten 
klarujący się i ujednoznaczniający obraz przekreślać. W przeciwieństwie do 
świata analogowego Internet jest dokumentem, posiada bowiem zdolność 
utrwalania najdrobniejszych przejawów aktywności, dokonujących się za 
jego pośrednictwem. Takimi przejawami aktywności w sposób oczywisty są 
zamieszczane w nim treści symboliczne (teksty pisane, obrazy, dźwięki), ale 
nie są one jedynym, ani nawet cieszącym się największym zainteresowaniem 
ich rodzajem. Trzeba dodać, że magazynowanie rozmaitych danych nie jest 
niczym nowym; Internet umożliwia jednak rozszerzenie tego procesu na tak 
swoiste i różnorodne dane jak nigdy dotąd, uświadamiając nieznane w tym 
względzie wcześniej możliwości.

Wraz z pojawieniem się i rozwojem fazy technologicznej i biznesowej 
Internetu, nazwanej przez Tima O’Reilly’ego Web 2.0, którą symbolicznie 
rozpoczyna jego artykuł opublikowany w roku 200571, rozwijają się coraz 
bardziej złożone sposoby udziału użytkowników Sieci w kształtowaniu jej 
zasobów. Mają one zarówno świadomy, jak i nieświadomy charakter, ale 
opierają się na jednej zasadzie, jaką jest maksymalne uwolnienie ich swo-
body i twórczości. W efekcie powstają treści o bardzo zróżnicowanym 

71 Okolicznościom, dziejom i skutkom tego okresu poświęciłem książkę pt. Pragmatyka 
Internetu. Web 2.0 jako środowisko, rozwija ona i tłumaczy wiele poruszonych tutaj kwestii z nim 
związanych [Maciąg 2013a].
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charakterze. Szczególną uwagą cieszą się dzisiaj na przykład dane generowa-
ne przez pojedynczych użytkowników, służące do tworzenia ich sieciowych 
profili i dalej do precyzyjnego filtrowania przeznaczonych dla nich treści, 
w szczególności o charakterze handlowym, takich jak reklamy, ale stanowią 
one tylko część tego obszaru. Skutki technologii Web 2.0 nie ograniczają się 
jedynie do pojedynczych, prywatnych osób. Jedynym wystarczającym wa-
runkiem jest podjęcie jakiejkolwiek aktywności w Sieci. W efekcie mamy do 
czynienia z pojawieniem się danych będących skutkiem złożonych działań, 
podejmowanych za pomocą Internetu przez różnych aktorów, o charakterze 
dynamicznym, przebiegających w czasie i angażujących po drodze dalsze 
rozmaite byty. Te dane dotyczą wszelkich czynności podejmowanych w Sieci 
lub za jej pomocą, również tych, które zwykło uważać się za „techniczne”, 
takie jak logi aktywności czy wielkości transferu danych. Podobnych da-
nych, mających metainformacyjny charakter jest bardzo wiele i stanowią 
osobne źródło zainteresowania. Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie 
danych jest przedmiotem gwałtownie rozwijających się nowych produktów 
i usług, znanych pod takimi nazwami jak cloud (chmura), wirtualizacja, big 
data, data mining, Internet of Things, Internet of Everything itp.72.

Wszelkie dane dostępne w Internecie, choć są zakodowane w przebie-
gach cyfr, mają ostatecznie materialną realizację i są zapisywane oraz odczy-
tywane przez odpowiednie maszyny, co oznacza, że cały ruch w Sieci jest 
ściśle rejestrowany, a to odróżnia go w sposób fundamentalny od sposobu 
krążenia informacji w świecie realnym. Utrwalenie powoduje, że dane te są 
dostępne w czasie późniejszym w oryginalnej, niezmienionej formie, a więc 
cechuje je maksymalna wiarygodność, są dostępne w całości, są więc pełne, 
a także mają formę, która umożliwia ich dalsze przetwarzanie za pomocą 
technik obliczeniowych, są więc użyteczne informacyjnie. Wykorzystanie 
tych wszystkich zalet stwarza jedynie problemy techniczne, których poko-
nanie nie jest łatwe, ale w zupełności możliwe. Istnienie takich danych nie 
oznacza oczywiście powszechnego czy swobodnego do nich dostępu. Zdanie 
sobie sprawy z takiej sytuacji pozwala zrozumieć swoisty status Internetu, 
na co dzień natomiast rodzi rozmaite skutki o charakterze ekonomicznym 
i politycznym, wynikające z zasadniczych nierówności w tym względzie. 

72 Doskonałym i aktualnym źródłem podstawowych i kompetentnych informacji na te-
mat procesów biznesowych i technologii będących ich podstawą jest inicjatywa wydawnictwa 
O’Reilly, publikującego odświeżane często, wraz z szybkim rozwojem tego sektora, teksty je 
opisujące, mieszcząca się pod adresem: http://radar.oreilly.com/ (dostęp: 8.11.2015).
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Reglamentacja tego rodzaju danych może się okazać ze względu na skalę, 
jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji, obejmu-
jąc takie kwestie jak prywatność, manipulacja, cyberwojna73 itp.

Wydaje się, że szczególną rolę w rozwoju możliwości wykorzystania da-
nych, poza rozwojem technologii, odegrało opracowanie teoretyczne zja-
wiska sieci. W jego wypadku mamy do czynienia ze swoistym złożeniem 
trzech osobnych procesów historycznych, do których należy pojawienie się 
i rozwój metodycznych, sformalizowanych badań sieci społecznych na grun-
cie socjologii, trwające od lat 30. XX wieku, tworzenie teorii sieci przede 
wszystkim na gruncie nauk przyrodoznawczych w latach 90. XX wieku, 
w szczególności fizyki, oraz towarzyszący im gwałtowny rozwój Internetu, 
zwłaszcza w ramach technologii World Wide Web. Spotkanie się tych trzech 
nurtów nastąpiło około roku 2010 na gruncie zaawansowanych badań sieci 
społecznych zawiązywanych za pomocą portali społecznościowych74 i odsło-
niło zupełnie nowe rodzaje danych, bardzo obiecujących z punktu widzenia 
biznesowego. Można w szczególności wyobrazić sobie dzięki nim masywną, 
zróżnicowaną społeczność, na przykład Facebooka, jako zapisaną dynamicz-
nie sieć, gotową do analizy, oferującą pełne informacje potrzebne w tym 
celu, zapisane w postaci obliczeniowej75.

Kluczowym problemem w tej sytuacji staje się oczywiście kwestia do-
stępu do danych przechowywanych w Sieci, o które toczy się prowadzona 
legalnie i nielegalnie, oficjalnie i w ukryciu walka, mająca zarówno eko-
nomiczny, jak i polityczny charakter. Choć podobne postawienie proble-
mu, czyli uznanie Internetu za kolosalny kontener danych, nie jest nowe, 

73 Tego rodzaju działania pojawiają się na przykład w Chinach, o czym pouczają dwie nastę-
pujące informacje z serwisu BBS. Pierwsza dotyczy zatrudniania przez rząd Chin ponad dwóch 
milinów obserwatorów monitorujących mikroblogi, którzy stanowią tylko część osób pozosta-
jących na służbie państwowej, tworzących raporty dotyczące treści pochodzących od użytkow-
ników chińskiego Internetu, a także na różne sposoby w nie ingerujących. Druga natomiast 
– zbudowania do 2020 roku ogólnokrajowego, rządowego systemu oceniającego wiarygodność 
każdego z obywateli w kontekście „społecznego kredytu zaufania”. Pilotażowe programy dotyczą 
głównie zachowań konsumenckich, ale przejście od tego poziomu na poziom na przykład oby-
watelski, który rejestruje i ewaluuje dane dotyczące zachowań społecznych, jest niezwykle łatwe. 
Obie informacje zaczerpnięto z następujących stron: http://www.bbc.com/news/world-asia-chi-
na-24396957, http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186 (dostęp: 30.12.2015).

74 Opisuję tę kwestię w tekście pt. Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych 
idei [Maciąg 2014]

75 Spełniając tym samym w sposób doskonały wszystkie warunki potrzebne do analizy sieci 
społecznej przedstawione przez Lyntona C. Freemana w tekście pt. The Development of Social 
Network Analysis – with an Emphasis on Recent Events [Freeman 2011].
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względnie niedawno to ogólne spostrzeżenie zostało uzupełnione o konsta-
tację niezwykłej ich rozmaitości, zaskakującej i nieograniczonej, oraz szcze-
gółowości, a także o techniczne możliwości ich wykorzystania. Internet był 
już postrzegany poprzez swoją semantyczną zawartość przez Tima Bernersa-
-Lee od chwili pojawienia się w postaci swojej obecnie najbardziej znanej 
technologii World Wide Web, o czym pisze on w swojej książce pt. Weaving 
the Web [Berners-Lee 2000]. To stamtąd pochodzi cytat będący poetyckim 
wprowadzeniem do koncepcji tzw. sieci semantycznej, spopularyzowanej 
około połowy pierwszej dziesiątki lat wieku XXI i jednocześnie parafrazą 
słynnych słów Martina Luthera Kinga: „Miałem sen na temat Sieci... I miał 
on dwie części. W pierwszej Sieć stawała się coraz potężniejszym środkiem 
współpracy między ludźmi. [...] W drugiej części snu współpraca rozszerza-
ła się na komputery. Maszyny stały się zdolne do analizowania wszystkich 
danych w Sieci – zawartości, odnośników i transakcji między ludźmi i kom-
puterami” [Berners-Lee 2000, 157]. Dokonana w ten sposób inauguracja 
technicznego pomysłu Semantic Web zakładała po raz pierwszy ideę prze-
kroczenia przez maszyny granicy dotychczas dla komputerów nieosiągalnej, 
to znaczy wyjścia poza formalny kod, mający dla nich wyłącznie walor skła-
dniowy (stąd nazwa tej fazy: Syntactic Web) i osiągnięcie zdolności „rozumie-
nia” znaczenia nadanego fragmentom kodu przez człowieka.

Antropomorficzne pojęcie rozumienia zostało tutaj użyte w cudzysło-
wie, bowiem proces uchwycenia znaczenia miał się całkowicie różnić od 
ludzkich mechanizmów kognitywnych, a jego podstawą były nawiązujące 
się w przestrzeni tekstu internetowego związki między poszczególnymi jed-
nostkami kodu. Trzeba jednak dodać, że we wspomnianej książce Berners-
-Lee wskazuje mechanizm ludzkiego pojmowania znaczeń jako inspirację 
dla Semantic Web. Opiera się on na tworzeniu „wystarczająco podobnego ze-
stawu spójnych asocjacji nawiązujących się między słowami”. W ten sposób 
pojawiają się proste wzorce; „rozumienie” trudniejsze, związane z sytuacją 
taką jak „czyjś gniew będący reakcją na sprawiedliwość” [Berners-Lee 2000, 
184] wymagają wzorców trudniejszych, których zresztą nie umiemy ustalić. 
„Rozumienie” czegoś nowego przez człowieka jest w tej sytuacji zdolnością 
odnoszenia tego czegoś do innych rzeczy, które już zostały „zrozumiane”. 
Sieć semantyczna pozwala maszynie podążyć drogą odpowiednich relacji, 
które podpowiedzą relewantne skojarzenia odczytane z zasobów sieciowych; 
sieć semantyczna jest „siecią połączeń pomiędzy różnymi formami danych, 
która pozwala maszynie osiągnąć to, czego nie da się odnaleźć bezpośrednio” 
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[Berners-Lee 2000, 185]. Jest zatem siatką inferencji, opisanych specjalnym 
językiem, który pokona lokalne niekoherencje, zachowując zasadę braku 
centrum. Bernersa-Lee fascynuje w tym kontekście porównanie z ludzkim 
mózgiem i pojawiająca się analogia neuronów i stron WWW, złożona struk-
tura i element przypadku [Berners-Lee 2000, 204], a także – co bardzo waż-
ne – zdecentralizowany charakter, co podkreśla w książce pt. A Framework 
for Web Science [Berners-Lee 2006, 5].

Jeffrey T. Pollock, autor książki pt. Semantic Web for Dummies (2009), 
przypomina, że technologiczne początki semantic web sięgają roku 1998, 
kiedy to na zlecenie Netscape Tim Bray i Ramanathan Guha stworzyli ję-
zyk opisu metadanych MCF (Meta Content Framework), aby pozwolić opi-
sywać ranking zawartości stron internetowych. W roku 1999 niezależnie 
od siebie Departament Obrony USA i Komisja Europejska zainaugurowały 
badania nad stworzeniem niezależnych agentów software’owych mogących 
działać autonomicznie w środowisku danych, dając tym samym początek 
pewnym rozwiązaniom technicznym, które weszły w skład technologii sieci 
semantycznej [Pollock 2009, 13/14]. Pollock uznaje jednak za jej oficjalną 
inaugurację zamieszczony w roku 2001 w „Scientific American” artykuł pt.  
The Semantic Web, którego autorami byli Tim Berners-Lee, James Hendler 
i Ora Lassila [Pollock 2009, 14], najwyraźniej przeoczywszy wydaną rok 
wcześniej, przywołaną wyżej książkę Bernersa-Lee.

Można pokusić się o stwierdzenie, że naturalną kontynuacją tego rodza-
ju poszukiwań w najnowszej wersji, a więc stworzenia nowych semantycz-
nych narzędzi analizy danych, co z pewnością miało prowadzić i prowadziło 
do nowych możliwości ich wykorzystania, stała się koncepcja data scien-
ce. Świadczy o tym choćby połączenie obydwu tematów w ramach takich 
przedsięwzięć jak DATAVERSITY76. Stanowi ona obecnie eksploatowane 
pole wykorzystania niezwykle atrakcyjnych, tworzących się i gotowych do 
użycia danych, ich przetwarzania, a także przede wszystkim odzyskiwania 
z niezwykle licznych i różnorodnych zbiorów, co wymaga wypracowania 
służących temu wyspecjalizowanych metod. Ta znajdująca się już w zaawan-
sowanej fazie dziedzina badań zajmuje się ich stworzeniem i zastosowaniem. 
Idea specjalnych studiów i będących ich wynikiem profesjonalnie przygo-
towanych specjalistów, umiejących posługiwać się zaawansowaną i rozwi-
jającą się technologią, nazwanych data scientists, poruszających się sprawnie 

76 http://www.dataversity.net/ (dostęp: 20.11.2015).
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w potężnych zbiorach danych, nie jest wcale taka nowa. Już w roku 2010 
w tekście zatytułowanym What is data science Mike Loukides opisywał naj-
ważniejsze oczekiwania związane z tym obszarem, opatrując go znaczącym 
podtytułem: Przyszłość należy do przedsiębiorstw i ludzi, którzy przekształcą 
dane w produkt77. Tekst ten ukazał się na stronach wydawnictwa O’Reilly, 
doskonale znanego w środowisku biznesu i związanego z nowymi technolo-
giami. Jego właściciel Tim O’Reilly, od początku towarzyszący formowaniu 
się tego sektora przedsiębiorczości, popularyzuje technologie i rozwiązania, 
a także wskazuje kierunki rozwoju i możliwości, tak jak to się stało w wy-
padku konceptu Web 2.0. O’Reilly zapowiedział go w tekście pt. What Is 
Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Soft-
ware w roku 200578. Loukides rozpoczyna od pojawiającego się już wtedy 
proroczego wskazania funkcji, jaką miały pełnić dane w procesach bizne-
sowych. Konstatuje dalej, że w czasie gdy pisze swój tekst, wielkie firmy 
takie jak Facebook, Google czy Amazon rozwijają zaawansowane technolo-
gie umożliwiające obsługę masywnych zbiorów danych. Do ich określenia 
używa terminu big data. 

W publikacji pochodzącej z roku 2015, także sygnowanej przez O’Reilly 
Media pt. Data Driven. Creating a Data Culture, DJ Patil i Hilary Mason 
piszą, iż biznesowa aktywność związana z danymi znajduje się w pełnym 
pędzie, wskazując poświęcone jej konferencje, książki, artykuły biznesowe 
i kursy. Przypominają oni także, że pionierem na polu wykorzystania da-
nych w procesach organizacyjnych był Wallmart, który jeszcze w latach 70. 
tworzył wielkie hurtownie danych. Autorzy ci dodają, że zainteresowanie 
danymi nie dotyczy wyłącznie biznesu, przejawiają je również agendy rządo-
we. Bardziej uporządkowane historiografię technologii i pojęć związanych 
z gromadzeniem i przetwarzaniem danych podają Rachel Schutt i Cathy 
O’Neil w książce pt. Doing Data Science (2014). Należy do nich określenie 
data fication, utworzone przez Kennetha Cukiera i Viktora Mayer-Schoen-
bergera w artykule opublikowanym w Foreign Affairs w roku 2013 pt. The 
Rise of Big Data79. Oznacza ono „zagarnięcie wszystkich aspektów życia i za-
mianę ich na dane”. Określenie data scientist zostało utworzone osobno przez 
DJ Patila i Jeffa Hammerbachera na stronach portalu społecznościowego 

77 https://www.oreilly.com/ideas/what-is-data-science (dostęp: 20.11.2015).
78 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (dostęp: 20.11.2015).
79 https://www.foreignaffairs.com/articles/2013-04-03/rise-big-data (dostęp: 20.11.2015).
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LinkedIn w roku 2008. Jeszcze wcześniej zwrotu data science użył William 
Cleveland w publikacji zamieszczonej na stronach Bell Laboratories w roku 
2001 [Schutt 2014, 9]. W roku 2010 Drew Conway Venn przedstawia wie-
lokrotnie później cytowany schemat osadzenia data science we wspólnym 
polu trzech przestrzeni: wiedzy matematycznej i statystycznej, umiejętno-
ści hakerskich i profesjonalnego rozpoznania danej problematyki [Schutt 
2014, 7].

Fakt ujawnienia się masywnych i dynamicznych zbiorów danych stano-
wi obiecujące terytorium nie tylko w świetle potencjalnych, użytecznych 
na przykład biznesowo, analiz, ale staje się także nie dającą się pominąć 
okolicznością w refleksji o charakterze ogólniejszym, opartej na analizie sto-
sownych procesów społecznych, dotyczącej wiedzy. To podejście usiłuje zin-
terpretować fenomen wiedzy o bardzo dobrze zdefiniowanym charakterze: 
jako produktu zinstytucjonalizowanego badania naukowego80. Tego rodzaju 
perspektywa towarzyszy autorom książki pt. Virtual Knowledge experimen-
ting in the humanities and the social sciences, piszących o „rozległych porcjach 
danych wytwarzanych przez jednostki, gospodarstwa domowe i organizacje 
w czasie ich codziennej aktywności” [Wouters 2013, 5]. Jednak po rutyno-
wym skonstatowaniu ich przydatności w procesach gospodarczych czynią 
je jedną z istotnych zmiennych wpływających na kształtowanie się współ-
czesnych procesów związanych z tworzeniem i krążeniem wiedzy. Obszarem 
ich zainteresowania jest jednak terytorium nauk humanistycznych i społecz-
nych, które – jak twierdzą – pozostawały poza tego typu namysłem w po-
równaniu z naukami przyrodniczymi [Wouters 2013, 8]. Autorzy podają 
w tym miejscu przykłady już starsze: „Skutki wzrostu, globalizacji, komer-
cjalizacji i digitalizacji pojawiające się na terenie nauk przyrodniczych i dla 
techniki już zostały wnikliwe opisanie w literaturze. Znalazły się tam pod 
różnymi nazwami, do których należą Mode 2 (Nowotny, Scott i Gibbons 
2001), nauka postnormalna (post-normal science, Funtowicz i Ravetz 1993), 

80 Zupełnie inaczej definiuje wiedzę, jako pewien techniczny zasób poznawczy, Hai Zhuge. 
The Resource Space Model (RSM) [Zhuge 2012, 215, passim] to znormalizowany (a także w dużej 
części sformalizowany) koncept zasobów wiedzy, nadający się do praktycznego wykorzystania 
w eksploracji Internetu, oparty na wielowymiarowej przestrzeni jako środowisku, pozwalającym 
zorientować dowolne zagadnienie jako znajdujący się w niej punkt. Zhuge streszcza tę ideę 
jako „model organizacji zasobów oparty na wielowymiarowych klasyfikacjach” [Zhuge 2012, 
211]. Odpowiedzią na pytanie o daną porcję wiedzy jest w tej sytuacji podanie jej superpozycji 
względem założonych kategorii. Tego rodzaju podejście jest stosowane między innymi w inter-
netowych wyszukiwarkach.
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technonauka (technoscience, Latour 1987; Haraway 1985) czy potrójna he-
lisa (triple helix, Leydesdorff and Etzkowitz 1998)”81 [Wouters 2013, 7].

