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Wstęp 

Żyjemy obecnie w epoce, w której, jak pisze Krzysztof Loska inspiro
wany myślą Lewisa Mumforda i Marshalla McLuhana, bezpośrednie 
postrzeganie świata zostało zastąpione przez zapośredniczony przez 
maszynę odbiór wrażeń1 . W niniejszej książce pragnę zająć się sytu
acją, w której maszyną tą jest komputer, zaś najważniejszym elemen
tem owego „świata postrzeganego", o którym wspomina K. Loska, są 
ludzie. Chodzi mi zatem o fenomen komunikacji zapośredniczonej 
komputerowo. Szczególnie interesować mnie będzie konstytuująca 
się dzięki technologicznym możliwościom komunikacji tego typu tak 
zwana rzeczywistość wirtualna, konkretyzująca się w koncepcji 
cyberprzestrzeni, czyli „sztucznego świata" wygenerowanego jako 
,,nie-terytorium" pomiędzy tymi maszynami i tymi ludźmi. Owa hipo
tetyczna „cyberprzestrzeń" w swej najogólniej dostępnej formie przy
brała obecnie postać Internetu. 

Jeśli przyjąć za Loską i McLuhanem, iż media elektroniczne pełnią 
rolę przedłużenia dla ludzkich zmysłów, narodziny i błyskawiczną 
ekspansję Sieci można interpretować jako kolejny krok w stronę tak 
zwanej „robotyzacji" czy też „cyborgizacji" człowieka, czyli stopnio
wego przekształcenia homo sapiens za pośrednictwem technologii w 
homo datum. Proces ten oznacza w oczywisty sposób postęp w zna
czeniu technologicznym, nie zawsze jednak jest tak interpretowany 

1
K. Loska, Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesno

ścią, Rabid, Kraków 2001, s. 33. 
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w znaczeniu kulturowym. W istocie nader często wyrażana bywa opi
nia, iż przemiany związane z wprowadzeniem technicznych mediów 
w ogóle, a mediów elektronicznych w szczególności można interpre
tować jako mające sens specyficznie rozumianego kulturowego 
regresu. W pismach M. McLuhana intuicja ta wyraziła się szczególnie 
dobitnie w słynnej metaforze „globalnej wioski". Inne wpływowe 
odzwierciedlenie znalazła w koncepcji nowej oralności stworzonej 
przez ucznia McLuhana - Waltera J. Onga. W opinii McLuhana i 
Onga oralność stanowi podstawową cechę dystynktywną przednowo
czesnych „kultur pierwotnej jedności" i „całościowej świadomości"2

• 

Ponadto kultury tego typu cechować ma uczestnictwo, zaangażowa
nie oraz sakralny wymiar wspólnotowości wyrażający się w magii i 
micie. Właściwą temu typowi kultury formą organizacji społecznej 
ma być trybalizm. Takiej wizji (neo)archaicznej, synkretycznej „kul
tury pierwotnego uczestnictwa" McLuhan ostro przeciwstawił obraz 
nowoczesnej/nowożytnej, ,,odczarowanej" ,,kultury druku, racjonal
ności i dystansu", którą za Maxem Weberem definiował jako sekula
ryzującą i w ten sposób stopniowo niszczącą ważny aspekt 
wspólnotowości wyrażający się w magiczno-religijnej wizji świata 
jako „pierwotnej j edności"3

• 

W procesie „odczarowywania", racjonalizacji, indywidualizacji 
kultury Zachodu nastąpił jednak w opinii autorów Galaktyki Guten
berga oraz Oralności i piśmienności radykalny zwrot. Dokonał się on 
w XX wieku dzięki audiowizualnym mass mediom. W konsekwencji 
ich gwałtownej ekspansji kultura nowożytnoeuropejska stanęła 
jakoby wobec szansy na rekolektywizację, retrybalizację i reunifika
cję - czyli wobec możliwości ponownego zbliżenia się do owego 
stanu „pierwotnej jedności", uważanego przez McLuhana za „szczę
śliwszy" od obecnego okres w dziejach ludzkości. K. Loska w ślad za 
kanadyjskim mediologiem następująco definiuje kierunek przemian, 
które doprowadziły do powstania różnic między wymienionymi para
dygmatami kulturowymi, czyli między tracącą obecnie na znaczeniu 
,,kulturą racjonalności" a powracającą na pozycję konfiguracji domi
nującej „kulturą pierwotnego uczestnictwa": 
1) przejście od druku do mediów elektronicznych,
2) przejście od linearności do taktylności,

2K. Loska, Dziedzictwo McLuhana ... , op. cit., s. 55-57.
3Ibid., s. 19.
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3) przejście od dystansu do uczestnictwa,
4) przejście od mechanicznej przyczynowości do symultaniczności,
5) przejście od indywidualizmu do kolektywizmu.

Priorytetowość taktylności, uczestnictwa, symultaniczności i
kolektywizmu jest powszechnie identyfikowana jako wyróżnik kultur 
waloryzacji światopoglądowych wcześniejszych niż nowożytnoeuro
pejska, czyli z punktu widzenia tej ostatniej „pierwotnych", a równo
cześnie coraz częściej rozpoznawana jako charakterystyczna dla 
zmediatyzowanej kultury współczesnej. Analogia ta daje badaczom 
asumpt do wygłaszania takich na przykład opinii: ,,Cyberprzestrzeń 
( ... ) oznacza powrót do animistycznego obrazu świata, który powstał 
przy udziale elektronicznych technologii, w oparciu o naukowe para
dygmaty myślenia"4

• Praca niniejsza ma na celu zbadanie podstawy 
poznawczej, która pozwala na formułowanie takich stwierdzeń jak 
przytoczone, oraz próbę odpowiedzi na pytanie, na ile są one uzasad
mone. 

Projekt interpretowania rozwoju jako regresu można oczywiście 
skwitować określeniem „kolejny postmodernistyczny paradoks": 
błyskotliwy, lecz powierzchowny, zatem bezwartościowy w sensie 
poznawczym. Jednak proponuję, by ową „regresywność progresu" 
potraktować nie jako bon-mot w chwytliwym stylu McLuhana 
(,,przyszłość wiadomości jest tak stara jak świat"5), który to styl
zapewnił mu czołowe miejsce w panteonie „gwiazd i proroków 
mediologii" oraz ściągnął na jego pisma gromy krytyki, lecz jako fik
cję heurystyczną. Konstrukcja modelowa typu fikcji heurystycznej 
jest cennym narzędziem pracy humanisty, umożliwiającym mu opis 
zjawisk trudnych do uchwycenia metodami czysto empirycznymi, 
pozwalającym następnie na budowanie porównawczej typologii i kla
syfikacji takich zjawisk, procesów i obiektów, ich porządkowanie, 
weryfikację i badanie. Najbardziej znanym przykładem strategii fikcji 
heurystycznej w naukach społecznych jest Weberowska koncepcja 
typu idealnego. Badacz stosujący ową strategię musi być w pełni 
świadom faktu, iż model zbudowany wedle jej założeń to jedynie ana
litycznie użyteczny konstrukt myślowy, nie mający swego odpowied
nika w rzeczywistości empirycznej. Jak podkreśla Loska, McLuhan i 

4
Ibid., s. 149. 

5
Za: D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowe

go, przeł. Andrzej Hildebrandt, MIKOM, Warszawa 2001, s. 115. 
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Ong traktowali „neoarchaizację kultury" w taki właśnie sposób, 
mówiąc o niej jako o analogonie raczej niż o fakcie, gdyż o „neoarcha
izacji sui generis" zarazem „podobnej i niepodobnej" do prototypo
wej „pierwotnej archaiczności". Obraz „progresywnego regresu", 
wyłaniający się z pism tych mediologów, należy traktować zatem jako 
punkt wyjścia dla pisanej z konieczności per analogiam czy raczej per 
metaphoram, bo przy użyciu katachrezy inopijnej6 charakterystyki
współczesnej epoki oraz jej kultury, niewątpliwie przecież jedynej w 
swoim rodzaju. Praca niniejsza jest próbą sformułowania takiej właś
nie charakterystyki. 