Adaptacja wielu narzędzi podsuwanych przez nowe technologie (ICT), 
takich jak na przykład rozmaite zaawansowane systemy komunikacji bądź 
systemy analizy w powiązaniu z nowymi zasobami danych pozwala na 
sformułowanie zasadniczych dwóch wątków opisywanej książki, dotyczą-
cych, po pierwsze, nowatorskiego charakteru osiągnięć i obietnicy dalszych, 
umożliwionych przez e-badania (e-research) oraz po drugie, wynikających 
z nich norm regulujących produkcję wiedzy, na przykład status i położenie 
jednostek akademickich względem innych aktorów życia społecznego. Są 
one rozpatrywane dalej na trzech zasadniczych poziomach: formy i repre-
zentacji, przedmiotu badania i kwestii dziedzinowych oraz praktyki organi-
zacyjnej badań [Wouters 2013, 17]. Książka, która jest jednym z owoców 
pięcioletnich badań w tej sferze, odwołuje się do stworzonej do tych celów 
kategorii wiedzy wirtualnej (virtual knowledge), wskazując przede wszystkim 
aspekt praktyczny, aktualny i zmienny: „termin wiedza wirtualna przywołu-
je kreatywność, potencjał i dynamizm w połączeniu z aktualnymi praktyka-
mi i przeświadczeniami. Podkreśla także trwający dynamizm zmian zarówno 
w obszarze zawartości i formy, jak i umiejętności tworzenia nowej wiedzy” 
[Wouters 2013, 12]. Opisane przedsięwzięcie badawcze przenosi problema-
tykę danych i związanych z nimi technologii na zupełnie zasadniczy poziom 
epistemiczny, przechodząc niejako ponad procesami praktycznego wykorzy-
stania wiedzy, ale zajmując się procesami jej akwizycji.

Z punktu widzenia niniejszych rozważań wspomniana książka jest także 
istotna jako wkład do badań dotyczących współczesnej humanistyki, loku-
jąc tę ostatnią bezpośrednio wewnątrz zasadniczych trendów cywilizacyj-
nych związanych z technologią ICT. Z tym wiąże się na przykład kwestia 
retoryczności nauki, bezpośrednio uwikłanej w produkcję dyskursu, który 
z istoty ma charakter perswazyjny [Wouters 2013, 76, passim]. Ten szczegó-
łowy wniosek ma jednak znacznie ogólniejszą podstawę, związaną z dyskur-
sywnym charakterem wytwarzania obrazu świata w łonie nauk społecznych 

81 H.  Nowotny, P.  Scott, M.  Gibbons, Re-thinking Science: Knowledge and the Public in 
an Age of Uncertainty, Polity Press, Cambridge 2001; S.  Funtowicz, J.  Ravetz, Science for the 
post-normal age, „Futures” 1993, 25, s. 739–755; B. Latour, Science in Action, Open University 
Press, Milton Keynes 1987; D.  Haraway, Manifesto for cyborgs: Science, technology and socialist 
feminism in the 1980s, „Socialist Review” 1985, 80, s. 65–108; L. Leydesdorff, H. Etzkowitz,  
The triple helix as a model for innovation studies, „Science & Public Policy” 1998, 25 (3), s. 195–203.
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i humanistycznych. Jest on o tyle istotny, że niniejszy tekst właśnie taką 
strategią się posługuje.

Dyskursywność Internetu, jak wynika z przedstawionego nieco wcześ-
niej skróconego opisu, wymaga więc koniecznie doprecyzowania. Ten feno-
men istnieje w przestrzeni dyskursu jako pojęcie (i jako przedmiot badania) 
funkcjonujące w różnorodnych przestrzeniach wypowiedzi, z których każda 
interpretuje je nieco inaczej. Ale tę postać dopełnia cyfrowa, ujednolicona 
forma istnienia, obejmująca nieznaną dotychczas w podobnym kształcie za-
wartość oraz zdolność/obecność utrwalenia tej zawartości w nieosiągalnym 
dotąd zakresie o niespotykanej wcześniej wierności. Rozważając zatem ist-
niejące próby badania Internetu, z jednej strony mamy do czynienia z roz-
proszonymi dziedzinowo i koncepcyjnie podejściami badawczymi, wypo-
sażonymi w swoistą aparaturę pojęciową i operującymi na wybranych jego 
reprezentacjach; z drugiej natomiast, próby świadomego, celowego i formal-
nego wykorzystania obszernego i złożonego kontenera nowych, jednolitych, 
utrwalonych danych. Ta druga okoliczność wspiera paradoksalnie pierwszy 
typ podejścia, choć – jak się wydaje na pierwszy rzut oka – wprowadza 
poważny despekt interpretacyjny, bowiem wygląda na to, że przywraca tra-
dycyjną i nieprzekraczalną oboczność: świat/Internet. Jest to ta oboczność, 
którą starał się rozwiązać Floridi, wprowadzając taką kategorię ontologiczną 
jak infosfera czy określając stan doświadczeń egzystencjalnych jako onlife.

Dzieje się tak, ponieważ okoliczność owa podkreśla i wydobywa swoi-
stość Internetu o podłożu ontologicznym: jest on różny od świata w tym, że 
świat nie podlega podobnie bezpośredniemu mechanizmowi nieustannego 
utrwalania i dokumentowania, lecz jest ze swej istoty ulotny, co ujawniło się 
w różnych miejscach pracy badawczej (w ramach filozofii nauki czy refleksji 
ponowoczesnej, ale także na gruncie nauk społecznych jako konstruktywizm 
społeczny, paradygmat interpretatywny itp.). Powstaje oczywiście w tym 
miejscu jeszcze pytanie o naturę tego zapisu, którą częściowo starałem się 
przybliżyć, referując temat tzw. danych, które stają się przedmiotem rozma-
itych zabiegów, starających się je odczytać i zinterpretować, choćby dlatego, 
że mają wartość ekonomiczną i stanowią zasób pozwalający osiągać zyski. 
Na szczęście despekt przynoszony przez opisywaną okoliczność nie podważa 
podejścia dyskursywnego, ale go wzbogaca. Kwestia krążenia interpretacji 
zjawisk Internetu, wyobrażeń czy przeświadczeń na jego temat pozostaje, 
musi natomiast włączyć w swój obszar zupełnie nowy obszar treści – tych 
właśnie, które ujawniły się jako nowe czy wcześniej nieznane. Niewątpliwie 
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nasycają one i komplikują jeszcze obszar, który już teraz wydaje się trudny 
do uchwycenia, a co więcej wymuszają także przepracowanie samej kategorii 
dyskursu, który wchodzi w trudny związek z takimi kontenerami wiedzy 
jak dane, podlegające procedurom obliczeniowym. Ta kolosalna praca leży 
jeszcze przed nami, choć pewne konstatacje są konieczne. Pierwszą próbę 
sprostania problemowi dyskursywności Internetu podjąłem w tekście pt.  
Internet jako dyskurs [Maciąg 2013b] i pozostaje ona tutaj ważna, choć do-
maga się istotnego rozszerzenia. Opiera się na zestawieniu dwóch zasad-
niczych, klasycznych koncepcji dyskursu, z których pierwsza pochodzi od 
Jürgena Habermasa, druga od Michela Foucaulta. Obydwaj filozofowie 
przyjmują język jako rzeczywistość, w której wykształca się zjawisko dys-
kursu, a co więcej, także uznają ostatecznie wiedzę, czyli efekt czynności 
poznawczych człowieka, za pewien fenomen charakteryzujący sposób uwi-
kłania dyskursu w rzeczywistość języka. Dla Habermasa spełnia się ono 
w wyidealizowanej przez niego sytuacji komunikacyjnej, w trakcie której 
racjonalne próby porozumienia dążą do uzgodnienia tzw. ważnościowych 
roszczeń, służących następnie do konstruowania pewnego wspólnego „świa-
ta życia” (Lebenswelt). Owe ważnościowe roszczenia obejmują takie elemen-
ty jak „propozycjonalna prawdziwość, normatywna słuszność i subiektywna 
szczerość” [Habermas 1999, 144]. Foucault, który zresztą był przedmiotem 
krytyki ze strony Habermasa, przedstawia daleko bardziej złożone wyob-
rażenie dyskursu, traktując go wprost jako swoistą rzeczywistość istnienia 
wiedzy. Kształtuje się ona historycznie i społecznie oraz wytwarza ostateczny 
i jedyny w gruncie rzeczy, choć zmienny i gwałtowny świat jego bytowania. 
Nieuchronnym krokiem dalszym tego rozumowania, rozpisanego na nie-
zwykle błyskotliwe, wnikliwe i obszerne analizy, jest zrozumienie dyskur-
su także jako emanacji władzy, zdobywanej przezeń w drodze ustanawiania 
wszelkiego typu obowiązujących porządków, rodzących się wprzódy jako 
sądy na temat rzeczywistości. Także, a właściwie przede wszystkim, porząd-
ków społecznych obejmujących stosunki polityczne czy kulturowe.

Jak napisano, bytowym oparciem dyskursu jest język, co z perspektywy 
Internetu jest oczywiście wystarczające do uzasadnienia jego dyskursywnego 
charakteru, spełnia on bowiem obydwie przytoczone tutaj wizje, stwarzając 
z jednej strony warunki do pojawienia się bardzo powszechnej i bogatej 
sytuacji komunikacyjnej, jak i pewnej rzeczywistości, w której kształtuje 
się wiedza i władza. Tutaj jednak dokonuję istotnego rozszerzenia pojęcia 
języka, rozciągając go na wszelkie możliwe zasoby danych, niekoniecznie 
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źródłowo opartych dosłownie na konstrukcjach złożonych ze słów. Ta ope-
racja nie jest wcale taka trudna czy niezwykła. Dane są przecież sposobem 
artykulacji pewnych treści, podlegają swoistym, choć zmiennym i różno-
rodnym prawidłom składniowym, są symbolicznym wehikułem znaczeń. 
Są także niezwykle dynamiczne i ruchliwe, co wytwarza obraz raczej burz-
liwej i nieustabilizowanej, choć podlegającej zasadom lokalnych, struktu-
ralnych porządków, przestrzeni, a co być może najważniejsze, funkcjonują 
w rozmaitych kontekstach, również sięgających kwestii związanych z histo-
rycznie osadzoną problematyką władzy i wiedzy. Stąd trudno je przyrów-
nać do tekstu, a raczej do swoistej, dyskursywnej właśnie, rzeczywistości 
ich wytwarzania się i krążenia, choć niewątpliwie stoimy na początku drogi 
takiego ich rozumienia. Nie jest to także podejście całkiem nowe, bo trze-
ba oddać pierwszeństwo innemu francuskiemu filozofowi, który proroczo 
taką konieczność przewidział. Jean-François Lyotard w książce już tutaj 
wspominanej pt. Kondycja ponowoczesna, znacząco rozszerza pojęcie języ-
ka, który przyjmuje formę złożonych i różnorodnych gier, korzystających 
z najrozmaitszych, celowo rozproszonych sposobów uprawomocnienia swo-
ich przesłanek, sądów i tez. Owa „heteromorfia gier językowych” stanowi 
odpowiednik stanu społecznego, podobnie rozmytego i wielopoziomowe-
go. Wyklucza ona konsensus, tak podkreślany przez Habermasa, ale też po-
strzega język i siłą rzeczy ufundowany na nim dyskurs w sposób znacznie 
obszerniejszy. Włączenie w obszar jego kompetencji także, jak pisze expressis 
verbis Lyotard, „pamięci i banków danych” [Lyotard 1997, 177] okazuje się 
koniecznością, wynikającą z rosnącego udziału technologii w kształtowaniu 
świata społecznego82.

Złożony, oboczny, dyskursywny charakter Internetu pozwala przyjąć, iż 
zabiegi dotyczące nowego zasobu danych, jak i fakt ich obecności stanowią 
część ogólnych procesów, obserwowanych niejako „z zewnątrz” i w ramach 
różnorodnych wglądów usiłujących uchwycić jego specyfikę. Ujednolice-
nie płaszczyzny interpretacyjnej nie tylko nie musi zostać podważone, ale 
koniecznie uzupełnione tak, aby objąć także nowego rodzaju semantyczne 

82 Halina Grzmil-Tylutki w części swojej pracy poświęconej najnowszym tendencjom 
w analizie dyskursu i perspektywom badawczym, opisuje proces komplikowania się i rozsze-
rzania sposobów jego rozumienia, inkorporującym rozmaite strategie. Zgodnie z nastawieniem 
badawczym książki nie przekraczają one lingwistycznego horyzontu, ale dokumentują poznaw-
cze możliwości tej kategorii, stanowiąc pośrednie przyzwolenie dla jego dalszej interpretacji 
[Grzmil-Tylutki 2010, 203, passim].



formy, pojawiające się w sieci, które zostały opisane wcześniej, a także o no-
wego aktora (agenta) przestrzeni dyskursu, jakim jest maszyna cyfrowa. Jest 
ona bowiem w stanie poruszać się w tej nowej części swobodnie, w prze-
ciwieństwie do człowieka, bezradnego wobec jej masywności (masywności 
informacji po prostu).
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MODEL OPISOWY WSPARTY NA PRAGMATYCZNEJ 
KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

Opisany przed chwilą krok analityczny, polegający na oparciu się na kate-
gorii dyskursu, zgadza się z intencją Floridiego w rozpoznaniu w ICT zdol-
ności zagospodarowywania zasobów symbolicznych, która pojawia się wraz 
z komputerem po raz pierwszy w dziejach człowieka. Floridi jednak cały 
czas polem jego operowania czyni zasób informacji (infosferę), choć w in-
nych miejscach podkreśla jej walor symboliczny. Włączenie do tego obszaru 
dyskursu jako kategorii opisowej uprawomocnia ten ruch, który mógłby 
wydawać się nadużyciem z powodu nadmiernej swobody, polegającej na 
utożsamieniu przez Floridiego informacji z symbolicznym przekazem o cha-
rakterze kulturowym [Floridi 2014, 164]. Niniejszy tekst także stara się od-
powiedzieć na pytanie: czym jest Internet?, wybierając odmienną jednak 
drogę niż książka Floridiego. Ten ostatni włącza Sieć do szerszego spektrum 
zjawisk, nazwanych przez niego ICT i stara się w sposób esencjonalny udzie-
lić odpowiedzi, obserwując i analizując zjawiska na sposób empiryczny. Jest 
to trudne i niepewne ze względu na ich olbrzymie i niemożliwe do ogarnię-
cia bogactwo, co jednak ułatwia i wynagradza błyskotliwość wywodu auto-
ra. Jego tekst pozostaje mimo to rodzajem swobodnej wizji, a zestawione 
przykłady, mimo niewątpliwej wartości poznawczej każdego z nich, są jed-
nak z konieczności wybiórcze. Trzeba dodać, że Floridi powtarza w swoim 
holistycznym, totalnym i syntetycznym zamyśle zamiary wielu podobnych 
tekstów dotyczących Internetu, których listę otwiera Castells83. Tekst ni-
niejszy wybiera strategię odmienną: stara się uwzględnić i uporządkować 

83 Opisuję to szerzej książce pt. Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko [Maciąg 
2013a].
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istniejące dokonania badawcze, zapisane w literaturze przedmiotu, stając 
jednocześnie przed problemem ich nadmiaru i różnorodności. Platforma 
zaproponowana w celu ujednolicenia ich statusu, czyli dyskurs, pozwalająca 
uzyskać prawo do zestawiania ich w związki o głębszym charakterze, jest 
tylko częściowym rozwiązaniem wspomnianego problemu. Potrzebne jest 
jeszcze narzędzie definiujące i porządkujące podobny zabieg. Dostarcza go 
opisana w pierwszej części pragmatyczna koncepcja zarządzania funkcjonu-
jąca w obrębie dziedziny zarządzania zinterpretowanego w świetle nauk hu-
manistycznych. Została ona opisana w ostatnim rozdziale pierwszej części.

Rys. 1. Schemat poznawczy
Źródło: opracowanie własne.

Próbę graficznego przedstawienia modelu, który umożliwia zastosowanie 
tej koncepcji, zawiera rysunek 1. Jest on trójwymiarowy, choć fenomen, 
będący przedmiotem oglądu, może nie dawać się zamknąć w przestrzeni 
o skończonej liczbie wymiarów. Celem ilustracji jest symboliczne ukaza-
nie ograniczenia obrazów o wyraźnie mniejszej w stosunku do pierwowzo-
ru liczbie wymiarów, które na ilustracji powstają wskutek rzutowania trój-
wymiarowego „zjawiska” na dwuwymiarowe płaszczyzny. Za każdym razem 
uzyskany rzut jest wiernym jego przedstawieniem, ale dokonywanym za 
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pomocą narzędzi zbyt ubogich, aby uchwycić go w całości, o ile w ogóle jest 
to możliwe, zważywszy na nieskończoną liczbę potencjalnych wymiarów. 
Przedstawiony model jest uproszczeniem także dlatego, iż poruszamy się 
w wielowymiarowej przestrzeni dyskursu, będącego konstruktem społecz-
nym, a więc w zasadzie nieograniczonym w swoich możliwych wariantach. 
Jest on także zjawiskiem dynamicznym, co wynika z jego historycznego 
charakteru, umożliwiającego nieprzerwaną zmienność. Osobnym zagad-
nieniem jest organizacja przestrzeni dyskursów, która w świetle klasycznej 
interpretacji Michela Foucaulta jest hierarchiczna i represywna, a także jest 
realizacją wyraźnej formy władzy84. Ten sam autor jest najbardziej znanym 
twórcą dyskursywnej koncepcji wiedzy, która – najprościej powiedziawszy 
– przyjmuje formę wewnętrznie koherentnej wypowiedzi o zdefiniowa-
nym aparacie pojęciowym i założeniach wyjściowych, odnoszących się do 
pewnych głębokich przeświadczeń poznawczych, obowiązujących lokalnie 
w sensie przestrzennym i historycznym. Tę ostatnią wprowadza jako oś 
konstrukcji filozoficznej, także w ramach dziś już klasycznej, Jean-François 
Lyotard, proponując ideę narracji (metanarracji) jako metody uprawomoc-
nienia wiedzy85. W przedstawionym modelu odwołuję się generalnie do wy-
obrażenia wiedzy jako konstruktu zrelatywizowanego społecznie, kulturowo 
lub w jakikolwiek inny sposób, wypełniając tym samym jego konstruktywi-
styczny charakter86.

Pragmatyczna koncepcja zarządzania pozwala wypełnić przedstawione 
na rysunku poszczególne symboliczne płaszczyzny modelu stosownymi wa-
runkami rzutowania „zjawiska” Internetu, to znaczy skonkretyzować w po-
staci określonego typu konceptualizacji. Jest oczywiście jasne, że takie kon-
ceptualizacje mają charakter uprzedni i zewnętrzny, i są efektem osobnych 
procesów usensowienia przedmiotów, których dotyczą. W szczególności 
mogą mieć charakter świadomie przyjętych aparatów pojęciowych poszcze-
gólnych dziedzin wiedzy. Powstający model schematu poznawczego jest 
niejako przedłużeniem pragmatycznej koncepcji zarządzania; jej urucho-
mieniem w obszarze istniejącej myśli; polimorficznym, heterogenicznym, 
a przede wszystkim wieloskładnikowym. Można go sobie wyobrazić jako 

84 To klasyczne rozumienie dyskursu pochodzi od Michela Foucaulta, który zawarł je mię-
dzy innymi w opublikowanym wykładzie z roku 1970 pt. Porządek dyskursu.

85 Tę problematykę, uzupełnioną jeszcze o ideę dyskursu prezentowaną przez Jürgena Ha-
bermasa, podjąłem w tekście pt. Internet jako dyskurs.

86 Ten wątek został szeroko opisany w części pierwszej.
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zbiór różnorodnych przedstawień, z których każde korzysta z dobrodziej-
stwa osobnej konceptualizacji. Pragmatyczna koncepcja zarządzania formu-
łuje warunki, na podstawie których można je sprowadzić do jednego zbioru, 
innymi słowy stworzyć wspólną platformę analizy i dzięki temu podjąć ryzy-
ko ujednolicenia perspektywy badawczej.

Konceptualizacja nie oznacza jednak koniecznie racjonalności (agent 
software’owy – najprościej: robot będący programem – nie musi działać 
racjonalnie87) – konceptualizacja oznacza, że działanie ma sens, ale nie de-
finiuje, kto jest tego sensu dysponentem (nie istnieje warunek twierdzący, 
iż agent ma świadomość lub racjonalność jakiegoś rodzaju, może być za-
tem automatem, pod warunkiem że zachowuje autonomiczność w obrębie 
swego, szeroko rozumianego programu). Stąd wynika jasno, że całkowicie 
przemieszczone pojęcie zarządzania nie potrzebuje już koniecznie instancji 
podmiotu, co jest złą wiadomością dla przedstawicieli teorii tego zarządza-
nia zarówno w wersji ortodoksyjnej, tzw. ekonomicznej, rozumianej ogólnie 
jako realizacja bardzo określonej celowości sprawności, efektywności, wy-
dajności itp., jak i w wersji „miękkiej”, odrzucającej lub czyniącej drugo-
rzędnymi wyliczone przykładowo cele. Jest wiadomością dobrą natomiast 
dla wszystkich tych, którzy przyjmą do wiadomości głęboki humanistyczny 
kryzys pojęcia (i jego denotatu, jeżeli przyjmiemy pojęciową uprzedniość), 
jakim jest człowiek, co zostało opisane w części pierwszej i jest traktowane 
jako fakt w przestrzeni nauk humanistycznych.

Warto także zauważyć, że przedstawiony tutaj model konstruowania wy-
obrażenia zjawiska dobrze modeluje także ideę interdyscyplinarności, które 
to pojęcie jest skądinąd bardzo niepewne. Nie przeszkadza to w powszech-
nym jego stosowaniu, co jest niewątpliwym znakiem potrzeby nowych na-
rzędzi badawczych. Wyczerpywanie się pewnych utartych sposobów opisy-
wania świata w ramach reżimu nauki nie jest niczym nowym, czemu chyba 
najbardziej znany wyraz zawdzięczamy Thomasowi Kuhnowi. Niekoniecz-
nie jednak musi ono przybierać formy podobnie dramatyczne. Wydaje się 

87 To sformułowanie nie jest jednak oczywiste w świetle dyskusji toczącej się w obrębie za-
gadnień sztucznej inteligencji, którą pobudził szczególnie historyczny tekst Johna Searle’a z roku 
1980, prezentujący zagadnienie tzw. chińskiego pokoju. Bardzo prawdopodobne, że rozwiąza-
niem jest stworzenie nowej, odmiennej i lepiej zdefiniowanej pojęciowej aparatury, opisującej 
procesy rozumienia w ramach kognitywistyki, która będzie w stanie szerzej ująć całe zjawisko, 
budując konstrukcję pojęć na wyższym poziomie abstrakcji niż tej, która pojawia się na pozio-
mie obecnych dyskusji.
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raczej pewnym, powolnym i codziennym procesem, który przebiega rów-
nolegle do gromadzenia wglądów i teorii. Interdyscyplinarność jest sposo-
bem nazwania stanu, w którym ekspansja poznawcza wykracza poza utartą 
dziedzinę wiedzy. Jednak elementy tego stanu pochodzą z wnętrza sytuacji, 
w której zakładamy istnienie jakichś demarkacji w obrębie nauki i dominuje 
idea jej kumulatywnego charakteru. Jest to sytuacja w rzeczy samej nie do 
utrzymania jako właściwy obraz rozwoju wiedzy naukowej, której procesy są 
znacznie bardziej skomplikowane, czego próbkę przedstawia część pierwsza.

Usensowienie Internetu w perspektywie tak zarysowanego modelu może 
być bardzo różnorodne i trudno przewidzieć, jakie możliwe punkty oparcia 
znajdzie. Z tym wiąże się bardzo trudny problem prawomocności poszcze-
gólnych konceptualizacji. Staje się on tym bardziej skomplikowany, jeżeli 
weźmie się pod uwagę, opisaną w części pierwszej, dyskusję dotyczącą upra-
womocnienia nauki jako takiej, z której jasno nasuwa się wniosek podwa-
żenia i w następstwie tego porzucenia przekonania o możliwym istnieniu 
takiego uprawomocnienia bezwzględnie trwałego i obiektywnego. Dyskusja 
na ten temat toczy się w wieku XX z wielką siłą, aby wspomnieć takie po-
staci, jak Karl Popper, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, Larry 
Laudan i wielu innych, opisanych przez cytowanego już Sady’ego. Posiada 
ona także wątki nie skupione w podobny sposób, czyli pierwszorzędnie na 
filozofii nauki, lecz wkraczające na jej terytorium niejako z zewnątrz, na 
przykład z powodu refleksji o szerszym charakterze; z terenu badań historio-
zoficznych jak Jean-François Lyotard czy socjofilozoficznych jak Bruno La-
tour. Legitymizacja nauki, choć musi ona rozwiązywać ten problem niemal 
za każdym razem, kiedy wypowiada ogólne sądy na temat świata, pozostaje 
więc obszarem niepewnym. Niezwykle ciekawie dotyka ona także zarządza-
nia. Sama idea umieszczenia zarządzania w obszarze humanistycznym, bio-
rąca się z zupełnie prostej intencji poszerzenia sposobów jego postrzegania, 
podjętego zwyczajnie w celu lepszego opisania jego natury, wywołuje zarzuty 
o słuszność tego kroku, artykułowane jako sensowność, poprawność meto-
dologiczna itp., sprowadzające się w istocie do problemu jego uprawomoc-
nienia. Wiele miejsca poświęciliśmy temu problemowi w części pierwszej.

Ciekawe jest obserwowanie rozwoju strategii tego uprawomocnienia, 
które to zarządzanie podejmuje. Budowane są one z konieczności po-
przez odniesienia do socjologii, gdzie istnieje podobny problem, dotyczący 
z kolei szerzej nauk społecznych. Klasyczny schemat, porządkujący modusy 
poznawcze, który powtarza się niemal w każdym głębszym tekście z jego 
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obszaru, zaproponowany przez Gibsona Burrella i Garetha Morgana, po-
chodzi z książki odwołującej się w tytule wprost to tej dyscypliny88. Zarzą-
dzanie rozumiane ogólnie postrzega problem własnego uprawomocnienia, 
podobnie jak czyni to zarządzanie umieszczone w obszarze nauk humani-
stycznych. Z drugiej strony obydwa inkorporują pojawiające się w naukach 
społecznych tendencje, które w najogólniejszej formie powtarzają rozluź-
nienie metodologiczne, dystans wobec możliwości wyczerpywania obrazu 
świata przez jakiekolwiek metodologie stawiające tezy o kategorycznym 
charakterze, wykorzystywanie metod zastrzeżonych dotychczas dla nauk 
humanistycznych itp. Doskonałym przykładem tej tendencji jest, odgrywa-
jący obecnie rolę obowiązkowego problemu metodologicznego, podział na 
tzw. badania ilościowe i jakościowe, ukierunkowujący wyraźnie tę alternaty-
wę także jako spór historyczny: tych pierwszych jako „tradycyjnych” i tych 
drugich jako „nowych”. Te dwie ostatnie okoliczności wskazują na coraz 
wyraźniejszą możliwość użycia perspektywy dyskursywnej, pozwalającej na 
wdzięczne analizy w kontekstach zaproponowanych przez Lyotarda, Bour-
dieu czy Latoura. Dyskurs wydaje się bowiem jedną z nielicznych możli-
wości zbudowania metateoretycznej płaszczyzny zdolnej udźwignąć całość 
pomysłów badawczych.

Przedstawione kwestie w ramach rozpatrywanego tutaj problemu upra-
womocnienia wymaganego od czy postulowanego wobec koncepcji wypeł-
niających sobą przestrzenny model ich połączenia mogą prowadzić tylko 
do jednego wniosku, jakim jest obniżenie, a nawet zniesienie metodolo-
gicznych barier legitymizacji. Jedyny warunek, który został wskazany wo-
bec nich w definicji pragmatycznej koncepcji zarządzania, to utrzymanie się 
w obrębie „konstrukcji konceptualnej”, co jest okolicznością z rozmysłem 
bardzo szeroką. Jest to oczywiście jedyna droga do możliwej pełni modelu, 
idąca także, jak to zwykle czyni humanistyka, w poprzek jakimkolwiek or-
todoksjom poznawczym.

Ostatnim, choć wcale nie najmniej ważnym problemem poruszanym 
w tej części jest kontekst innych, podobnych modeli poznawczych, które 
mogą być tak ogólne i podstawowe jak ekologia umysłu Batesona, służąca 
jako pewien wzorzec Kosterze i opisana w części pierwszej [Bateson 1972]. 

88 Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate  
Life, pierwodruk: Heinemann Educational Books, 1979, Bardzo wiele wydań późniejszych 
świadczy o wpływie i zasięgu tej książki.
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W tym miejscu trzeba jeszcze raz podkreślić, wyjaśniając częściowo ewen-
tualne nieporozumienia, że dotychczasowe badania z obszaru zarządzania, 
nawet tego, które lokuje się w naukach humanistycznych, czerpią przede 
wszystkim z nauk społecznych, a w szczególności socjologii. Jest nawet 
pewnym paradoksem, iż humanistycznie ulokowane zarządzanie przyjmu-
je właśnie z tych nauk najwięcej inspiracji. Koniecznie trzeba wspomnieć 
w tym kontekście koncepcję Kyriakosa Kontopoulosa zawartą w publikacji 
pt. The Logic of Social Structure (1993), ponieważ znajduje się w obszarze 
bezpośrednich inspiracji teorii sieci [Monge 2003], a dalej służy jako pod-
stawa do idei społeczeństwa sieciowego van Dijka i Castellsa. Kontopoulos 
konstruuje swoją logikę heterarchii jako model poznawczy użyteczny dla 
zrozumienia świata w perspektywie zaawansowanego strukturalizmu, ale 
jako podstawę przyjmuje nauki społeczne i koncept struktury społecznej.

Najbardziej jednak reprezentatywne dziedzictwo nauk społecznych ilu-
strujące złożony rozwój tej dyscypliny, a przede wszystkim problemy natury 
teoriopoznawczej, jest związane z tzw. badaniami jakościowymi, których 
główna reprezentacja i źródło tam właśnie się znajdują. To właśnie w ich 
obrębie powstaje idea, która może wydać się podobna do zaproponowane-
go przed chwilą modelu zastosowania pragmatycznej koncepcji zarządzania; 
jest nią metoda triangulacji, której założenia przedstawił w 1970 roku Nor-
man K. Denzin w książce pt. The Research Act: A Theoretical Introduction 
to Sociological Methods. Jej najważniejszą intencję przedstawia w rozdziale 
pt. A Recapitulation: „Empiryczna rzeczywistość socjologii jest rzeczywistoś-
cią konkurujących definicji, podejść i osobistych wartości. W ten sposób 
staje się społecznym obiektem istniejącym wewnątrz symbolicznego śro-
dowiska naukowca. Każde usiłowanie przybliżające wiedzę na temat tego 
obiektu musi ten fakt brać pod uwagę. Akt przeprowadzania badania jest 
aktem symbolicznej interakcji. Każda metoda socjologiczna i w praktyce 
każdy socjolog wytwarza różne tryby postępowania wobec tego obiektu. Nie 
można więc oczekiwać całkowitej zgody między metodami i ich użytkow-
nikami. Istnieją jednak zasady, które rządzą drogą socjologa. Jego działanie 
– poczynając od metod, a kończąc na osobistych wartościach kształtujących 
akt socjologicznego badania – musi mieć charakter publiczny.

Triangulacja lub używanie wielu metod jest planem działania, który wy-
nosi socjologów ponad personalne tło, wytwarzane przez pojedynczą meto-
dologię. Przez łączenie metod i badań w tym samym projekcie badawczym 
obserwator może częściowo uzupełnić braki, które przynosi pojedynczy 
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badacz i/lub pojedyncza metoda. Socjologia jako nauka jest posadowiona na 
obserwacjach wynikających z ich teoretycznego zaplecza, ale tak długo, jak 
socjolog traktuje akt obserwacji jako akt symbolicznej interakcji, połącze-
nia między obserwacją i jej teorią pozostają niekompletne. Z tego względu 
triangulacja metod, badaczy, teorii i danych pozostaje najtrafniejszą strate-
gią konstruowania teorii” [Denzin 2009b, 300].

Na tle pewnego kryzysu nauk społecznych, które zostają postawione wo-
bec problemów przeżywanych przez naukę i opisanych w części pierwszej 
niniejszej książki, postępowanie Denzina wygląda wyraźnie na próbę wy-
wikłania się z pojawiających się kłopotów o charakterze fundamentalnym. 
Wspomniane problemy sprowadzają się do dość gwałtownego wzrostu w la-
tach 60. nieufności wobec rozstrzygnięć naukowych poprzez dostrzeżenie 
ich uzależnienia od własnych metodologicznych podstaw, które okazują się 
niepewne przede wszystkim z powodu ich społecznej determinacji. Może 
ona mieć źródło na przykład w języku, ale także w różnorodnych okolicz-
nościach procesu gromadzenia wiedzy i jej interpretacji. Denzin, aby je 
uzasadnić, posługuje się teorią symbolicznego interakcjonizmu (choć zaj-
mował się także później koncepcją postmodernizmu89). Te okoliczności się-
gają najczęściej obszarów zupełnie niepoddających się twardym, ilościowym 
metodom badania, ale wymagają zaangażowania środków dotychczas po-
zostawionych badaniom o zupełnie innym charakterze. Wnikliwie opisują 
ten proces Denzin i Lincoln, podkreślając przełomowy charakter drugiej 
połowy lat 60. [Denzin 2009a, 43, passim]. Źródła postępowania Denzina 
są więc podobne do prezentowanych w ramach pragmatycznej koncepcji 
zarządzania, jednak są zbudowane z odmiennego tworzywa. Ostateczna róż-
nica polega w wypadku tych ostatnich na odwołaniu się do humanistyki 
i dyskursu, a nie do socjologii i interakcji społecznych90.

Autor niniejszego tekstu jest przekonany, że Internet powtarza w cało-
ści wzór opisany w pierwszej części, polegający na utracie stabilnych punk-
tów zdolnych legitymizować wiedzę na jego temat w sposób ogólny 

89 N.K. Denzin, Postmodern Social Theory, „Sociological Theory” 1986, 4 (2), s. 194–204.
90 Kwestia badań jakościowych pojawiających się jako istotny problem socjologii (gdzie tak-

że zresztą pojawia się problem dyskursu, np. Rapley 2010) ma w niniejszym tekście charakter 
poboczny i nie poświęca się jej tyle miejsca, ile wynikałoby z zainteresowania nią widocznego 
w świetle licznych publikacji. Więcej informacji czytelnik znajdzie w pracach Grahama Gibbsa 
[Gibbs 2011], Uwe Flicka [Flick 2010], Krzysztofa Koneckiego i Piotra Chomczyńskiego [Ko-
necki 2012] czy Jakuba Niedbalskiego [Niedbalski 2014].



i uniwersalny. Podlega tym samym problemom relatywizacji, pojawiają się 
w nim analogiczne problemy sformułowane w przestrzeni dyskursu (wie-
dzy i władzy). Ostatni element tej układanki – człowiek – także ostatecznie 
ujawni się w zdegradowanej, zrekonstruowanej formie profilu, będącego 
współczesnym wariantem jego podmiotowości, zgodnie zresztą z kierun-
kiem, który został tu wcześniej opisany. W tej sytuacji potrzebne jest po-
dejście o nadrzędnym charakterze, szerszym niż to, które oferują nauki spo-
łeczne, o humanistycznym właśnie, czyli ostatecznie niezwiązanym żadnymi 
więzami z tzw. rzeczywistością charakterze. Takie podejście wyłania się do-
bitnie z dwudziesto wiecznych dziejów nauki i jej teorii, także w kontekście 
nadrzędnego bytu, jakim wydawał się człowiek, owa Protagorasowa „miara 
wszechrzeczy”, strącony także w otchłań swobodnych konstrukcji i powta-
rzający ich los. W miejsce tzw. rzeczywistości pojawia się język i jego formy 
takie jak dyskurs. Ten proces spełnia się bezpośrednio w nowoczesnej her-
meneutyce dzięki filozofom jak Martin Heidegger i Hans-Georg Gadamer, 
hermeneutyce – co trzeba przypomnieć – rozpoczynającej się jako czyn-
ność egzegetyczna, poświęcona wyłącznie tekstowi. Ten proces, skądinąd 
wymagający bardziej dokładnego opisu w przestrzeni poruszanych tutaj 
problemów, konstytuuje także nowoczesną humanistykę, nadając jej meta- 
teoretyczny, zdystansowany, abstrakcyjny i nadrzędny charakter. Z tego 
właśnie źródła czerpie niniejszy opis Internetu, próbujący scalić opowieść 
o nim w figurze nazwanej jego cywilizacją. Jest to jednak jednocześnie to 
samo źródło, które zasila humanistyczną wersję zarządzania taką, jaka była 
przedmiotem opisu w części pierwszej niniejszej książki.
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CYWILIZACJA INTERNETU

W intensywnej przestrzeni publicznego dyskursu Internet istnieje na wie-
le sposobów, realizujących dowolne, profesjonalne i kolokwialne strategie 
opisu. Zjawisko tej skali wytwarza się zatem w wielości swoich konkretyza-
cji, najczęściej będących skrzyżowaniem różnorodnych płaszczyzn poznaw-
czych. Jest rzeczą pouczającą próbować skatalogować pojawiające się tutaj 
najważniejsze wątki, pozwalające zrekonstruować główne odmiany dyskur-
su, którego przedmiotem jest Sieć. Niektóre z nich są oczywiste, inne mniej, 
niektóre prawie nieznane. W sumie tworzą jednak zespół niezwykle boga-
ty i zaświadczony liczną literaturą, którą tutaj ograniczymy do wybranych 
przykładów. Ten ostatni fakt – osiągnięcie przez rozmaite sposoby mówienia 
o Internecie poziomu zdyscyplinowanej wypowiedzi – jest bardzo istotny, 
zwłaszcza że mowa tutaj o dyscyplinie natury naukowej, co właściwie jest 
wpisane w naturę dyskursu91. Jest przecież naturalną artykulacją potrzeby 
poznawczej i choćby tylko z tego powodu wpisuje się w temat pierwszej 
części tej książki, opisującej perypetie owej potrzeby w ostatnim czasie. Jest 
więc jej egzemplifikacją i jednocześnie konkretyzacją.