Jako kulturoznawca, a zatem z definicji interdyscyplinarysta, loku
jący ponadto swoje zainteresowania badawcze w polu mediologii -
dyscypliny przedparadygmatycznej, kształtującej się dopiero - nie 
uniknęłam interdyscyplinaryzmu zarówno w przyjętej metodologii, 
jak i we wnioskach. Dokonany przeze mnie wybór zakresu heury
stycznych odwołań, wyznaczony projektem „socjoantropologii" 
zaproponowanym przez Marca Auge i Michela Maffesolego, uzasad
niam i omawiam w pierwszym rozdziale. W tym miejscu muszę pod
kreślić, iż koncepcję „odczarowanego/zaczarowanego świata" 
stworzoną przez Maxa Webera, która wywarła tak wielki wpływ na 
współczesne rozumienie historycznych przemian kultury Zachodu, 
uznaję za bazową, acz w jej klasycznym kształcie niewystarczającą 
dla przyjętych przeze mnie celów badawczych. Przynależy ona 
bowiem do dorobku socjologii. Nauka ta zajmuje się przede wszyst
kim analizą procesów i zjawisk zachodzących w obrębie tak zwanej 
rzeczywistości społecznej, zwłaszcza zaś analizą struktur, zbiorowo
ści i układów interakcji społecznych rozumianych jako czynniki kon
stytuowania i podtrzymywania istnienia grup społecznych. Biorąc 
pod uwagę podkreślaną przez wszystkich badaczy mediów szerokość 
spektrum wzajemnego oddziaływania technologii medialnych na 
człowieka i kulturę dojść trzeba do wniosku, iż ograniczanie się do 
badania wymiaru społecznego, a pomijanie wymiarów psychomental
nego i kulturowego owego wpływu to niedopuszczalny redukcjo
nizm. Dlatego właśnie jako podstawę metodologiczną niniejszego 
wywodu wybrałam wspomnianą koncepcję „socjoantropologii", w 
ramach której M. Maffesoli i M. Auge proponują poszerzenie per-

6Katachreza inopijna to forma przenośni, polegająca na oznaczaniu znanym poję
ciem zjawiska nowego czy też nieznanego. 
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spektywy badawczej socjologii o dorobek antropologii - ,,najszer
szego z działów wiedzy zajmującej się gatunkiem ludzkim"7

• 

Badając kultury - ze szczególnym uwzględnieniem kultur zwa
nych pierwotnymi - w ich aspektach materialnych i niematerialnych, 
niekiedy „filozofując", a czasem psychologizując, nie uchylając się 
przy tym również od analizy struktur społecznych, antropologia dąży 
do zbudowania uniwersalnej teorii funkcjonowania kultury, do 
uchwycenia jej całokształtu. Z tego względu próba sformułowania 
pełnej definicji „zaczarowanego świata", nie zaś jedynie „zaczarowa
nego społeczeństwa" czy też „zaczarowanych organizacji społecz
nych", a zwłaszcza próba uchwycenia ewentualnych symptomów 
,,ponownego zaczarowania" w wysoce złożonej sferze kultury sym
bolicznej bez posiłkowania się dorobkiem antropologii przeformu
łowywanymi dziś metodologicznie w tak zwaną socjo-antropologię, 
w mojej opinii nie może się powieść. Internet nie jest bowiem organi
zacją czy agregatem społecznym; nie jest też terytorialnie określoną 
instytucją społeczną ani wyłącznie sieciową strukturą komunikowa
nia czy układem społecznych interakcji, na bazie którego kształtują 
się grupy społeczne, choć oczywiście daje się opisać również jako 
taki. Być może najpełniejszą definicję tego zjawiska pozwoliłoby 
sformułować określenie go mianem kultury w kulturoznawczym 
rozumieniu tego terminu, czyli w sensie samoistnej, samodetermi
nującej się, wyizolowanej z porządku rzeczywistości organizacji rze
czy i zjawisk, która powstała dzięki specyficznej zdolności człowieka 
do tworzenia symboli. Co interesujące, najbardziej wpływowe kon
cepcje rozwijające tak śmiałą i szeroką, ,,kulturologiczną'' interpreta
cję zjawiska Internetu wychodzą w ostatnich latach od socjologów. 