Wydaje się, że punktem wyjścia na opisanej przed chwilą drodze, funk-
cjonującym jako pewien rodzaj oczywistości, stało się postrzeganie Interne-
tu jako narzędzia komunikacji, jednak komunikacja, zwłaszcza na poziomie 
społecznym (masowym), warunkuje olbrzymią przestrzeń procesów różne-
go rodzaju, w tym gospodarczych, społecznych i kulturowych [McQuail 
2007]. Taki początek próby dyskursywnego résumé Sieci mógłby zatem sku-
tecznie otwierać wglądy w zjawiska innej natury i o szerszym charakterze, 

91 Zazwyczaj, jak twierdzi Foucault, rozgrywającej się na dwóch płaszczyznach: władzy 
i wiedzy, powiązanych ze sobą dialektycznym węzłem [Foucault 2002].
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takie jak wspomniane przed chwilą, jednak wydaje się nieco zbyt ograni-
czony i nietrafny. Dzieje się tak, ponieważ od samego początku, co nie jest 
powszechnie wiadome, choć realizuje się bezpośrednio w dyskursie, wszelka 
narracja na temat Internetu jest uwikłana w kwestie ideologiczne (Inter-
net jako ideologia), odwołujące się do utopii eksterytorialnej, suwerennej, 
równoległej rzeczywistości, w której obowiązują odmienne prawa i normy. 
Powstają one z wczesnych oświadczeń hakerów, później przyjmują spon-
taniczne formy samoorganizacji o charakterze folklorystycznym, takie jak 
net-etykieta, zasady banowania itp., ale urastają także do potężnych w sen-
sie ilościowym fenomenów, których przykładami są Wikipedia [Jemielniak 
2013] czy ruch OSS (Open Source Software) [Schweik 2012]. Ten nurt 
może prowadzić w stronę dalekich uogólnień, takich jak nadanie Interne-
towi sankcji nadrzędnej w postaci odniesienia go do sfery publicznej bądź 
publicznego dobra [Hofmokl 2009] i domagającego się specjalnej ochrony 
w zakresie obowiązujących w nim praw [Lessig 1999, 2005, 2009]. Może on 
także stać się bezpośrednio powodem syntetycznych wglądów dotyczących 
sfery etyki (Internet jako przestrzeń etyczna). Sieć jest postrzegana wtedy 
jako swoiste terytorium, na którym realizują się w sposób odmienny powin-
ności tego rodzaju [Bober 2008], co może także wynikać wprost z głębokich 
właściwości i natury świata cyfrowego, opartego na dominacji informacji, 
pełniącej funkcję jego niepowtarzalnego fundamentu bytowego [Floridi 
2013]. Uogólnienia tego rodzaju mogą sięgać bardzo daleko i posługiwać 
się wyrafinowaną aparaturą humanistyczną. Przykładem takiej refleksji, któ-
rej niewątpliwą inspiracją jest Kant, podejmującej problem cyfrowości za 
pomocą najtrudniejszych narzędzi spekulatywnych, jest próba zrozumienia 
cyfrowości w świetle realizowania się transcendentnej kompetencji człowie-
ka, jaką jest rozum [Bańka 2014]. To sprawia, że sposoby mówienia o Inter-
necie mogą uzyskać niezwykły zasięg, a jego natura może być rozpoznawana 
w perspektywie podstawowego namysłu filozoficznego (Internet jako byt).

Etyczny tor myślenia pojawia się niewątpliwie jako daleki skutek gwał-
townego, dominującego procesu urynkowienia Internetu, który dotyczy 
wielu jego aspektów (Internet jako rynek). Historycznie rozpoczyna się, po 
pewnych próbach podjętych w latach 80., jako prywatyzacja dostępu do nie-
go oraz budowy i zarządzania jego infrastrukturą, aby natychmiast wywo-
łać około połowy lat 90. gwałtowną falę przedsięwzięć gospodarczych wy-
korzystujących jego możliwości komunikacyjne zarówno w obrębie rynku 
konsumenckiego, a później także biznesowego [Combe 2006, 61]. W wieku 
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XXI gospodarcze sposoby wykorzystania Sieci stają się coraz bardziej zło-
żone, wspomagając na przykład zadania państwa (w ramach obszaru tzw. 
e-goverment oferującego usługi o charakterze fiskalnym czy organizacyjnym, 
związanym na przykład z zakładaniem firmy i jej obsługą) czy oferując usługi 
dostępne w sposób zdalny (wirtualnie), a przede wszystkim tworząc modele 
biznesowe wykorzystujące nieznany dotychczas zasób oparty na społecznym 
charakterze Internetu. Zasięg przeobrażeń narzuca w dalszym ciągu przekro-
czenie poziomu pragmatyki czy praktyki i staje się powodem refleksji o cha-
rakterze szerszym, które podkreślają głębokie zmiany o charakterze ustro-
jowym, będące źródłem nowych form systemu społecznego (Internet jako 
nowa forma społeczna), co przyjmuje zwykle formę profetyczną, opisującą 
zupełnie nowe i nieznane wcześniej ich warianty [Benkler 2008, 2011; Tap-
scott 2008, 2011; Hinssen 2010; Rifkin 201492]. Głównym źródłem, w któ-
rym rodzą się takie refleksje, nie jest już obszar utopii o charakterze ideowym, 
kładących nacisk, jak działo się to wcześniej, na takie wartości jak wolność, 
ale są to obserwacje dotyczące rozwoju różnorodnych procesów kształtowa-
nia gospodarki, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej (Internet jako prze-
strzeń gospodarcza93). Choć mogą one wzbudzać kontrowersje tak jak w wy-
padku Jeremy’ego Rifkina, który jest autorem wielu książek z tego obszaru, 
a także przedmiotem bardzo ostrych krytyk, wpisują się one w ten wariant 
dyskursu z pełną siłą (Rifkin był doradcą wielu krajów Unii Europejskiej, 
jak i jej samej94). Obecnie najbardziej popularnym i z drugiej strony obiecu-
jącym obszarem realizowania się tych procesów są rozwijające się masywne, 
globalne formy społeczne, takie jak Facebook, które cieszą się zainteresowa-
niem biznesu i budzą już od pewnego czasu nadzieje na nowe możliwości 
w tym zakresie [Li 2009; Safko 2009; Blanchard 2011; Brito 2012; Hinch-
cliffe 2012]. Bardzo szybko zauważono nowe sposoby docierania z przeka-
zem i informacją do konsumentów, co stało się także najpowszechniejszym 
sposobem definiowania biznesowych korzyści otwierających się w tym polu 
(Internet jako nośnik reklamy i obszar marketingu), owocując liczną lite-
raturą i stając się jednocześnie najbardziej popularnym i znanym wariantem 

92 Podane przykłady literatury w tym i następnych miejscach nie mają ambicji wyliczenia 
wyczerpującego, ale raczej reprezentatywnego.

93 Za światem Internetu tkwi nieporuszona, realna i zawsze obecna rzeczywistość regulacyj-
na, na przykład fiskalna, prawna itp., dotycząca podmiotów gospodarczych.

94 http://www.huffingtonpost.com/todd-r-miller/the-architect-of-germanys_b_5979468.
html (dostęp: 20.02.2016).
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rozumienia gospodarczego kontekstu Internetu [Gustowski 2012; Miotk 
2013; Bailyn 2013; Królewski 2014; Kreft 2015].

Ten ostatni efekt kieruje w stronę fenomenu skuteczności społecznego 
oddziaływania Sieci, co realizuje się jako najbardziej znany obecnie fenomen 
tzw. społeczności internetowych (w tym doskonale znanego Facebooka), 
który – choć związany z samymi jego początkami – dynamicznie ewolu-
uje, wytwarzając na początku obecnego wieku niezwykłe zjawiska, oparte 
na aktywności swoich członków (Internet jako społeczności). Pojawiają się 
konfuzje pojęciowe; społeczny, a raczej społecznościowy (social) charakter 
okazuje się fundamentem wielu konkretyzacji Internetu, a w postaci tzw. 
mediów społecznościowych (social media – to tutaj pojawiają się różne inter-
pretacje), wśród których pojawiają się tzw. strony sieci społecznych – SNS 
(Social Network Sites), wprowadzające temat będący najważniejszym współ-
czesnym wątkiem dyskursu poświęconego Sieci (Internet jako sieć społecz-
na i inne typy sieci). Oczywiście takie nastawienie pojawia się również jako 
podstawa refleksji kierującej się w stronę wniosków przeznaczonych dla bi-
znesu, uzupełniając i rozwijając wątek opisany przed chwilą [Easley 2010; 
Zhao 2011; Tsvetovat 2011; Aggarwal 2011; Goldbeck 2013]. Wątek ten 
otwiera na nowo i odświeża narrację, która wprawdzie pojawiła się wcześ-
niej, ale w sposób dużo słabiej ugruntowany doświadczalnie [Bard 2006]. 
Narracja ta dotyczy bezpośrednio kwestii politycznych (Internet jako miej-
sce prowadzenia polityki), na przykład władzy [Castells 2013b] czy poli-
tycznej pragmatyki na poziomie strategicznym i taktycznym (cyberwojna, 
realna i propagandowa).

W tym samym miejscu otwiera się także jedna z najbardziej interesują-
cych wersji dyskursu, obejmująca kwestię traktowania Internetu jako zaso-
bu informacji i wiedzy (Internet jako wiedza), będącej zorganizowanym 
i ustrukturyzowanym polem obecności tej pierwszej [Floridi 2010]. Wraz 
z rozwojem technologii (np. pomysłu tzw. semantic web i jej praktycznej 
kontynuacji tzw. data science95), a także między innymi wykorzystaniem 
paradygmatu sieciowego, Internet wyłania się jako kontener nieoczywistej 
i ukrytej, ale niezwykle bogatej wiedzy dotyczącej rozmaitych aspektów rze-
czywistości, przede wszystkim związanych z użytkownikiem [Weller 2010;  

95 Mowa tutaj o merytorycznie zupełnie różnych ideach, odwołujących się do odmiennych 
technologii i technik, ale takich, które mogą być potraktowane jako wymienne na płaszczyźnie 
produktów pozwalających wykorzystać zasoby wiedzy cyfrowej.
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Wouters 2013; Zhuge 2012; Moldoveanu 2014]. Można powiedzieć, 
że slogan z końca lat 90.: „Nikt nie wie wszystkiego, każdy wie coś, cała 
wiedza rezyduje w ludzkości”, ukuty przez Pierre’a Lévy’ego [Lévy 1999, 
13], zyskuje nowe znaczenie: wiemy także to, o czym nie wiemy, że wiemy 
[Floridi 2013, 7], a co ujawnia się na poziomie zaawansowanej analizy na-
szych zachowań, opinii, podejmowanych działań itp. Oczywiście zasadniczy 
wkład w udostępnienie możliwości związanych z tego rodzaju działaniami 
wnosi zwyczajny rozwój techniki, polegający na coraz bardziej złożonych 
i wszechstronnych algorytmach, a także coraz wydajniejszych maszynach 
obliczeniowych (Internet jako technologia). Tworzenie cyfrowych sieci spo-
łecznych nie byłoby do pomyślenia bez ogromnych farm komputerowych, 
pozwalających gromadzić nieprawdopodobne ilości danych, które czekają 
na wykorzystanie, ale możliwości pozyskiwania danych są znacznie szersze. 
Czynności związane z ich obsługą i analizą, zarówno te trywialne, jak rezer-
wacja biletu samolotowego, czy wyrafinowane, jak złożone wyszukiwania 
czy prognozy, wymagają podmiotów zdolnych zastąpić ludzi: omylnych, po-
wolnych i ograniczonych. Automatyzacja początkowo realizowana praktycz-
nie przez proste systemy web services staje się coraz bardziej wyrafinowana, 
tworząc na przykład agenty software’owe oparte na sztucznej inteligencji 
(Internet jako obszar zautomatyzowanych usług).

W tym świecie pytanie o podmiot staje się istotne, choć przecież trwa 
co najmniej od połowy lat 90. [Turkle 1995]. Wtedy jednak ograniczało się 
do pytania o odkształcanie się pewnych instancji podmiotowości, na przy-
kład takich jak tożsamość, dzisiaj wymaga rekonstrukcji jej samej (Internet 
jako pole definicji podmiotu, czyli człowieka). Według Floridiego wypada-
my z zakładu rzeczywistości i technologii jako jego niepotrzebny składnik 
[Floridi 2014]. W ten sposób wytwarza się lęk, który towarzyszy poczuciu 
utraty panowania nad rzeczywistością i alienacji. Opisywany wcześniej jako 
naturalny skutek cywilizacyjnych procesów historycznych [Giddens 2006], 
teraz przyjmuje całkiem konkretny, praktyczny wymiar związany z codzien-
nym funkcjonowaniem. Dotyczy takich kwestii jak prywatność czy bezpie-
czeństwo poszczególnych osób i oczywiście przenosi się na poziom ogól-
ny, obejmujący takie wartości jak demokracja czy suwerenność. Niepokój 
ma dla Internetu charakter właściwie założycielski i wynika z militarnego 
oraz politycznego kontekstu jego powstania [Turner 2006], potem poja-
wia się jako skutek obserwacji jego rozwoju [Rheingold 1993], stopniowe-
go obejmowania coraz większych obszarów życia [Dijk 2010], podległości 
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jednostronnym procesom ekonomicznym [Zittrain 2008; Lessig 2005]. 
Teraz jednak zyskuje skalę wcześniej nieznaną: dotyka człowieka w jego 
jednostkowym bycie i intymności (Internet jako zagrożenie)96. Wyraźnie 
tego rodzaju przesłanie przynoszą znane książki Nicholasa Carra, w których 
w trybie przestrogi opisuje przeistoczenie się wynalazku Tima Bernersa-Lee 
w wielki komputer (Word Wide Computer), w którego wnętrzu żyjemy, co 
odbiera nam samoistność [Carr 2008], a dalej pozbawia nas tego podstawo-
wego rysu człowieczeństwa, którego przyczyną jest nasz niezwykły, świado-
my siebie umysł [Carr 2013].

Lęk przed możliwymi scenariuszami rozwoju jest oczywiście manifesta-
cją opowieści znacznie ogólniejszej, wychylonej bowiem w bliższe i dalsze 
lata, niewątpliwie pod wpływem niezwykłego zjawiska, które rozwija się 
jednocześnie na tak wielu płaszczyznach opisu (Internet jako przyszłość). 
Prognozy dotyczące możliwych scenariuszy, pojawiające się jako ekstrapo-
lacja obserwowanych zdarzeń, powstają w ramach różnorodnych narracji, 
z którymi już tutaj się spotkaliśmy przy okazji analizy i fascynacji zmianami 
społecznymi i ustrojowymi, jakie Internet wprowadza i w wypadku których 
pytanie o dalszy ciąg jest naturalne. Częściowo utopijne, już wspomniane 
ich wersje, a także dystopijne wizje nowego świata [Bard 2006] pojawiają się 
obok prognoz coraz bardziej rzeczowych i zdyscyplinowanych, dotyczących 
nowego kształtu podstaw ustrojowych, w tym w szczególności ekonomicz-
nych. Wyłania się wyraźne ciążenie do tego obszaru kształtowania reflek-
sji, które wydaje się wyrazem dominujących sił kształtujących Internet. Ten 
twardy grunt rozumowania pojawia się już u Castellsa czy Benklera, ale tak-
że u innych badaczy, którzy różnorodne wskazują źródła i różnie też oceniają 
wagę miejsc, w których powstają główne prądy zmian [Hinssen 2010; Bryn-
jofsson 2015a, 2015b].

Jedna z nowszych tego rodzaju idea i na tle reszty dosyć nowatorska97, 
wskazuje na zjawisko nazwane w jej obrębie fragmentacją (fragmenta-
tion) i została przedstawiona w czasie Światowego Forum Ekonomicznego 

96 Warto zerknąć na raporty i instrukcje przygotowywane przez takie instytucje jak Panop-
tykon, aby zdać sobie sprawę z poziomu lęku: https://przewodniki.panoptykon.org/ (dostęp: 
1.02.2016).

97 Choć widać w niej ślad jednego ze scenariuszy rozwoju Internetu, przedstawionego przez 
Internet Society jeszcze w roku 2009. Nie jest on już dostępny na stronie tej instytucji, kopia 
i opis znajdują się w książce pt. Pragmatyka Internetu [Maciąg 2013a].
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w Davos w roku 201698. Jej autorami są William J. Drake, Vinton G. Cerf 
i Wolfgang Kleinwächter, z których pierwszy i ostatni to akademicy, ale 
bardzo intensywnie włączeni w instytucje mające bezpośredni wpływ na 
kształt i działanie Internetu, natomiast Vinton Cerf należy do wąskiego 
grona bezpośrednich twórców technicznych rozwiązań leżących u jego 
podstaw. Są to więc niewątpliwie osoby mające bezpośredni wgląd w byt 
techniczny Sieci, innymi słowy, najbardziej kompetentni w tej mierze spe-
cjaliści, obserwujący go od początku jego istnienia. Ich raport dotyczy 
skutków, jakie pojawiają się na styku procesów technicznych (technical), 
ale także dwóch innych źródeł wpływu: rządowego (govermental) i hand-
lowego (commercial), co jest niewątpliwie symptomatyczne i podobne do 
propozycji, która pojawia się także w tej książce. Idea fragmentacji In-
ternetu jest w największym skrócie zbiegiem procesów funkcjonujących 
w trzech wymienionych sferach i prowadzących do podważenia podstawo-
wych zasad i tradycyjnych oczekiwań związanych z Internetem, opartych 
na jego tzw. otwartości, oznaczającej uniwersalną swobodę łączenia się, 
dostępność, wolność w zakresie innowacji, brak ograniczeń dotyczących 
jego użycia itp. Warto dodać, że naukowcem zaangażowanym w projekt 
i prowadzącym spotkanie z autorami raportu w Davos był Jonathan Zit-
train, autor podejmujący podobną problematykę już wcześniej i tutaj 
wspomniany. Raport jest w gruncie rzeczy pesymistycznym, ale niezwykle 
rzeczowym i fachowym obrazem przemian rzutujących bezpośrednio na 
najbliższą przyszłość.

Ten przegląd najważniejszych czy może najbardziej znanych wątków dys-
kursu poświęconego Internetowi z pewnością nie jest kompletny. Powstaje 
jako skutek czynności polegającej na zanurzeniu w pełni mówienia o nim 
(dostępnej, to znaczy jednak niepełnej) instrumentu w postaci wybranych 
pojęć, które następnie oklejają wrażliwe na nie cząstki rozmaitych treści, 
tworząc skomplikowane i niejednoznaczne odbitki całości. Zaproponowany 
przed chwilą przegląd daje się jednak uporządkować w zaskakujący sposób, 
będący rodzajem rozumowanej historii, pozwalając ujrzeć poszczególne ele-
menty w różnorodnych powiązaniach, które przecież i tak się samoistnie 
narzucają, choć czynią to chaotycznie i przypadkowo. Ignoruje on także 

98 William J. Drake, Vinton G. Cerf, Wolfgang Kleinwächter, Future of the Internet Ini-
tiative White Paper. Internet Fragmentation: An Overview, January 2016, dostępny na stronie: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FII_Internet_Fragmentation_An_Overview_2016.pdf 
(dostęp: 25.02.2016).
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cały, kolosalny obszar analizy treści, który widzi w Internecie fantastyczną 
przestrzeń twórczości i artykulacji (Internet jako sztuka). Chyba nie ma 
jednak wyjścia, skoro odtwarza podejście deterministyczne, materialistyczne 
i ostatecznie praktyczne. W tym świetle owe treści są jedynie pochodnymi 
i skutkami procesów o innym, głównie ekonomicznym charakterze. Wybór 
takiej drogi wcale nie cieszy autora, a raczej narzuca mu się z niemal feno-
menologiczną oczywistością, jako właściwe eidos opisywanego problemu.

Dyskursywny charakter Internetu, rozpatrywanego w obydwu perspek-
tywach: ontologicznej i epistemologicznej, czyli jako dyskurs i jako przed-
miot dyskursu, uzupełniony o model będący skutkiem zastosowania prag-
matycznej koncepcji zarządzania, pozwala przeprowadzić proces tworzenia 
logicznej sumy poszczególnych wypowiedzi na jego temat. Oczywiście nie 
będzie to suma pełna, ale w zamian zaproponuje ona wskazanie głównych 
ognisk rozwoju zjawiska Internetu, co oznacza, że – jak przystało zresztą 
na dyskursywny charakter analizy – będzie to pewna interpretacja, oparta 
na wstępnych przesłankach. Po pierwsze, zawiera ona aspekt historyczny, 
który dotyczy zarówno pewnych faktów, jak i ich konsekwencji. Co więcej, 
nakłada nań własny historyczny porządek, który wyodrębnia cztery zasad-
nicze okresy o granicach pokrywających się z kolejnymi przełomami dekad, 
wyróżniając następujące lata: 1990, 2000 i 2010. Do roku 1990 mamy do 
czynienia z długotrwałym formowaniem się zjawiska Internetu, który jest 
przedmiotem opisu w niniejszej książce, w ramach różnorodnych procesów: 
technologicznych, militarnych, badawczych, politycznych czy społecznych 
i krzyżujących się rozmaitych wpływów. Faza rozwojowa, w której, wraz 
z wprowadzeniem technologii WWW wdrożonej w grudniu 1990 roku, ale 
także szeregiem posunięć sprowadzających się do prywatyzacji obsługi Sieci 
w jej dwóch najważniejszych aspektach: technicznej struktury i możliwo-
ści dostępu (tzw. adresowania), następuje gwałtowny wzrost ilościowy jej 
użytkowników i rozkwit biznesu. Rok 2000, a ściślej gwałtowne załamanie 
notowań indeksu NASDAQ, obejmującego spółki tzw. nowych technolo-
gii powiązane z Siecią, które nastąpiło w marcu tego roku, stanowi cezurę 
fazy aktywnego dojrzewania tego zjawiska. Przeobraża się ono zasadniczo, 
przyjmując standardy techniczne i kierunki rozwoju w ramach historycznej 
fazy określanej jako Web 2.0, interpretowanej jako ścisłe połączenie modeli 
biznesu z reformą trybu uczestnictwa w Sieci strony konsumenckiej, oparte 
na rozwoju jej tzw. społecznego (social) charakteru.
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Rys. 2. Mapa najważniejszych zagadnień cywilizacyjnych związanych z Internetem 
Źródło: opracowanie własne.
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Rok 2010 nie jest tak dobitnie wyznaczany jak poprzednie cezury i częś-
ciowo wynika z próby przyjęcia pewnego rytmu opartego na dziesięcio-
leciach, ale jest to także okres, który można określić jako dojrzały etap rozwo-
ju Internetu. Świadczy o tym implementacja zaawansowanych technologii 
służących do wykorzystania społecznego potencjału Sieci, takich jak sztuczna 
inteligencja czy paradygmat sieciowy. Postrzeganie Internetu przede wszyst-
kim jako zasobu wiedzy, do którego eksploracji służą wspomniane techno-
logie. Pojawienie się wątków krytycznych, będących reakcją na dotychczas 
przeważającą narrację pełną entuzjazmu wobec Sieci i jej możliwości, towa-
rzysząca temu istotna artykulacja rozmaitych zagrożeń, pojawiających się na 
różnorodnych poziomach, poczynając od pojedynczych osób (kwestia tzw. 
prywatności), a kończąc na organizacjach, społeczeństwach i państwach (cy-
berterroryzm i cyberwojna). W tym obszarze Internet jest traktowany jako 
środek do celu i traci swój nadrzędny charakter (np. jako samoistnego te-
rytorium), przy czym ten instrumentalizm opiera się na poczuciu panowa-
nia nad jego technologiami w wymiarze globalnym, także w zakresie działań 
podejmowanych do walki z tymi zagrożeniami. Internet zatem wydaje się 
coraz mniejszy w opisujących go narracjach, co wyraźnie widać na tle utopii 
pojawiających się w pierwszej dekadzie wieku XXI99. Następuje także wi-
doczne odejście od trybu postrzegania go jako suwerennego obszaru, a nawet 
odrębnej rzeczywistości; przeciwnie, stanowi on najwyżej determinującą siłę 
wobec świata, choć jej dynamika może być złożona100, lub po prostu zasób. 
Ostatnia przesłanka ma charakter ilościowy; Internet nie tylko nabiera cha-
rakteru powszechnego, tzn. staje się udziałem coraz większej liczby osób101, 
ale także obejmuje coraz liczniejsze obszary rzeczywistości na przykład za 
sprawą wdrażania mechanizmów społeczeństwa informacyjnego czy włącza-
nie do Sieci przedmiotów (Internet of everything).

Po drugie, przedstawione tutaj sumujące podejście, arbitralnie wyodręb-
nia pewne trzy zasadnicze nurty wydarzeń, które łączy z określonymi kwe-
stiami: technologicznymi, ekonomicznymi i społeczno-politycznymi. Ich 

99 Na przykład Tapscott i Williams, ale doskonale też widać to w ewolucji poglądów 
Castellsa pomiędzy jego trylogią z końca lat 90. i książką pt. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy 
społeczne w erze Internetu [Castells 2013b].

100 Floridi i jego pomysł życia onlife, jako skutek dostosowania świata do wymagań ICT 
[Floridi 2014].

101 Ich liczba przekroczyła w 2015 roku 3 miliardy, co stanowi ok. 40% całej populacji 
ludzi; źródło: http://www.internetlivestats.com/ (dostęp: 10.01.2016).
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siatka nakłada się na rysunek chronologiczny, tworząc szkielet konstrukcji 
poznawczej, pozwalającej uchwycić Internet jako dynamiczne, komplet-
ne w pewnym zakresie zjawisko, funkcjonujące na tle szerszego otoczenia. 
Schemat będący wynikiem przyjętych założeń przedstawia rysunek  2. Ze 
względu na dobór tych kwestii, a ściślej ich obszerny charakter i typ po-
dejścia, wprowadziłem pojęcie cywilizacji. Wyraźnie widać, że przedmio-
tem badania nie są bezpośrednio treści pojawiające się w Sieci. Opis unika 
wszelkiej ich egzegezy, a tym bardziej traktowania ich jako fenomenów sta-
nowiących podstawę refleksji. W szczególności nie odnosi się na przykład 
do obszernego terytorium sztuki, która w Sieci znajduje niezwykle liczne, 
zupełnie nowe i odkrywcze tryby realizacji swoich zamierzeń, łącząc poszu-
kiwania estetyczne z zadaniami społecznymi czy politycznymi. W niewiel-
kim stopniu pojawia się tutaj także aspekt medialny, choć Internet pozostaje 
w bezpośrednim polu zainteresowania medioznawstwa z różnych powodów, 
nie tylko jako nośnik informacji, ale na przykład jako obszar wymuszający 
zmianę modeli biznesowych czy rekonstruujący dostęp do mediów i udział 
w ich funkcjonowaniu. Kontynuuję tutaj nastawienie, które nazwałem 
pragmatycznym, to znaczy obserwujące pewne fakty i interpretujące stan 
empiryczny. Od razu spieszę przypomnieć, że nie stoi to w żadnej sprzecz-
ności z nastawieniem dyskursywnym, bowiem wychodzę z założenia102, iż 
umożliwia ono w jedyny sposób uzyskać potrzebne uogólnienie. Zarówno 
uzasadnienie tego założenia, jak i bardziej szczegółowy opis większości po-
szczególnych, wskazywanych w analizie zagadnień przestawiłem w książce 
pt. Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko [Maciąg 2013a]. Tutaj 
tylko je przypominam i uzupełniam, a przede wszystkim nadaję charakter 
zwartej konstrukcji.

Pojęcie i fenomen cywilizacji pojawia się w niniejszym tekście za sprawą 
klasyfikacji dziejów ludzkości, którą za dziewiętnastowiecznym antropolo-
giem amerykańskim Lewisem Henrym Morganem (1818–1881) przedsta-
wia Andrzej Piskozub, ekstrapolując jej ustalenia. Rozciągają się one pomię-
dzy paleolitem, który zamyka bliżej okres gospodarki zbieracko-łowieckiej 
prowadzonej przez ludzkość pierwotną, a cywilizacją postindustrialną, 
rozpoczętą w wieku XXI, obejmując całość losów człowieka. W ich trakcie 
nastąpiły według tej teorii jedynie dwie rewolucje przemysłowe: pierwsza, 

102 Które starałem się uzasadnić w książce pt. Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko 
[Maciąg 2013a].
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neolityczna, której trwanie rozciąga się między ósmym a połową czwartego 
tysiąclecia p.n.e. oraz druga, przemysłowa, rozpoczęta w wieku XIX, jeszcze 
niezakończona. Pomiędzy nimi następuje właściwy rozkwit cywilizacji ludz-
kich, rolniczych, przedprzemysłowych103 [Piskozub 1996, 60]. W tak zary-
sowanej perspektywie historycznej niezwykłego znaczenia nabiera zarówno 
pojęcie cywilizacji, jak i rola technologii. Wydarzenia ostatnich dekad uzy-
skują właściwe tło, wskazujące głębokość i zakorzenienie przemian104. Tego 
rodzaju nastawienie ma oczywiście swoją cenę, którą jest groźba popadnię-
cia w historyzm, determinizm, wąskie przyczynowo-skutkowe myślenie. 
Z drugiej strony ujawniać się mogą takie fenomeny jak cykliczność zacho-
dzących procesów, a także ich szeroki zasięg, domagający się interdyscypli-
narnego, syntetycznego podejścia. Ten kompleks okoliczności przypomina 
także o czasie, w którym pojawiają się pierwsze wielkie dzieła otwierające 
samoświadomą i fundamentalną refleksję poświęconą cywilizacji, przypada-
jący na początek wieku XX.

Agnieszka Kowalska w podstawowy sposób zbiera w artykule pt. Wy-
brane koncepcje badań cywilizacji [Kowalska 2012] najważniejsze teksty, 
które pojawiają się na tym polu aż do współczesności, proponując włas-
ny porządek, oparty na trzech typach inspiracji: historycznej, filozoficznej 
i socjologicznej. Przytacza też listę najważniejszych nazwisk, którą otwie-
rają Oswald Spengler, autor dzieła pt. Zmierzch Zachodu (1918), Arnold 
Joseph Toynbee (Studium historii, 1934–1954), Feliks Koneczny (Polskie 
Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, 1921; O wielości cywi-
lizacyj, 1935; O ład w historii, 1992). Te trzy osoby uzupełniają następne: 
Fernand Braudel, Philip Bagby, Émile Durkheim, Marcel Mauss, Max We-
ber, Pitirim Sorokin, Norbert Elias, Benjamin Nelson, Samuel Huntington 
i Shmuel Eisenstadt. Józef Marzęcki w przedmowie do polskiego wydania 
Zmierzchu Zachodu przypomina, że w wieku XX powstały dwa wielkie sy-
stemy historiozoficzne: pierwsza z nich to praca Oswalda Spenglera, druga 
– dzieło Arnolda Toynbee’ego [Spengler 2001, 5]. Rozkwit tej myśli, tak 
niezwykle zsynchronizowany, sam w sobie jest cywilizacyjnym świadectwem 
i paradoksalnym owocem jeszcze dziewiętnastowiecznego przekonania 

103 Morgan wyróżnił trzy okresy w dziejach ludzkości: dzikości (paleolit – epoka kamienia 
łupanego), barbarzyństwa (neolit) i cywilizacji.

104 Podobne przeświadczenie, opierające się na konstatacji, iż wydarzenia związane z tzw. 
nowymi technologiami wymagają znacznie głębszej perspektywy czasowej, opisała Lisa Gitel-
man [Gitelman 2003, 2006].
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o możliwościach ludzkiego poznania i nauki, które skądinąd właśnie, choć 
na innych polach, matematyki i fizyki, popadają w głębokie rozterki i nie-
pewność. Przekonanie to zostaje w swoisty sposób przefiltrowane przez 
modernistyczny i wizyjny, metafizyczny mechanizm dziejów u Spenglera, 
co wyraźnie widać w jego głębokim pesymizmie, wspartym na faustyczno-
-apolińskim rozdarciu duszy cywilizacji europejskiej, do jakiego dochodzi 
między okresem antycznym a współczesnym Spenglerowi.

Inaczej wygląda podejście Arnolda Toynbee’ego, historyka, którego dzie-
sięciotomowe dzieło pt. A Study of History zostało wydane w trzech rzu-
tach od 1934 do 1954 roku, a następnie uzupełnione dwoma publikacjami 
późniejszymi (w latach 1959 i 1961, stąd często mowa o wydawnictwie 
dwunastotomowym), choć i u niego podstawowa siła napędzająca histo-
ryczne zmiany prowadzące do powstawania i przekształcania się cywilizacji 
ma niejasny charakter. Toynbee odwołuje się do swoistej élan, będącej wy-
raźnym nawiązaniem do Bergsonowskiej élan vital, a rozwijające się dzieje 
cywilizacji ludzkiej mają silną dominantę religijną, opierającą się na specjal-
nej roli chrześcijaństwa, spełniającego rolę uniwersalnego aksjologicznego 
kontekstu. Bagby zarzuca Toynbee’emu, co cytuje Piskozub, nienaukowość, 
a nawet szkodliwość, umieszczając go pośród proroków, a nie badaczy [Pi-
skozub 1996, 39]. Mimo uzasadnionej krytyki Toynbee pozostawia dość 
niezwykłe dzieło, wprowadzające szeroką perspektywę i owocujące śmiały-
mi koncepcjami. Między innymi na samym wstępie swego dzieła odwołuje 
się on do sposobu rozumienia obszaru swoich dociekań, umożliwiających 
ostatecznie uchwycenie fenomenu cywilizacji, definiując go jako „inteligi-
bilne pole historycznych studiów”105. Objaśnia go na przykładzie Anglii, 
pokazując liczne zewnętrzne relacje, kształtujące historię wewnętrzną, ta-
kie jak wyłonienie się gospodarki przemysłowej, systemu parlamentarnego, 
sięgające także czasów odległych, czego przykładem są procesy wydzielenia 
się kościoła anglikańskiego czy pojawienia się feudalizmu [Toynbee 1974, 
1–2]. Wynika ono niewątpliwie z olbrzymiego, wewnętrznie powiązanego 
materiału badawczego i próby ustanowienia ujednolicającej metapłaszczy-
zny. Przypomina w tym zadanie, jakie stawia sobie tekst niniejszy, choć ów 
opiera go na materii dyskursu, który stawia ową próbę na wymaganym po-
ziomie ścisłości i dyscypliny. Inteligibilność nie wymaga tym razem umo-
cowania metafizycznego, jest raczej słabym i koniecznym założeniem samej 

105 „The intelligible field of historical study” [Toynbee 1974, 1].
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możliwości poznania, uzasadniającym wysiłek nadania sensu pojawiającym 
się obserwacjom, które dalej przybierają formę w miarę możliwości zdy-
scyplinowanej narracji. Zaprasza czytelnika do swoistej zabawy, w której 
pojęcia (takie jak Internet) wypływają na powierzchnię dyskursu, rozciąga-
jącego się szczelnym płaszczem ponad realnością doświadczenia, uzyskując 
inteligibilność za sprawą mechanizmów mówienia raczej niż mechanizmów 
owej realności. Nie muszą jednak tłumaczyć swojej sensowności ani isto-
tową sensownością świata, ani intelektu, pozostawiając te kwestie na boku 
i przyjmując nastawienie pragmatycznie, właściwe dla zarządzania. Nie jest 
to z pewnością pozycja szlachetna i głęboka, ale z pewnością wiele mówi 
o dzisiejszym świecie106.

Internet wyłania się z gwałtownego zawirowania lat 60., które w zupeł-
nie dramatyczny sposób przetoczyło się przez dwudziestowieczną cywiliza-
cję świata zachodniego, obejmując wszystkie najważniejsze, zidentyfikowa-
ne przez naukę obszary, takie jak kultura, gospodarka, stosunki polityczne, 
układy społeczne czy w końcu kwestie egzystencjalne w szerokim znaczeniu, 
obejmującym poza filozofią także na przykład psychologię. Ich źródło biło, 
jak się wydaje, w swoistym buncie, który zrealizował się pod postacią tzw. 
kontrkultury, ale był wyrazem konglomeratu procesów przeobrażania się 
społeczeństw zachodnich w ich podstawowych wyobrażeniach dotyczących 
wartości, norm, obyczajów itp. pod wpływem historycznych, politycznych, 
czy wręcz militarnych, a także społecznych okoliczności107. Te procesy, opi-
sane przez Freda Turnera [Turner 2006] i Johna Markoffa [Markoff 2006], 
podsumowuje ten pierwszy, wskazując źródło: „Dla pokolenia, które wzra-
stało w świecie opanowanym przez wielkie armie i groźbę nuklearnej zagłady, 

106 Choć trzeba przyznać, że w zasadzie ważna pozostaje Kantowska charakterystyka proce-
su poznania: „Przedmiot zmysłowości jest dostępny zmysłom; to natomiast, co zawiera w sobie 
jedynie to, co może być poznane jedynie przez [sam tylko] intelekt, jest inteligibilne. W szko-
łach starożytnych pierwsze nazywano fenomenem, drugie zaś noumenem” [Kant 2004, 18]. 
Trzeba tylko zrezygnować z metafizycznych ambicji, a poprzestać na samym dyskursie.

107 Spis zasadniczych obszarów kontestacji leżących u źródeł kontrkultury podaje także Al-
dona Jawłowska i choć książka ukazała się dawno (1975) i w niesprzyjającym swobodnej myśli 
okresie, to ta charakterystyka wydaje się ciągle trafna. Autorka przedstawia ją jako zestawienie 
głównych tematów obecnych w różnych szkołach i kierunkach, do których należą „autentyzm 
i reifikacja egzystencji, rozpad więzi społecznych i samotność jednostki w anonimowym tłumie, 
konformizm, deformacja świadomości przez środki masowego przekazu, przeciwstawienie za-
mkniętych elit monopolizujących decyzje i informacje pasywnym «masom», instrumentalizacja 
wartości kultury, pogłębiająca się dezintegracja obrazów rzeczywistości, uniemożliwiająca lu-
dziom odnalezienie własnego miejsca w świecie i sensu istnienia” [Jawłowska 1975, 257].
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cybernetyczne wyobrażenie Ziemi jako pojedynczej, wewnętrznie połączo-
nej tkaniny informacji, było głęboko uspokajające; wielu mogło pomyśleć, 
że w tej niewidzialnej sieci zobaczyli możliwość globalnej harmonii” [Turner 
2006, 5]. Jednocześnie przypomina o właściwym środowisku, w którym po-
wstały jego początki, tzw. kompleksie MIA (military-industrial-academic), 
którego początki sięgają drugiej wojny światowej i stanowiły połączenie 
trzech obszarów: naukowych badań akademickich, przemysłu i sektora mi-
litarnego [Turner 2006, 240], stanowiącego jedną z form udziału państwa, 
a więc tego sektora, który z kolei Castells uznał za najważniejszego aktora 
rozwoju technologii internetowej. Obecność tego podmiotu w połączeniu 
z biznesem aktualizuje dalsze główne konteksty: polityczny i ekonomiczny, 
a więc gwałtowne wydarzenia związane z konfliktami militarnymi, głównie 
stanowiącymi artykulację geopolitycznego, zimnowojennego podziału świa-
ta, a także paradygmatyczne załamanie się makroekonomicznego porządku 
w obydwu jego stronach: praktyki gospodarczej i teorii naukowej.

Najbardziej interesująca część historii Internetu, zgodna z prezentowa-
nym tutaj modelem, zaczyna się przed rokiem 1990 i opiera na trzech za-
sadniczych filarach: technologicznym, związanym ze stworzeniem i wdroże-
niem różnych rozwiązań pozwalających tworzyć różnorodne usługi, starsze, 
takie jak poczta elektroniczna i późniejsze jak BBS czy FIDO. Powstają 
one oczywiście na bazie protokołów utworzonych jeszcze w latach 70. Filar 
drugi obejmuje wczesne sieciowe modele biznesowe, które opisuje Zittrain, 
wskazując na zasadniczą różnicę w logice ich funkcjonowania w porówna-
niu z Internetem. Były to zamknięte systemy usług typu sieciowego, takie 
jak serwisy informacyjne, czaty, grupy dyskusyjne czy nawet gry, jednak 
płatne i dostępne dzięki określonym dostawcom, takim jak CompuServe, 
The Source, America Online, Prodigy, Genie czy MCI Mail [Zittrain 2008, 
23]. Każdy taki serwis „łączył ze sobą mieszankę płatnych ofert, w których 
użytkowaniu pośredniczyło produkowane przez niego oprogramowanie” 
[Zittrain 2008, 24], co zostało zniesione przez Internet, polegający na moż-
liwości swobodnych połączeń między wszystkimi użytkownikami.