I tak na przykład Anthony Giddens pisze o globalizacji jako o poję
ciu ściśle komunikacyjnym, ale również jako o swoistym ponadkultu
rowym paradygmacie współczesnego myślenia, który to paradygmat 
animują przede wszystkim „środki natychmiastowej globalnej komu
nikacji", a wśród nich szczególnie ważną rolę spełnia Internet. N ato
miast Manuel Castells proponuje interpretację Sieci w kategoriach 
swoistego, globalnie i funkcjonalnie obowiązującego wzoru kulturo
wego. Wzór ten przybiera postać „przestrzeni hybrydowej" złożonej z 
miejsc i przepływów kapitału, informacji, symboli. Do jej wzoru 

7
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffi:iti, Toruń

1997, s. 20. 
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dopasowują się, choć w nierównomiernym stopniu i tempie, wszyst
kie współczesne kultury partykularne i wszystkie aspekty tych kultur, 
przede wszystkim zaś owym kulturom właściwa „logika społeczna". 
Dzięki owemu procesowi dopasowywania w skali globalnej 
współczesnego świata nadrzędne miejsce zajmuje obecnie „kultura 
hiperrealności", w ramach której społeczne i kulturowe kategorie 
transcendują swoje dawne znaczenia, podporządkowując się logice 
planetarnej, elektronicznej sieci i kształtowanej przez nią strukturze 
przepływów. 

Z uwagi na ważkość opinii wymienionych badaczy, jak również 
dlatego, iż posunięcie to odpowiada podstawowym metodologicznym 
wytycznym zaprojektowanej przez M. Maffesolego „socjoantropolo
gii", ważnej partii niniejszej książki nadałam charakter proksemiczny. 
Starałam się w ten sposób jak najpełniej przedstawić specyfikę zło
żonych związków zachodzących pomiędzy medialnym aparatem 
wytwarzającym tak zwane środowisko wirtualne, i samym tym środo
wiskiem, a współcześnie zachodzącymi przemianami kulturo
wo-społecznymi. Pragnęłam przy tym podkreślić zwrotny wpływ 
owych przemian na ten aparat i to środowisko. Równocześnie sta
rałam się zarysować kierunek przekształceń dwóch bazowych dla 
zmiany kulturowego paradygmatu kategorii przestrzeni i czasu, deter
minujących sposób myślenia obowiązujący w danej kulturze, lub, 
ujmując rzecz po Kantowsku, dwóch podstawowych form poznania, 
czyli sposobów, w jaki umysł ludzki porządkuje docierające do niego 
bodźce. W celu dookreślenia proksemicznej partii mego wywodu się
gnęłam do uwag poczynionych przez Michaela Heima na temat antyki 
rzeczywistości wirtualnej oraz do refleksji „cyberpsychologa" Sherry 
Turkle, która wskazuje w swych pracach na szczególną rolę komuni
kacji zapośredniczonej komputerowo dla diagnozowanej zarówno 
przez nią, jak i przez Giddensa „terapeutyzacji" kultury współczesnej 
zmierzającej do metamorfizacji współczesnej tożsamości. Skoro, jak 
zauważa Wiesław Gadzie, Sieć jest dzisiaj „najbardziej semiotycz
nym obszarem, na którym komunikują się ludzie"8

, za zasługującą na 
szczególną uwagę uznałam również niezwykle wpływową refleksję 
Jeana Baudrillarda. Istotne było tu dla mnie przede wszystkim jej 
postrukturalistyczne założenie, iż obowiązująca postać symbolu zara-