W obrębie trzeciego filaru, obejmującego zjawiska społeczne i kulturo-
we, zwracam uwagę na rolę środowiska akademickiego, w którym wyłania-
ją się pewne prospołeczne i etyczne tendencje związane z użytkowaniem 
komputera. Wskazuję tutaj swoisty etos związany z pracą nad informacją 
i sposobami jej istnienia, który pojawia się expressis verbis jako sześć zasad 
etycznych hakera: (1) Dostęp do komputerów – i wszystkiego, co może cię 
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nauczyć czegokolwiek na temat tego, jak działa świat – powinien być nie-
ograniczony i całkowity. Zawsze sprzyjaj Imperatywowi Praktycznego Dzia-
łania! (2) Cała informacja powinna być wolna; (3) Nie ufaj zwierzchności 
– promuj decentralizację; (4) Haker powinien być oceniany wedle swojego 
hakerstwa, a nie takich kłamliwych kryteriów, jak stopnie naukowe, wiek, 
rasa czy pozycja społeczna; (5) Możesz tworzyć piękno na komputerze; 
(6) Komputery mogą zmienić twoje życie na lepsze [Levy 2010, 28–34]. 
Ten swoisty moralny i społeczny program powstaje bardzo wcześnie, nie-
mal równocześnie z komputerem, który jest widziany od początku jako coś 
więcej niż tylko narzędzie, ale „nowy sposób życia wsparty na filozofii, ety-
ce i marzeniu” [Levy 2010, 27]. Zawierają one niemal kompletny ideowy 
program, obejmujący kwestie polityczne, egzystencjalne czy estetyczne. Są 
oczywiście rodzajem manifestu i utopijnym projektem, który często będzie 
powracać w przyszłości. Tego rodzaju dokument potrzebuje jeszcze realiza-
torów, mniej lub bardziej przypominających uczestników jednego ruchu; 
trybunów i robotników. Role tych pierwszych odgrywają takie postaci, jak 
Stewart Brand, John Barlow, Julian Dibell czy Howard Rheingold, drugich 
– tzw. ojcowie Internetu: Larry Roberts, Robert Kahn, Vint Cerf, Jon Postel 
czy Dave Clark. Markoff, Turner i Rheingold [Markoff 2006; Turner 2006; 
Rheingold 2003] poświęcają wiele miejsca, aby opisać specyfikę tego me-
lanżu, początkami sięgającego późnych lat 60. i wczesnych 70., w którym 
„inżynierowie przemysłowi i hobbyści żyli i pracowali obok siebie w tym 
czasie, wspólnie otoczeni kontrkulturowymi przedsięwzięciami i instytucja-
mi” [Turner 2006, 106]. Turner główną rolę w tej rzeczywistości wyznacza 
Stewartowi Brandowi, owemu „wzorcowemu propagatorowi nowego, sie-
ciowego modelu społeczno-technicznego życia” [Turner 2006, 8], ale był on 
przecież gorliwym i sprawnym ucieleśnieniem szerszych tendencji przenika-
jących ową niezwykłą wspólnotę: współpracy, wizji, etycznych niepokojów, 
politycznej aktywności i nieskrępowanej twórczości, owocującej falą tech-
nicznych wynalazków.

Ostatnie trzy akapity to swoista uwertura do dalszej, pogmatwanej 
i niezwykle rozległej opowieści o Internecie. Została ona zaplanowana jako 
prezentacja struktury, która oczywiście jest niepełna, ponieważ w istocie to 
jedynie propozycja narracji na wybrany temat. Podlega ona pewnym wstęp-
nym założeniom, z których część już została wypowiedziana, bo tworzą 
one roboczą, zobowiązującą tylko tymczasowo konstrukcję, ujętą w kar-
by płynącego czasu (kolejnych dekad) i zasadniczych wątków opowieści 
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(technologicznego, ekonomicznego i polityczno-społecznego). Ryzykowny 
historyczny kontekst nie pretenduje tutaj do rangi wykładu; temporaliza-
cja jest świadectwem dynamiki wydarzeń, obróceniem się w stronę ich nie-
uchronnej płynności, która ostatecznie też sprawia, że wzajemnie się przeni-
kają, łącząc się i wytwarzając nowe produkty swojej syntezy. Przełom stanowi 
rok 1990, czyli moment, w którym Tim Berners-Lee uruchamia pierwszy 
serwer opierający się na pomyśle będącym techniczną realizacją wielkiej, jak 
się okazało, wizji, nazwanej przez niego World Wide Web. W następnych 
latach sieciowa rzeczywistość nabiera ogromnego tempa rozwoju, ponieważ 
jest łatwa do opanowania, przyjazna i niezwykle użyteczna. Natychmiast za-
uważa to biznes, któremu sprzyja państwo. W latach 90. maszyna gospodar-
cza oparta na nieskrępowanym handlu i współpracy ekonomicznej pracuje 
na pełnych obrotach, czego zwieńczeniem i dowodem mogą być dwa fak-
ty: powstanie Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization) 
w roku 1995, skupiającej niemal wszystkie kraje świata108 i uchwała Federal-
nej Komisji Komunikacji USA (FCC, Federal Communications Commis-
sion) z roku 1996, tzw. Telecommunications Act, deregulujący ten sektor 
amerykańskiej gospodarki109. Internet w USA zostaje z początkiem lat 90. 
sprywatyzowany, lawinowo przyrasta ilość hostów (czyli maszyn goszczą-
cych strony) i użytkowników, niebywałego tempa nabiera także związany 
z nim biznes, co za chwilę zresztą doprowadzi do giełdowego krachu spółek 
zajmujących się jego rozwojem. Pojawiają się jednocześnie wyraźnie zasad-
nicze problemy społeczne i kulturowe, dotyczące nowych ról, nowego typu 
zbiorowości i relacji społecznych czy uogólnionych ich skutków. Znajdu-
ją się wśród nich kwestie tożsamości110 i wspólnot wirtualnych, powstają 
pierwsze utopie i dystopie, próbujące syntetycznie podsumować gwałtowne 
zjawiska, oparte generalnie na formującej się wyraźnie koncepcji rzeczywi-
stości, będącej analogonem dla znanej, tradycyjnie przeżywanej realności,  

108 „Celem jest pomagać producentom dóbr i usług, eksporterom i importerom prowadzić 
ich biznes” – to słowa z oświadczenia zawartego na oficjalnej stronie: https://www.wto.org/en-
glish/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm (dostęp: 1.02.2016).

109 „Celem nowego prawa jest pozwolić każdemu wkroczyć w dowolny telekomunikacyjny 
biznes – pozwolić dowolnemu biznesowi telekomunikacyjnemu konkurować na każdym rynku 
i z każdym innym biznesem” – słowa z opisu znajdującego się na stronie FCC: https://transition.
fcc.gov/telecom.html (dostęp: 1.02.2016).

110 W roku 1993 „The New York Times” publikuje sławny satyryczny rysunek Petera Stei-
nera, na którym pies mówi do psa: W Internecie nikt nie wie, że jesteś psem. http://www.newy-
orker.com/wp-content/uploads/2012/10/121008_cn-internet_p465.jpg (dostęp: 1.02.2016).
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nazywane dla odróżnienia cyberprzestrzenią czy cyberświatem. Rysują się 
one jako realizujące się właśnie obietnice, zawarte w dyskursie tworzonym 
przez hakerów, a więc konstrukcje polityczne i społeczne kontestujące świat 
realny poprzez stworzenie świata równoległego, cyfrowego i podlegające-
go innym regulacjom, odwołującym się do idei egalitaryzmu, wolności czy 
samo stanowienia111.

Lata 90. to także z oczywistych powodów czas gwałtownego konflik-
tu politycznych i aksjologicznych utopii z logiką rynku, która ostatecznie 
przejmuje dominację w Sieci, a jej paradoksalnym triumfem jest gwałtowne 
załamanie tego rynku w roku 2000. Trudno o lepszy prezent dla soczystej 
narracji niż podobna zbieżność: załamanie przychodzi wraz z przełomem 
wieków, który już od pewnego czasu straszy wszystkich użytkowników 
komputerów z końcem lat 90. tzw. milenijną pluskwą, będącą nowoczesną 
wersją starego niepokoju związanego z przełomem wieków, tym razem łą-
czącego się ze zmianą tysiącleci. Skutki, jakie brano pod uwagę, były straszne 
i mogły sięgać przypadkowego odpalenia rakiet balistycznych z atomowy-
mi głowicami, choć przyczyna była trywialna: tworząc pierwsze komputery, 
zarezerwowano zbyt mało miejsca na zapisywanie daty, która obejmowała 
tylko dwie ostatnie cyfry: po zmianie tysiąclecia nie wiadomo było, czy po-
czątek to 1900 czy 2000112. Z pewnością kontekst marketingowy był bardzo 
ważny: wymagana była pomoc specjalisty z firmy IT i chyba ostatecznie 
udany, skoro problem trafił do opracowań sporządzanych na szczeblu rzą-
dowym113, a koszt związany z usunięciem „pluskwy” w skali świata zamknął 
się w kwocie 300 miliardów dolarów114.

Dla niniejszego tekstu tzw. dotcom buble jest dodatkowo pomocna, bo nie 
dość, że wydarza się w marcu symbolicznego roku 2000, ale także wyznacza 
poręczną demarkację dziejów Sieci, opartą na dekadach. Jej znaczenie jest 

111 Ten wątek, w którym biorą udział takie osoby, jak Jon Postel, Vinton Cerf i wiele innych 
wcześniej już wymienionych. Ten wątek, podobnie jak i inne tutaj tylko wspomniane, dokładnie 
omawiam w książce pt. Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko [Maciąg 2013a].

112 „Time” na okładce wieścił koniec świata: http://content.time.com/time/covers/0,16641, 
19990118,00.html (dostęp: 1.02.2016).

113 W Polsce zajęła się tym problemem Najwyższa Izba Kontroli: https://www.nik.gov.pl/
kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,408.html (dostęp: 1.02.2016).

114 http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/586938.stm (dostęp: 1.02.2016). Programi-
ści, którzy wszyscy są dalekimi potomkami hakerów z lat 50. i 60., zawsze traktują kod swoich 
programów jak rodzaj swobodnej i niekontrolowanej (także niekontrolowalnej ze względów 
technicznych) twórczości.
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kolosalne i rozpoczyna nową erę; spekulacyjna bańka115 dotyczy notowań 
indeksu NASDAQ116 i choć jej szczegółowa analiza merytoryczna jest dość 
złożona i wcale nie oczywista, w najprostszym sensie pokazuje ona gwałtow-
ne załamanie się nastrojów inwestorów związanych z rynkiem nowych tech-
nologii, a w szczególności z Internetem. Pojawia się zatem pytanie: czy to jest 
w ogóle obiecujący rynek? Dla niniejszej opowieści stanowi ona ostateczny 
dowód na przewagę wątku gospodarczego związanego z Siecią: w nowym 
tysiącleciu już nie zdarzają się podobnie fundamentalne demonstracje poli-
tycznej i społecznej jej odrębności, tak jak w wieku poprzednim. Nie znaczy 
to, że duch kontestacji i wolności całkowicie ginie; Internet staje się jednak 
przestrzenią biznesu i słabnie stopniowo wyobrażenie jego definicyjnej od-
rębności czy eksterytorialności. Ostateczną inauguracją tej formacji staje się 
wymyślona w roku 2005 przez Tima O’Reilly’ego koncepcja Web 2.0, któ-
ra w uderzająco oczywistej symbiozie przedsiębiorczości i technologii widzi 
przyszłość świata. Nie brakuje w niej kontekstu społecznego, ale zostaje on 
sprowadzony do roli zasobu, a pośród nowych zasad biznesu zdefiniowanych 
w tekście z września tego roku pt. What Is Web 2.0. Design Patterns and Busi-
ness Models for the Next Generation of Software117, pojawia się on jako „wyko-
rzystanie zbiorowej inteligencji” (Harnessing Collective Intelligence). Pozostałe 
zasady odnoszą się już wyłącznie do kwestii technicznych, związanych z pro-
gramowaniem, stanowiących nowe możliwości dla przedsiębiorczości i – do-
dajmy – możliwości niezwykle obiecujące, entuzjastycznie opisane. Mamy 
zatem do czynienia z nowym wybuchem optymizmu, który jest wyraźnie 
umocowany ekonomicznie, ale w sferze emocjonalnej powtarza właściwie 
schemat z drugiej połowy lat 90. Tym razem jednak nie chodzi o nowy świat, 
ale niemal wyłącznie o nowy biznes, który ten świat zmieni.

Zmiana priorytetów prowadzi do kolejnego oszołomienia. Przykładem 
spełniania się triumfalistycznej wizji przyszłości niemal wszystkich obsza-
rów życia wspomaganych i całkiem objętych postępem ICT (Information 
and Communication Technologies) są książki Tapscotta i Williamsa [Tapscott 

115 Którą można zobaczyć w całej okazałości np. tutaj: http://finance.yahoo.com/echarts?s=
^IXIC#{%22customRangeStart%22:788914800,%22customRangeEnd%22:1441058400,%2
2range%22:%22custom%22,%22allowChartStacking%22:true} (dostęp: 1.02.2016).

116 National Association of Securities Dealers Automated Quotations, rynek papierów war-
tościowych oparty na pozagiełdowym obrocie walorami, powołany do życia w 1971 roku, obej-
mujący spółki nowych technologii.

117 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (dostęp: 1.02.2016).
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2008, 2011]. Jednak nieuchronna i świetlana przyszłość opanowana przez 
te technologie jest przekonaniem powszechnym. Zapowiadana już przez 
pierwszego tak poważnego badacza Internetu, jakim jest Manuel Castells, 
nowa, wyłaniająca się faza kapitalizmu (Castells jest nazywany neomarksi-
stą) – informacjonizm, nie zanika. Ostatni podejmuje ją chyba z werwą 
Gilder [Gilder 2013], ale pozycją, która wyniosła dyskusję na zupełnie inny 
poziom, jest księga pióra Yochaia Benklera pod znaczącym tytułem Bogac-
two sieci [Benkler 2008]. Benkler odnosi się do tego samego zjawiska, które 
ożywia opowieść Tapscotta i Williamsa, nadaje mu jednak zdyscyplinowany 
kształt, który przystoi harwardzkiemu prawnikowi.

Wirtualne wspólnoty są niewiele młodsze od Internetu (a na pewno star-
sze niż World Wide Web), jednak proroctwo O’Reilly’ego odnoszące się do 
pojęcia opisanego przez Pierre’a Lévy’ego pod koniec lat 90. [Lévy 1999] 
spełnia się w sposób nieoczekiwanie wszechstronny i potężny. Przyjmuje 
ono postać społeczności, a więc swoistej formacji społecznej, dotychczas 
nieznanej i opierającej się w całości na udostępnieniu użytkownikowi In-
ternetu możliwości działania: wypowiadania się, brania czynnego udziału 
w różnego rodzaju, zbiorowych przedsięwzięciach, dzielenia się wiedzą, pie-
niędzmi itp. Po raz pierwszy pojęcia wirtualnej wspólnoty użył w roku 1987 
Howard Rheingold w artykule opublikowanym w „Whole Earth Review” 
[Turner 2016, 159]. Według Turnera była to kontynuacja inicjatywy wspo-
mnianego już Stewarta Branda, czyli „jednej z najbardziej wpływowych sieci 
komputerowych” [Turner 2006, 141], telekonferencyjnego systemu pozwa-
lającego za pomocą telefonu zostawiać wiadomości w centralnym kompu-
terze, umożliwiając w ten sposób komunikację i dyskusję. Uruchomiony 
w 1985 roku WELL (Whole Earth ’Lectronic Link) zainaugurował w ten 
sposób technologicznie zapośredniczoną zbiorowość, stając się modelem 
społecznej formacji, której Rheingold poświęcił potem swoją sławną książ-
kę, wydaną w roku 1993. Nosi ona tytuł The Virtual Community. Home- 
steading on the Electronic Frontier118 i jednoznacznie definiuje nowe spo-
łeczne zjawisko jako istotnego aktora życia politycznego i społecznego, 
który może zarówno umożliwić rewitalizację demokracji, jak i prowadzić 
do zagrożenia swobody, bezinteresowności czy bezpieczeństwa społecznego 
dialogu. Proroctwo to staje się jak najbardziej realne technicznie dopiero 

118 I jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie Rheingolda: http://www.rheingold.
com/vc/book/ (dostęp: 1.02.2016).
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w wieku XXI, w którym rozwijają się bardzo różnorodne formy tego rodza-
ju aktywności społecznej, umożliwionej przez coraz bardziej zróżnicowane 
sposoby jej realizacji i eksploatacji. Przeciętnemu użytkownikowi Internetu 
kojarzy się ona głównie z Facebookiem, Twitterem i może jeszcze portalami 
crowdfundingowymi, pozwalającymi zbierać fundusze wśród szerokiej pub-
liczności. Jest to jednak fenomen daleko bardziej złożony i wszechstronny 
i choć jego pierwsza konkretyzacja w postaci serwisu sixdegrees.com pojawia 
się już w roku 1997, jak twierdzą danah m. boyd i Nicole B. Ellison [boyd 
2008, 211], prawdziwą erupcję tego rodzaju przedsięwzięć przynosi dopiero 
rok 2003 i następne. Facebook rusza w roku 2004. 

Co ciekawe, mimo że zasada wymyślona przez O’Reilly’ego wygląda na 
zagubioną i samotną na tle innych cech Web 2.0, jest nie tylko powszech-
nie z nią kojarzona, ale również uznawana za główny tor, którym prze-
biega zmiana przez tę fazę wprowadzona. Do jej opisu służy przymiotnik 
„społeczny” (social), który staje się swego rodzaju pojęciowym wytrychem, 
pozwa lającym ogarnąć całość zjawisk pojawiających się w Sieci, a nawet 
sugerującym kompletność takiego wglądu [Kreft 2015]. Leah Lievrouw 
i Sonia Livingstone w uzupełnionym wydaniu swojego podręcznika w roku 
2006 piszą, że tym, co czyni nowe media nowymi i co zmienia media, są 
„zróżnicowane sposoby, dzięki którym technologie rozwijają swój społeczny 
kształt i społeczne skutki” [Lievrouw 2010, 3]. Social staje się obowiązu-
jącym określeniem związanym z niemal wszystkimi aspektami Internetu, 
ale ten pochód w ogromnej części podtrzymuje i rozwija, zgodnie ze wska-
zówkami O’Reilly’ego, biznes. Nie jest dziwne zatem, że jedną z ostatnich, 
podstawowych i najpełniejszych prób uchwycenia tego fenomenu zawiera 
książka Christopha Fuchsa [Fuchs 2014], przybierająca otwarcie perspek-
tywę krytyczną, opartą na wrażliwości i dziedzictwie szkoły frankfurckiej 
(której krótką charakterystykę dla niewtajemniczonych zresztą zawiera). To 
dziedzictwo jest także jednym z najciekawszych ostatnich kierunków badań 
dotyczących Sieci, rozkwitłym w ostatniej dekadzie jej istnienia.

Nastawienie Fuchsa nieuchronnie potwierdza ciągle istotny, a nawet 
nieustannie wzmagający się kontekst ekonomiczny. Jest on utwierdzony na 
solidnych podstawach, budowanych już przez Castellsa, ale uzupełnionych 
i podsumowanych przez wspomnianego Yochaia Benklera. Jego wnikliwa 
praca dotyczy dwóch fundamentów świata gospodarki kapitalistycznej, 
a właściwie posadowionych znacznie głębiej i wcześniej; zmiana dotyczy bo-
wiem zasadniczego projektu formalizującego i usztywniającego konstrukcję 
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życia społecznego gromady ludzkiej, jakim jest państwo. Tego rodzaju pod-
stawę dopisuje Benkler w swojej książce z roku 2011 [Benkler 2011], ale 
zasadniczą bazę stanowi analiza negacji w nowym, sieciowym świecie zasady 
własności i zasady wymiany rynkowej. Ów nowy świat opiera się na zjawi-
sku „usieciowionej gospodarki informacyjnej”, którą cechuje to, że „zdecen-
tralizowane działania jednostek – w szczególności nowe i znaczące, polegają-
ce na współpracy i koordynacji, podejmowane za pośrednictwem całkowicie 
rozproszonych, pozarynkowych mechanizmów, niezależnych od strategii 
własnościowych – odgrywają zdecydowanie większą rolę, niż było to lub 
mogło być w przemysłowej gospodarce informacyjnej” [Benkler 2008, 20].