8
W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999, s. 213.
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zem oddaje i determinuje całościowy kształt kultury symbol ów 
wytwarzającej i posługującej się nim. Odwołuję się wreszcie do kon
cepcji socjologa Michela Maffesolego, który w swych książkach pre
zentuje spójny i całościowy obraz współczesnej, technicznie 
zmediatyzowanej kultury Zachodu jako wyrażającej specyficzną 
coenaesthesię (współwystępowanie i współdziałanie) paradygmatów 
nowoczesnego i „po/przednowoczesnego", koncentrując się szcze
gólnie na ich aspektach społecznych, czyli na grze indywidualizmu i 
kolektywizmu. 

Zdaniem Maffesolego kulturowa dyrektywa indywidualizmu, sta
nowiąca ongiś jedyny środek chroniący człowieka nowoczesnego 
przed zmiażdżeniem w trybach zbiurokratyzowanej machiny społecz
nej, pozostaje w tak zwanej ponowoczesności w mocy, lecz relatywi
zuje się, pojawia się bowiem dla niej alternatywa, której istnienia 
nowoczesność nie dopuszczała. Alternatywę tę powołuje specyficznie 
ludzka potrzeba regularnej reaktywacji irracjonalnej wspólnoty emo
cji, której można doświadczyć jedynie w „kulturze pierwotnego 
uczestnictwa", a która we współczesnych społeczeństwach Zachodu 
intensywnie poszukuje nowych środków wyrazu i - przede wszystkim 
dzięki rozwojowi mediów - znajduje je. Najbardziej wpływowym 
spośród tych środków jest obecnie Internet i rozprzestrzeniająca się 
dzięki niemu komunikacja komputerowo zapośredniczona. W opinii 
Maffesolego technologie komunikacyjne są władne „rekolektywizo
wać", a zatem humanizować na powrót metropolitalne społeczeństwa 
typu Gesellschaft, w których dominuje formalizacja, urzeczowienie i 
depersonalizacja stosunków społecznych opartych na więziach inte
resu, umowy i korzyści oraz na regulowanej prawnie, kontraktualnej 
kontroli społecznej. Środki rekolektywizacji, w tym między innymi, a 
być może przede wszystkim media, dokonują korekty tych opresyw
nych, alienujących jednostkę aspektów nowoczesności poprzez resty
tucję związków typu thiasos: wspólnot przyjaźni, zainteresowań i 
emocjonalnych przeżyć transcendujących i relatywizujących dawne 
,,wspólnoty krwi i ziemi". W ten sposób konstytuują się „nowe ple
miona globalnej wioski": efemeryczne tribi wyboru. 

Rozwój mediów przebiegający w kierunku minimalizacji gate
keeping, która to minimalizacja intensyfikuje poczucie uczestnictwa, 
a której najdoskonalszym jak dotąd wyrazem jest Internet, można 
interpretować jako kolejny dowód na współczesne przesilenie indy-
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widualizmu, opisywane w jego licznych przejawach przez Maffeso
lego. Francuski socjolog określa kulturowy wzór owego przesilenia, 
relatywizujący paradygmat nowoczesny jako „indywidualizm po
przez uczestnictwo". Castells używa określenia „indywidualizm sie
ciowy". Są to oczywiście znowu pojęcia paradoksalne, podobnie jak 
wspomniany wcześniej „regresywny progres". Jednak Maffesoli 
nawołuje do ich dokładniejszego zbadania, twierdząc, że ta pozornie 
sprzeczna wewnętrznie formuła niesie z sobą ważkie treści. Stanowi 
ona mianow1c1e wyraz najwazn1eJszej dystynktywnej cechy 
współczesnego, ,,ponownie zaczarowywanego" świata, która odróż
nia go od obrazu świata nowoczesnego, ,,odczarowanego". Ów 
wyróżnik to wspomniana coenaesthesia, czyli „multiwokalne" 
współistnienie antynomijnych paradygmatów i kategorii kultury: 
kolektywizmu i indywidualizmu, bliskości i dystansu, technologii i 
ekstazy, homo sapiens i homo demens, prawdy i fałszu, obecności i 
nieobecności, bytu i niebytu; wreszcie znaczącego i znaczonego nie 
tyle rozłączonych od siebie w Baudrillardowskim symulakrum, ile w 
tymże symulakrum metamorficznie utożsamionych, a więc nierozróż
nialnie ze sobą złączonych. 