Benkler śmiało stosuje kolejne pojęcie, które pojawia się z początkiem 
wieku XXI jako gotowe i niezwykle przydatne narzędzie opisu rzeczywisto-
ści: sieć. Pisana z małej litery, oznacza nie tylko odniesienie do interesującej 
struktury, ale również, przemyślana i uporządkowana, prowadzi do nowego, 
naukowego paradygmatu opisowego. Entuzjazm z nią związany wybucha 
z początkiem wieku XXI, choć koncept sięga lat 30., a intensywne badania 
są prowadzone w latach 90. wieku XX. Jak każde niezwykłe dziecko sieć 
ma wielu ojców i odwołują się do niej różnie nastawieni badacze. Z jed-
nej strony zwracają się oni ku Sieci jako pewnej społecznej, kulturowej czy 
ekonomicznej konstrukcji, traktowanej niemal metaforycznie i służącej do 
uchwycenia zjawisk o wielkiej skali, z drugiej – widzą ją niejako „od środ-
ka”, nadając jej charakter sformalizowanego i uniwersalnego instrumentu 
badawczego, oderwanego od konkretnej dziedziny naukowej119. Benkler 
mieści się w tej pierwszej grupie, razem z Janem van Dijkiem i Manuelem 
Castellsem, którzy zresztą adaptują pewne elementy nastawienia drugiego 
rodzaju. Ten ostatni swą sieciową myśl konsekwentnie rozwija, opierając się 
na analizie kategorii opisowej, jaką jest władza. Buduje w ten sposób konku-
rencyjną teorię dla władzy zinterpretowanej dyskursywnie, co było wielkim 
osiągnięciem końca wieku XX (Foucault, Bourdieu i inni). Zmierza jednak 
ostatecznie w tym samym kierunku: gromady ludzkiej, starającej się narzu-
cić sobie jednolitą rację własnego ładu (sieciowego), który jest jednak, jak 
twierdzi Benkler, w pewien sposób nowy, odkrywczy i obiecujący. Castells 
się waha, widząc jednak skalę zagadnienia i jego niuanse [Castells 2013a, 
2013b].

119 Opisuję to w tekście pt. Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei 
[Maciąg 2014].
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Sieć w swoim drugim wcieleniu, zdyscyplinowanym, zmatematyzowa-
nym i zutylizowanym jest jednym z najważniejszych tematów ostatniej de-
kady istnienia Internetu. Oferuje bowiem praktyczne sposoby analizy sie-
ci, w tym, z naszego punktu widzenia najważniejszych, sieci społecznych. 
W podręczniku z roku 2011 Charu C. Aggarwal wymienia piętnaście pod-
stawowych obszarów badań, wśród których znajdują się takie kwestie, jak 
analiza statystyczna sieci społecznych, wykrywanie wspólnot, klasyfikacja 
węzłów, dynamika procesu ewolucji, wyszukiwanie ekspertów w sieciach, 
przewidywanie tworzenia się relacji, prywatność, wydobywanie danych 
i tekstu (tzw. mining), społeczny proces tworzenia słów kluczowych, tzw. 
tagów czy użycie sensorów aplikacji mobilnych do gromadzenia danych na 
temat sieci społecznych [Aggarwal 2011, 9–13]. Jennifer Golberg w tekś-
cie wydanym w roku 2013 konstatuje brak wyczerpujących pozycji książ-
kowych, integrujących wszystkie pola badawcze, pozwalających zrozumieć 
w pełni, jak pisze „sieci mediów społecznościowych” (social media networks). 
Jej publikacja, naprawiając ten brak, łączy między innymi takie dziedziny, 
jak matematyka, tzw. computer science, socjologia, biologia, tzw. informa-
tion studies czy biznes [Goldbeck 2013]. Wagę jej zamierzenia tłumaczy we 
wstępie Ben Schneiderman, uzasadniając jednocześnie znaczenie samego 
zjawiska i badań go dotyczących. Jest ono tak istotne, że warto jego słowa 
przytoczyć:

Po raz pierwszy w historii większość naszych działań jest zapośredniczona 
elektronicznie, po raz pierwszy w historii także rozwijamy narzędzia, opisane 
w książce [Goldbeck – przyp. R.M.], które czynią wzorce naszego społecznego 
zachowania widzialnymi. Ta rosnąca zdolność do percypowania, rozumienia, 
mierzenia i przewidywania daje niezwykłą moc tym, którzy udoskonalą umie-
jętności analizy sieci. Badanie relacji i obserwowanie ich zmian jest pierwszym 
krokiem do prognozowania przyszłych wydarzeń. Co jednak ważniejsze, ana-
litycy sieciowi zyskują zdolność do podejmowania zasadniczych decyzji i sku-
tecznych działań, które wpływają na zbiorowości ludzkie, rynki, zdrowie/do-
brostan, ochronę środowiska, politykę energetyczną i wiele więcej obszarów 
ludzkiej aktywności [Goldbeck 2013, xxiv].

Kwestie pojawienia się ogromnej ilości danych, wypracowania stosow-
nych technik ich analizy wspartych rozwojem technologii, zostały omówio-
ne wcześniej. Są one niezwykle bogatym źródłem możliwości kształtujących 
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świat nie tylko społeczny i nadających się natychmiast do wykorzystania 
w biznesie. Stają się zatem także poważnym powodem niepokojów związa-
nych z problemami praktycznymi, takimi jak prywatność, ochrona danych, 
możliwość sabotażu itp. i ogólnymi, dotyczącymi statusu jednostki ludz-
kiej, kształtowania się jej społecznych relacji i całych społeczeństw, a nawet 
zagadnieniami metafizycznymi, jak podmiotowość człowieka czy ontolo-
giczne zakorzenienie jego świata. Stąd niewątpliwy rozwój myśli krytycznej 
poświęconej społecznej rzeczywistości Internetu120, którą reprezentują tacy 
badacze, jak José van Dijck [Dijck 2013], Henry Jenkins [Jenkins 2013] 
czy Christopher Fuchs [Fuchs 2014]. Zwłaszcza ten ostatni przedstawia 
wyczerpującą analizę przesłanek i tryby stosowania tego rodzaju podejścia, 
dokonując przy okazji obszernego przeglądu już istniejącej myśli dotyczącej 
mediów społecznościowych (social media). Dowodem na jej gwałtowny roz-
kwit są choćby próby definicji tych mediów, których podaje aż osiem (przy 
czym nie jest to wcale wyliczenie kompletne). Wśród ich autorów znajdują 
się takie osoby, jak Clay Shirky, Geert Lovink, Tiziana Terranova i Joan 
Donovan, David Gauntlett, Graham Meikle i Sherman Young czy sama 
danah boyd.

Fuchs rozwija swoją opowieść w bardzo systematyczny i podstawowy 
sposób. Jego świat jest uporządkowany, materialny i racjonalny, co jest nie-
co irytujące, zważywszy na przedmiot namysłu, czyli uwikłanego w związki 
i zagubionego człowieka. Taki świat potrzebuje mędrców, zdolnych wyło-
żyć jego podstawowe zasady; Fuchs znajduje Marksa, Tönniesa, Durkheima 
i Webera. Dobór tych nazwisk, skądinąd zupełnie podstawowych dla wy-
branej dziedziny, cofa nas w dosyć odległe czasy i wydaje się nieco szkolny. 
Wybrani socjolodzy podpowiadają według Fuchsa wytłumaczenie społecz-
nych związków jako emanację wiedzy, wspartej na trzech kolejnych, powią-
zanych procesach: poznania (cognition), komunikacji (communication) i ko-
operacji (co-operation). Dynamika uruchomiona w tych procesach opisuje 
mechanizm uspołecznienia, który wpisuje się w szersze tło kapitalistycznej 

120 Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na pewną nazewniczą i pojęciową konfuzję: angiel-
skie słowo „social” odnosi się jednocześnie do pewnego, szerokiego aspektu manifestacji Interne-
tu (czy – dawniej wyodrębnianego zjawiska, mającego własną nazwę – nowych mediów), a także 
w węższym znaczeniu do bardziej konkretnych fenomenów, w których przejawia się ów szerszy 
aspekt, takich właśnie jak Facebook, które są określane jako „social media” (media społecznoś-
ciowe, tzn. oparte na społecznościach). Te ostatnie boyd [boyd 2008] proponuje nazwać SNS 
(Social Network Sites, Strony Sieci Społecznych), ponieważ termin social media rozciąga się także 
na takie zjawiska, jak maile, komunikatory czy sama sieć WWW [Hansen 2011, 11].
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gospodarki, której informacyjna podstawa wspomnianych trzech procesów staje 
się przedmiotem utowarowienia, wyzysku i źródłem wartości dodanej. Całość  
przebiega w procesie nieustannej dialektycznej gry pomiędzy nowym i sta-
rym, ciągłością i zerwaniem [Fuchs 2014, 42–43]. Ale we współpracy i wspól-
nocie istnieje także nadzieja na inny Internet: prawdziwie wspólny, publiczny 
i uspołeczniony – taką konkluzją zamyka swoje wywody Fuchs [Fuchs 2014, 
266] w duchu politycznym i bliskim ideologicznemu manifestowi. 

Opowieść o Internecie przedstawiona w niniejszym rozdziale nie kończy 
się więc optymistycznie; raczej ironicznie, zważywszy na zderzenie marksow-
skiej, dziewiętnastowiecznej z ducha krytyki Fuchsa z wizją hipernowoczes-
nych społeczeństw, które maluje z rozmachem wcześniej wspomniany Flo-
ridi. Są to niewątpliwie dwa zasadnicze wątki dyskusji, istotnej i będącej 
wyrazem wielkich emocji związanych z obserwowanym technologicznym 
rozwojem świata. Ich poziom ujawnia się na przykład w determinacji i prze-
konaniu, z jakim realizowany jest leciwy, co najmniej z początków lat 80., 
projekt tzw. społeczeństwa informacyjnego [Masuda 1981], które przybrało 
niewątpliwie kształt zadania ideologicznego. Rodzi się w tej sytuacji potrze-
ba podobnego oglądu Internetu; trzeba mu się przypatrywać jako całko-
wicie nowej narracji, bliskiej tym, o których pisał Lyotard [Lyotard 1997]. 
Fuchs, odwołując się do ideałów wolności i swobody, powtarza w istocie 
schemat znany od dziesiątków lat i tutaj już przypomniany, czyli swoisty 
etos ukształtowany jeszcze w początkowych latach istnienia komputerów 
i sformułowany w postaci hakerskiego kodeksu etycznego, dalej wsparty cał-
kiem już otwartym pomysłem politycznym kontrkultury lat 60. W części 
dotyczącej poznawczych przesłanek zgadza się w gruncie rzeczy z Floridą, 
który także jest nastawiony historycystycznie i materialistycznie. Ten ostatni 
jest także zaangażowany bezpośrednio w projekt Komisji Europejskiej pn. 
Digital Agenda for Europe – to jeden z siedmiu filarów strategii Europa 
2020. Floridi należy do grupy realizującej projekt pn. The Onlife Initiative, 
którego celem jest „przemyślenie przestrzeni publicznej w procesie cyfrowej 
transformacji”121. Obie opowieści toczą się więc wyraźnie na płaszczyźnie 
zadań praktycznych wynikających z przyjętych przesłanek naukowych, są 
więc nieuchronnie polityczne. Lyotard, przypomnijmy, aby uchwycić dzieje 
cywilizacji w perspektywie historiozoficznej, odwołuje się do dyskursu jako 
formy legitymizacji nauki, co osadza ją w rzeczywistości władzy i ostatecznie 

121 https://ec.europa.eu/digital-agenda/onlife-initiative (dostęp: 1.02.2016).
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kształtuje realność funkcjonowania społeczeństw. Różnica polega na tym, 
że ów filozof postrzegał świat ponowoczesności jako konkurencję różnorod-
nych narracji; opowieść o Internecie okazuje się w gruncie rzeczy czymś 
odwrotnym.

Podobieństwa dotyczące rozpoznania świata i wyznaczenia kluczowych 
obszarów eksploracji Fuchsa i Floridiego, mimo ostatecznej diagnozy stanu: 
pesymistycznej tego pierwszego i optymistycznej drugiego, są także, para-
doksalnie, świadectwem bezradności. Ma ona charakter głębszy: pokazu-
je niemożność oderwania się od obciążenia o charakterze ekonomicznym. 
W tym sensie wskazuje także na właściwy klucz interpretacyjny cywiliza-
cji Internetu. Uformowała ostatecznie (tzn. dzisiaj) w dominującej części 
to zjawisko informacja jako wiedza o społeczności ludzkiej przedstawionej 
w postaci sieci, będąca nowym, nieznanym dotychczas w tej skali i potęż-
nym zasobem gospodarczym122. Jednocześnie ulegają swoistemu „zwinięciu” 
pozostałe jego wymiary (wszystkie te, które są przedmiotem badań humani-
stycznych), przyjmujące rolę pochodnych, podporządkowanych artefaktów. 
W świetle koncepcji Lyotarda jest to jednocześnie dramatyczny krok wstecz, 
biorąc pod uwagę w gruncie rzeczy rozkwit (choć i popadnięcie w skrajną 
dystrakcję) myśli filozoficznej w wieku XX, kładącej na warsztat najważ-
niejsze kwestie: epistemologii i ontologii, zwłaszcza w kontekście podmio-
towości człowieka, dobitnie artykułującej wielość myśli i brak jednolitości 
wniosków. Internet jest raczej obrazem popadnięcia w skrajny pragmatyzm 
i utylitaryzm, co nie jest niczym zaskakującym na tle innych procesów 
współczesnej cywilizacji (co dotyczy także na przykład nauki). Można je 
realizować na najrozmaitsze sposoby: jako łatwość docierania do informa-
cji, tworzenia relacji społecznych, komunikacji, zdobywania wykształcenia, 
ekspresji twórczej, jako sprawność zarządzania, wyszukiwania możliwości, 
gromadzenia zasobów, sprzedaży i promocji, skuteczność analizowania sy-
tuacji społecznej, politycznej i gospodarczej, a także wpływania na nie, po-
wszechność inwigilacji i kontroli... Tych ułatwień jest znacznie więcej i toczy 
się wyścig w wyszukiwaniu i eksploatowaniu następnych, a przyszłość wy-
gląda niezwykle obiecująco, jeżeli wejrzy się jeszcze w postępy technologii. 
Użyteczność, skuteczność, ale przede wszystkim efektywność stają się zatem 
głównym celem, a chwilowe osiągnięcia w tej mierze stanowią wyłącznie 

122 Podążając tropem marksowskim, a przy tym parafrazując Fredricka Jamesona, stanowi 
więc najprawdopodobniej przejaw logiki kulturowej kapitalizmu.



kolejny etap, bo zaraz zastępują je lepsze i sprawniejsze. Triumf cyfrowej 
rzeczywistości jest zupełnie inny niż związane z nią oczekiwania, które two-
rzyły jego idealistyczne źródła jeszcze w latach 60. i wcześniej. Wyobrażenie 
świata ludzi było wtedy znacznie bogatsze i bardziej tajemnicze. Dzisiaj, gdy 
bierze się pod uwagę być może największy dotychczas projekt cywilizacji 
ludzkiej, wydaje się pewne siebie i... banalne.

Dominujący dyskurs na temat Internetu, choć kryje się w rozlicznych 
i różnorodnych wątkach, z których każdy jest godny osobnej, metodologicz-
nie dostosowanej analizy, okazuje się dość jednostronny. Z pewnością jest to 
skutkiem zbiegu okoliczności, na który składają się wynalazki techniczne, 
biznesowy kontekst i rozwój badań – trzy elementy, które go stworzyły. Tym 
razem jednak osiągnął on niebywały dotychczas poziom wglądu w sferę, 
którą łatwo można porównać ze środowiskiem naturalnym: to rzeczywistość 
społecznych relacji ludzkich. Rzeczywistość ta, oczywiście bez podobnej ety-
kiety, nieustająco fascynowała ludzkość od początku każdej z kultur. Oczy-
wiście zupełnie inne stosowano pojęcia: los, fatum, karma... i umieszczano 
w obrębie religii, aby odnaleźć poczucie metafizycznego sensu istnienia, 
które nadawało człowiekowi sankcję wyższą, słusznie lub nie, niż otaczające 
go byty. W cywilizacji zachodniej ten porządek załamał się ostatecznie wraz 
z oświeceniowym projektem emancypacji człowieka, który następnie został 
poddany druzgocącej krytyce w drugiej połowie wieku XX, opierającej się na 
zasadniczym kryzysie legitymizacji nauki, trwającym od końca wieku XIX.  
Oczywiście gwałtownej rekonstrukcji musiało ulec także wyobrażenie sytu-
acji, w jakiej znajduje się człowiek. Obydwa te zasadnicze procesy streściłem 
w pierwszej części książki, choć oczywiście była to tylko relacja z najważ-
niejszych zdarzeń i w dodatku niepełna. Całość tych zmian odbywała się 
jednak w poczuciu ostatecznej niepełności wglądu w procesy świata – dość 
charakterystycznej i nienowej ludzkiej pozycji. Wydaje się, że oto stoimy 
przed sytuacją, w której część tej niepełności może zostać zniesiona. W tym 
sensie stoimy przed zupełnie nową i bezprecedensową fazą naszej historii.
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POSŁOWIE

W tym miejscu przychodzi czas na rekapitulację wyłożonych tez, a także na-
ukowy rachunek sumienia123. Wynikają one z dosyć dużego zasięgu prezen-
towanych tez i koniecznego z tego powodu popadnięcia w wielość różnych 
tropów i myśli, które jednak, mam nadzieję, podtrzymują sensowność wy-
wodu. Ten ostatni służy przemyśleniu bardzo odważnego i owocnego ruchu, 
jakim jest umiejscowienie zarządzania pośród nauk humanistycznych, a da-
lej próbie wyciagnięcia jak najdalej idących wniosków z tego przemieszcze-
nia, co prowadzi do konstrukcji spekulatywnych modeli jego interpretacji 
i wreszcie próby zastosowania ich do opisu Internetu. Omawiany ruch nie 
jest jedynie formalny czy biurokratyczny, ale oznacza włączenie do prze-
strzeni będącej przedmiotem zainteresowania zarządzania tych obszarów, 
które zwykle mniej były dlań istotne, prowadząc do jego zasadniczego prze-
kształcenia. Owe obszary różnie mogą się manifestować: obszarowo, kiedy 
otwierają pola zjawisk kulturowych, także w głębszym znaczeniu tego słowa, 
lub bardziej wprost, poprzez uwypuklenie roli człowieka, który zaczyna być 
traktowany podmiotowo, co oznacza, że przesuwa się jego figurę na szachow-
nicy zarządczych pojęć do centrum, czyniąc zeń głównego aktora, ale przede 
wszystkim nadając mu status najważniejszego pretekstu lub źródła namysłu 
(teorii, interpretacji itp.). Te dwa zabiegi niewątpliwie wpisują się w coś, co 
powszechnie jest kojarzone z pojęciem „humanistyczności”. Jednak, próbuję 
to pokazać w książce, a co także ujawnia się w literaturze poświęconej za-
rządzaniu, ale nie do końca w sposób konsekwentnie domyślany do końca, 

123 Do napisania tej części zmobilizował mnie Łukasz Sułkowski. To zadanie postawił on 
przede mną pośród innych niezwykle cennych i konstruktywnych uwag, za które niniejszym 
bardzo dziękuję.
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ustawienie się w polu humanistyki wprowadza zarządzanie w problematykę 
dalszą, bardziej złożoną i nieodłączną.