Rozległa, praktycznie pozbawiona gatekeeping i dzięki temu nie
zmiernie bogata w treści Sieć przybiera kształt modelu takiej właśnie 
coenaesthesii. Castells, jak już wzmiankowałam traktujący Internet 
jako typ globalnego wzoru kulturowego, który władny jest transmuto
wać kultury partykularne i ich elementy w nadrzędną „kulturę hiper
realności", wydaje się wręcz utożsamiać Internet z samą ideą 
coenaesthesii rozumianą jako „multiwokalność", witając kompute
rowo zapośredniczone usieciowienie społeczeństw, zapewniające 
rzekomo wolność wypowiedzi każdemu - od rządów państw narodo
wych począwszy, a na radical others skończywszy - jako ostatnią 
szansę humanizmu i demokracji. W pracy niniejszej chcę jednakże 
zaproponować inną, mniej uwikłaną ideologicznie interpretację tego 
zjawiska. Postuluję mianowicie potraktowanie coenaesthesii jako 
symptomu ogólnej synkretyzacji sfer kultury. Symptom ten prowadzi 
mój wywód ponownie w stronę pojęcia „zaczarowanego świata", 
a konkretnie do lektury tej koncepcji dokonanej przez poznańskich 
badaczy z kręgu społeczno-regulacyjnej teorii kultury. W mojej opinii 
teoria ta, łącząca na bazie filozofii nauki elementy innych nauk humani
stycznych, szczególnie socjologii (,,dwa odczarowania" Weberowskie) 
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i antropologii (koncepcja magii i racjonalności), w najpełniejszy sposób 
wyjaśnia pojęcie „świat odczarowany" w jego wymiarze ogólnokultu
rowym. Na podstawie analizy konceptualizacji i twierdzeń obu wy
mienionych nauk wspomniani badacze dochodzą do wniosku, iż 
minimalną definicję „zaczarowania" kultury stanowi jej zdominowa
nie przez myślenie metamorficzne (tożsamościowe) oparte na koeg
zystencji metafory i metonimii, pozwalającej na zmienianie świata 
fizykalnego za pomocą formuł, które człowiek współczesny określa 
mianem metafor (symboli). Myślenie metamorficzne jest potencjalną 
właściwością umysłu człowieka i zachodzić może w obrębie każdej 
waloryzacji światopoglądowej, toteż w określonych okolicznościach 
może się ono również reaktywować poza kulturą „zaczarowaną pier
wotnie". Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji niewydolności symbolu 
zastępowanego symulakrem, która, jak wskazuje Jean Baudrillard, 
jest cechą charakterystyczną współczesnej kultury. 

Ten właśnie tryb myślenia, taką „kulturę metamorficzną'' rozpo
wszechniają współczesne media. W szczególny sposób czynią to 
media elektroniczne, animujące na naszych oczach i ku naszej przy
jemności barwne pandemonium niematerialnych, ulotnych, cyfrowo 
wygenerowanych obrazów oderwanych od referencji. Oferują one 
grupom i jednostkom perspektywę przemiany w formule Proteuszo
wej, odwracalnej transmutacji: metamorfozę solipsystycznego 
dystansu w taktylną bliskość, ciał w byty wirtualne, znaczącego w 
znaczone, fikcji w realia, podmiotu w przedmiot i vice versa, miejsca 
w całkiem inne miejsce, Tożsamego w Inne i na odwrót; wreszcie, last 