Po pierwsze, humanistyka, jeżeli można użyć tej kategorii w ten sposób, 
szczególnie ustami filozofii, wypowiada w wieku XX poważne zastrzeżenia 
do takiej konstrukcji pojęciowej, jaką jest człowiek. Polega to na zupeł-
nie podstawowej jej dekonstrukcji, co tylko pozornie zamyka ten proces 
w dobrze zrozumianych okolicznościach, głównie zainspirowanych Derridą. 
Nie zamyka, ponieważ proces ów rozgrywa się na polu bardzo ogólnych 
przemyś leń, związanych z istnieniem podobnych kategorii opisowych, ich 
ugruntowania i losów, co otwiera terytorium namysłu epistemologiczne-
go. Zanim jednak do niego przejdziemy, trzeba zwrócić uwagę na procesy 
determinujące istnienie konstrukcji, jaką jest człowiek, ponieważ jest ona 
także fundamentem pewnego cywilizacyjnego i kulturowego projektu eu-
ropejskiego, sięgającego co najmniej Odrodzenia, ale przecież kształtowa-
nego świadomie na tym skrawku świata od czasów antycznych. Projekt ten 
stał się przedmiotem gwałtownej rekapitulacji w wieku XX, kiedy to wprost 
Heidegger podważył jego podstawy; źródła wątpliwości, które go do tego 
przywiodły, biją jednak już w wieku XIX, by wskazać choćby Nietzsche-
go. Jak łatwo się przeto zorientować, mówiąc o człowieku, znajdujemy się 
natychmiast w samym centrum zagadnień, którymi żywi się do dzisiaj hu-
manistyka mniej lub bardziej łapczywie, co starałem się streścić w pierwszej 
części książki. Staje się jasne, że mówienie w tych okolicznościach o czło-
wieku w organizacji abstrahujące od tych przekształceń, jest mówieniem co 
najmniej niepełnym. 

Ba, ale to, co jest oczywiste dla nastwionego humanistycznie badacza, 
nie musi być tak jasne dla praktyka. Tego ostatniego bowiem dręczy zwykle 
brak równie głęboki, jaki wynika z niedostatków rozumienia własnej sytu-
acji poznawczej. Ten wątek silnie się w zarządzaniu ujawnia, co jest najwy-
raźniej echem podobnych wątpliwości nurtujących nauki społeczne, jako 
zwątpienie w moc powszechnego obowiązywania sądów poznawczych, któ-
re pojawiają się w ramach nauki, uwikłanych w subiektywną i nieuniknioną 
interwencję badacza. Skutkiem tego rodzaju wątpliwości jest na przykład 
nurt badań tzw. jakościowych, a także niepokoje dotyczące tożsamości za-
rządzania, widoczne choćby w osławionej tabelce Burrella i Morgana, po-
chodzącej jeszcze z lat 70. Jednak próbując ten stan zrozumieć w obrębie 
tzw. humanistyki, trafiamy na bardzo obszerne i ciasno zabudowane reflek-
sjami pole, które rozwija się gwałtownie od początku wieku XX, korzeniami 
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sięgając także poprzedniego stulecia. Przynosi ono zwątpienia i pomysły do-
tyczące nie tylko nauki jako takiej, ale przede wszystkim samej kompetencji 
poznawczej, pytając o warunki opisywania i rozumienia świata, co skądinąd 
trapiło Europejczyków od zarania ich filozoficznej myśli. Tak się nie przy-
padkiem składa, że wiek XX okazał się czasem gwałtownych w tej mierze 
dyskusji, w której brał udział także wspomniany Heidegger i oczywiście inni 
filozofowie. Wątek epistemologiczny jest powiązany nieodłącznie ze wspo-
mnianym nurtem myślenia o sposobie istnienia człowieka. Jego jedną ze 
szczególnie istotnych, dwudziestowiecznych odmian, którą autor uważa 
za bardzo ważną, jest ta, opierająca się na od nowa zdefiniowanej roli języka, 
który pozwala zrozumieć świat za pomocą własnych konstrukcji intelek-
tualnych, zbudowanych zgodnie z wyborami powziętymi na mocy decyzji 
ludzkich i wątpiących przeto w ich umocowanie transcendentne (np. typu 
platońskiego). Takie konstrukcje istnieją jako pojęcia, ale są jednocześnie 
kategoriami poznawczymi, a ich najbardziej złożoną strukturą jest dyskurs 
(pojęcie struktury jest tutaj użyte metaforycznie).

Przedstawiony właśnie pogląd daje się łatwo zamknąć w szufladzie z na-
lepką „konstruktywizm”, która znajduje się w garderobie nauk społecznych, 
jednak jest ona tam tylko częścią szafki z narzędziami. Humanistyka na-
tomiast pełni funkcję właściwego dysponenta rzeczywistości języka, który 
w tradycji hermeneutycznej odsyła do przestrzeni znacznie obszerniejszej 
i bardziej podstawowej niż tylko badanie tekstów. Ta problematyka, skra-
cając wywód przedstawiony wcześniej, aby się nazwać, używa słowa hu-
manitas, które oznacza więcej niż odwołanie się do człowieka, bo mówi 
o pewnym projekcie antropologiczno-filozoficznym, jak twierdzi Borowski. 
Buduje w tym momencie pole refleksji, dzięki której można przemyśleć jego 
poznawcze kompetencje, a nawet więcej: ustawia i przepracowuje nieustan-
nie sytuację najprościej ujrzaną jako przeciwstawienie człowieka i świata. 
W toku rozwoju refleksji humanistyka przeszła z poziomu myślenia tej opo-
zycji do myślenia o jej stronach, które to obie okazały się niejasne, warun-
kowe, sztuczne. I to jest sytuacja, z którą musi się zmierzyć zarządzanie; dla 
niego bowiem ex definitione świat jest oczywistym polem ludzkiej aktywno-
ści, realizującej się w klasycznej wersji poprzez organizowanie się. Nie jest to 
tymczasem takie proste, bo bez całkowitej zmiany perspektywy na humani-
styczną zrozumienie od nowa tej sytuacji może się nie udać.

Owa perspektywa bowiem, fundamentalna w tym sensie, że porusza-
jąca się na polu nadrzędnej, metaopisowej refleksji epistemologicznej 
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(i ontologicznej, dodajmy, ale o tym w części pierwszej zostało napisane 
dość), dotyka także samego zarządzania. Bo nie jest tak, że to zarządzanie 
dominuje nad poziomem teoriopoznawczym, ale odwrotnie. Autor wy-
chodzi tutaj z założenia, że nie da się ruchu humanistycznego zatrzymać 
w pół drogi i trzeba wyciągnąć wnioski z przeorientowania myślenia o za-
rządzaniu. Zgodnie z teorią, którą tutaj przedstawia, wnioski owe polega-
ją na jego zredefiniowaniu w taki sposób, aby uwzględniało wyzbycie się 
podstaw stojących w sprzeczności z dyskursywnym (w istocie retorycznym) 
trybem interpretowania własnego sensu, wynikającym z przyjęcia spojrzenia 
o charakterze gnoseologicznym. Taka zaś perspektywa musi oderwać się od 
przeświadczenia, że pojęcia, takie jak na przykład organizacja, są związane 
z bytami, będącymi ich zadekretowanymi, jasnymi i uchwytnymi denota-
tami. Przeczucie, że takie denotaty nie istnieją, obecne jest zresztą w teorii 
zarządzania bardzo silnie (np. u Karla Weicka czy Barbary Czarniawskiej), 
a nawet pojawia się jako uwierająca niewygoda, której należy się jak naj-
szybciej i w sposób anarchiczny pozbyć (np. u Moniki Kostery). Tym razem 
jednak konsekwencje są poszukiwane jeszcze dalej, a ich efektem jest zapro-
ponowana koncepcja pragmatycznej teorii zarządzania, w której generalnie 
poszerza się pola konotacji do poziomu bardzo abstrakcyjnego. W efekcie 
zarządzanie staje się procesem uniwersalnym, nie ograniczonym ani do 
ludzkiej aktywności, ani do określonych fragmentów rzeczywistości (np. or-
ganizacji), co jest jedynie słusznym wnioskiem w sytuacji, kiedy utraciliśmy 
dobre pojęcie zarówno na temat człowieka, jak i świata.

To uogólnienie przydaje się szczególnie w chwili, w której pojawiają się 
zupełnie nowe i nieistniejące wcześniej fenomeny, wynikające z przewrotu 
pozornie tylko technologicznego, związanego z komputerem. Po pierwsze, 
ten przewrót ma podstawy epistemologiczne właśnie, co próbowałem opi-
sać w książce pt. Deus ex machina [Maciąg 2012], a po drugie, jego skut-
ki podważają fundamentalne prerogatywy ludzkie, takie jak przetwarzanie 
informacji do poziomu semantyki i wiedzy włącznie czy wiążąca się z tym 
autonomizacja sprawczych agentów. Już dzisiaj, mówiąc najprościej, roboty 
zastępują ludzi i to wymaga zbudowania odpowiednich modeli zarządza-
nia, a te nie mogą odrywać się od istotnych i niesensacyjnych podstaw tych 
procesów, ukrytych na poziomach daleko przekraczających kontekst czysto 
zarządczy czy społeczny (np. jako refleksja aksjologiczna, hermeneutyczna 
itp.). Autor widzi w zaproponowanej koncepcji zarządzania niezwykle obie-
cującą przestrzeń ich analiz na przyszłość. Jednak już teraz nieoczekiwane 
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skutki rozwoju fenomenu o podobnym charakterze, jakim jest Internet, 
stwarzają potrzebę nowych narzędzi analizy, takich jak wspomniana kon-
cepcja. Jego specyfikę, predestynującą go szczególnie do przyjęcia roli przy-
kładu, przedstawiono w rozdziale pierwszym drugiej części, która dowodzi 
jego swoistego, dyskursywnego sposobu bycia. Pragmatyczna koncepcja za-
rzadzania pozwala oderwać się od dotychczasowych ograniczeń pojęciowych 
(na przykład takiego pojęcia, jak otoczenie/środowisko, na które zwrócono 
uwagę już w książce pt. Pragmatyka Internetu [Maciąg 2013]). Przestały one 
obowiązywać, ponieważ z perspektywy nadrzędnej, poznawczej, mamy do 
czynienia z wielością różnego rodzaju interpretacji o równorzędnym statu-
sie. Ich wielogłos wytwarza poczucie rozumienia zjawiska (w czym czytelnik 
łatwo doszuka się inspiracji zaczerpniętej z Wittgensteina, a szczególnie do-
brze opisanej przez poststrukturalizm). Model tego wielogłosu został przed-
stawiony i opisany w stosownym rozdziale części drugiej, jest swoistym do-
kończeniem myślenia sformułowanego w ramach wspomnianej koncepcji. 
Dopuszczona w niej wielość konceptualizacji prowadzi do zaakceptowania 
i posługiwania się liczbą mnogą w ich wypadku; istnieje ich zbiór, potencjal-
nie bardzo liczny, aktualnie sprowadzony do pewnego ich zestawu. Analiza 
Internetu podjęta w jego świetle okazuje się zaskakująco spójna, a nawet 
prowadzi do dających się wyartykułować, choć być może pesymistycznych 
wniosków. Nie ulegajmy jednak złudzeniu: to także tylko jedna z wersji 
mówienia o Internecie, będąca skutkiem pragmatycznego wyboru tropów 
myślenia, miejmy nadzieję wartościowa przez swoją, świadomą słabości, 
transdyscyplinarność, która jest skutkiem zdyscyplinowanej, poznawczej 
strategii (czyli pragmatycznej koncepcji zarządzania).

Oczywiście mamy do czynienia z wyborem, ale wyborem starającym się 
ugruntować swoje decyzje w przemyślanym modelu. W ten sposób prze-
chodzimy do części rekolekcyjnej. Wybór w świetle przedstawionego tu-
taj wywodu jest immanentną częścią postępowania badawczego. Czai się 
zresztą już w założeniach podejścia konstruktywistycznego czy metodologii 
jakościowej, a nieświadomy zupełnie leży u podstaw każdego badania. Ta 
kwestia dotyczy założenia całej książki, która również próbuje realizować ten 
sam model, referując rozmaite narracje i teorie oraz przedzierając się przez 
ich istotne dla myślenia o zarządzaniu, łączące się ze sobą aspekty, czerpiąc 
pełną garścią z korzyści położenia metateoretycznego. To niezwykle trudne 
zadanie i może pozostawiać niedosyt: nie zostały poruszone wszystkie wątki, 
część literatury pominięto itd. To niedociągnięcia z jednej strony nie do 



zaakceptowania, z drugiej okazują się konieczne (pragmatycznie konieczne). 
Autor ma nadzieję, że więcej treści kryje się w owej konieczności i o tym też 
(niechcący) jest ta książka. Mamy tutaj do czynienia także z paradoksem, 
który już na wstępie został uznany za zbawienny i pożądany, choć tam na 
innym przeciwstawieniu został skonstruowany.

W ostatnim akapicie trzeba jeszcze zwrócić uwagę na możliwość ukry-
tą i bardzo obiecującą. Przekształcaniu myślenia o zarządzaniu przy użyciu 
humanistycznego dziedzictwa musi towarzyszyć odkształcanie się samej hu-
manistyki. Nie jest ona stosowana jako narzędzie (choć i wtedy musiałoby 
się ono niechybnie zmienić), ale jako żywe pole myśli, w które wtrącono 
brutalnie nowe kawały materii, pojawiające się jako procesy (dawniej zwa-
ne na przykład organizowaniem się) czy agenty. Muszą one zostać w tym 
polu otoczone przeciwciałami, pochłonięte i wbudowane w jego ciało. To 
niezwykle ciekawe. Pewne przeczucia dotyczące skutków już się pojawiły, te 
związane z rozwojem techniki, ale może być ich więcej. Niech jednak ten 
wątek pozostanie tutaj tylko otwarty.
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TOWARDS THE CIVILIZATION OF THE INTERNET. 
THE MANAGEMENT AS A PART  

OF THE HUMANITIES

Summary

This book in its first part concerns the version of management placed in 
the Humanities. This position is not accidental, and forces the consequ-
ences which already hasn’t been properly recognized. They are very basic 
in nature, but they are also the source of the tools properly adapted to 
the requirements of the present day. The second part of the book descri-
bes the application of them to the explanation of the Internet, so far pro-
bably the most spectacular phenomena of our civilization. Thanks to these 
tools, it is possible to construct precise model of the development of the 
Internet, allowing it pragmatic analysis and understanding of its processes 
and applications. This part of the work takes the topic started in the book 
entitled Pragmatics. Web 2.0 by the same author.

The management is the peculiar notion. It is extremely common, which 
one can explain by its extraordinary popularity. However, this notion opens 
also the dictionary of the most important terms of our contemporaneity, 
which is still imbued in a modern way with the desire of mechanistic ef-
ficiency and effectiveness, for which the management is the promise of 
achieving excellence. In the meaning of management still dominates a nar-
row pragmatic approach, geared for the most trivial effect, which is profit. It 
is, however, perspective very incomplete, as evidenced also by the call to life 
so called humanistic management, which, based on the very deep concerns, 
exceeds intentions of its creators. Humanistic management opens up the 
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issues far wider, which this work is trying to take under its consideration, 
allowing, on the one hand, to reconstruct the concept of management; on 
the other inevitably also extend or make up the field of Humanities.

In his initial intention humanistic management points a man as a sub-
ject, who legitimate every act in trying to organize the surrounding reality. 
This is also the place where begins searching for answer to the question how 
this right is existing and where it comes from. The basic historical version 
of the answer refers to the categorical imperative by Kant, but problems 
associated with a man and based on the keeping him in a central place of 
interest open the entire universe of his existence. It consists for example 
of parts related to the material circumstances of life, issues of social justice, 
the realization of the needs, rights and hopes, love and hate and so on. 
In other words they are related to a certain reality of the existence, which 
can be realized as creativity, freedom, fulfillment, happiness and the like. 
This kind of issues awakens in every humanist very intense, philosophical 
associations. Some of them appear in the literature dedicated to the man-
agement, but they do not satisfy much wider expectations coming from the 
situation when the management meets the area of reflection typical for the 
Humanities. Change, that is needed here must have a truly paradigmatical 
character, concerning foundations of this situation which are not possible to 
embrace by the orthodox branches of management as a science and requires 
approach of the more general, methateoretical mode.

For a simple illustration of this change, you need to imagine the abstract, 
philosophical situation, which is formed by the juxtaposition of a man and 
the world. Management is generally trying to interpret this situation by 
using the tools of the social sciences, which derives from the natural percep-
tion of social actions as bent on the other people; the organization is funda-
mentally viewed as being a collective process, a community work. However, 
with the increasing closeness of their examination, problems deeper. The 
example could be the culture, which is in the same moment the fruit and 
the environment of the community we mentioned. The necessity for the 
tools able to capture such phenomena becomes clear, consider that – like 
a language for example – these phenomena are so far less important in man-
agement, but have extensive research facilities in other areas of science, in 
the philosophy for example. Finally comes the self-reflection based on the 
question about the identity of humanistic management research attitude. 
At this point, we have to deal with the critical point. The understanding of 
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it has an essential influence on the further proceedings and completes the 
whole image. This issue, in fact, moves the problematics in to the area of 
the epistemological thought, which asks about the conditions, capabilities, 
and the effects of cognitive processes. This issue is absolutely not surprising 
for the Humanities, because in their area it is not only the constant subject 
of interpretation, but in the 20th century this subject experienced a remark-
able increase, which ultimately forced the Humanities to fundamentally re-
think such concepts as knowledge or science.

You can say than that the discussed change is the reconstruction of the 
pragmatic approach, which is a natural attitude of management. Focus on 
deeds is most often associated with a such concept of attitude and the com-
petency in this area is expected by the management practitioners. Historical 
sources are the most suggestive in this regard and they are still alive; it is 
sufficient to reach the so-called the classic mainstream of management to 
see this. The progressive inclusion of the ever-increasing complexity of the 
problems faced by management and, above all, bringing out the personal 
human role, complicates output pragmatism. Gaps appear in the pact cre-
ated between the human and the world, the world the human is going to 
manage, coming from uncertainty referring to the way of existing but also 
to the perception of both sides, as well as to the connecting them compli-
cated compounds. Self-reflection must have in this situation the philosoph-
ical and even metaphysical nature: applies in the same time to entities (the 
world and man) and also to cognitive processes (of understanding), which 
refreshes the extremely old combination of fundamental ontological and 
epistemological issues. It is obvious that in this situation the turn of the 
management towards the Humanities becomes natural and inevitable; for 
the Humanities this kind of confusions are the part of everyday life. Does 
it mean that pragmatism in management is replaced by the speculation, so 
unproductive from the perspective of the so-called practitioners? Do not. It 
means that without speculative (reflective) approach the management may 
become trivial. The loss of the sense of control of the processes, which the 
management intends to control, pushing it towards the ideology; gives it 
a political dimension. Such the management, unilateral and repressive, re-
quires opposition. This dimension is clearly emphasized by Monika Kostera 
and other authors.

This book seeks to identify the most important clues that describe this 
new crisis and exciting management situation, and proposes a refreshing 



and much more general – humanistic by origins – approach to try to define 
them. Already the last formulation indicates a pragmatic attitude, based 
only on a deeper base, which is provided by the philosophical thought of the 
20th century. Book in line with the earlier picture of the situation, takes 
the two main issues: the human and the world by translating them into 
specific discourses. The first appears as a problem of the construction of 
a specific kind, the subject of the profound renovation especially in the sec-
ond half of the previous century in the course of such currents of thought as 
posthumanizm. However, above all, it leads to the deep rethinking of both: 
the notion and the idea of a man, and the phenomenon of humanism. World 
described above as the side of the pact is not similarly explicitly presented: 
his uncertain epistemological situation is the reason of the violent transfor-
mations of the epistemology in the twentieth century which are described 
in the book as the transformations of science and philosophy of science. In 
the shortest description the sure scientific knowledge is becoming the sub-
ject of the very intense contestation, as such as human project does. Both 
of these circumstances complicate the situation of the management, which, 
especially in its humanistic version, must confront them, and which do not 
fully realizes it. However the historical conditions force the management 
to do it; one of the most important condition is the rapid development of 
the technology, already recognized within the Humanities. Management 
must adapt to these conditions, as well as to the status of their recognition, 
mostly by its adequate reconstruction. Such a proposal is shown in the book 
and is called the pragmatic management concept. Its aim is to generalize 
the notion and the epistemological category (as it is considered here) on 
any similar intentional actions, based on the precise conceptualizations. To 
prove the usefulness of the pragmatic management concept it is used in the 
second part of the book to interpret the phenomenon of the Internet. It 
allows to construct his image based on the chosen assumptions, leading to 
the quite pessimistic conclusions related to the human situation in today’s 
world, but the level of general view is enough to use then the concept of 
civilization without hesitation.
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