but not least, przemianę przemijania w „wieczną teraźniejszość". Z 
racjonalistycznego punktu widzenia nie jest to oczywiście „rzeczywi
sta" przemiana. Ale z tego punktu widzenia również znana i szeroko 
opisana rytualizowana przemiana tożsamościowa, na której opiera się 
tryb myślenia i działania ludzi „magicznych kultur pierwotnych", nie 
jest „rzeczywista". W języku Heimowskiej „cyberontyki" można by 
rzec, że obydwa wymienione typy metamorfoz mają charakter wirtu
alny. Różnica między „magicznymi kulturami pierwotnymi" a 
„quasi-neomagiczną kulturą hiperrzeczywistości" tkwi przede 
wszystkim w fakcie, że w ramach tych pierwszych kultur nie istnieje 
alternatywa dla myślenia metamorficznego, natomiast w kulturze 
współczesnej wybór taki jest możliwy, ujawniając się przede wszyst
kim w postaci współobowiązującego w coenaesthesii z „paradygma-



16 Wstęp 

tern magicznym" (obowiązującym lokalnie w ramach doksy) paradyg
matu naukowo-racjonalnego ( obowiązującego lokalnie w ramach epi
steme). Ten ostatni stanowi w mojej opinii Archimedesowy punkt 
oparcia, który pozwala nie tyle „ruszyć z posad magię", ile ją ogarnąć, 
opisać, być może nawet zrozumieć. Jak okazało się u schyłku XX 
wieku, paradygmat naukowo-racjonalny jest w stanie zrelatywizować 
zarówno z gruntu obcy sobie, gdyż irracjonalny, jak i wypracowany 
przez siebie racjonalny obraz świata, świadomie i skutecznie broniąc 
w ten sposób kultury przed niebezpiecznym - zarówno w sensie 
etycznym, jak i w sensie poprawności wnioskowania - apodykty
zmem własnej monowalencji. Z tego właśnie względu episteme ma 
uprawnienia do tego, by opisywać kulturę jako całość, nie zaś jedynie 
do tego, by jąpisać, do czego wyłącznie zdolna jest doksa. 

Wiele jednak wskazuje na to, że podejmując się dokonania opisu 
współczesnej, zmediatyzowanej, multiwokalnej, ,,zglokalizowanej" 
kultury, episteme ma niezwykle trudne zadanie. Nie wypracowała ona 
bowiem jeszcze spójnego aparatu konceptualnego i metodologicznie 
ścisłych narzędzi opisu nowego jej kształtu. Do dyspozycji ma jedy
nie kolaż niekoherentnych pojęć pochodzenia literackiego ( cyber
przestrzeń), inżyniersko-technicznego (hardware, software), wreszcie 
- co może być interpretowane jako wyraz ostatecznego poniżenia epi
steme - określeń slangowych (awatar, czat, blog). Z drugiej strony,
czerpiąc z dorobku nauki, episteme dysponować może zbiorem wy
pracowanych w toku historycznego rozwoju kategorii analitycznych,
które jednak w swym klasycznym kształcie okazują się dla wskaza
nego wyżej zadania bezużyteczne. Mimo to rysuje się perspektywa
usystematyzowania tych nowszych i dawniejszych, siłą rzeczy hete
rogenicznych elementów i przetworzenia ich w teorię, czyli spójny
zbiór wzajemnie powiązanych twierdzeń, praw i hipotez, za pomocą
których można będzie próbować wyjaśniać nowy, zmediatyzowany i
zglobalizowany kształt kultury współczesnej. Książka niniejsza, poza
udzieleniem odpowiedzi na pytanie zawarte w jej tytule, ma stanowić
próbę takiego właśnie usystematyzowania w oparciu o wymienione tu
przesłanki.



Rozdział 1 

Rzeczywistość wirtualna 
w perspektywie „nowej 
socj oantropologii" 

Interdyscyplinarny, w szczególności zaś socjoantropologiczny cha
rakter niniejszej pracy, domaga się na początek specjalnego wyjaśnie
nia. W tym kontekście przyjdzie mi wykazać, że w perspektywie 
poznawczej zarówno antropologii, jak i socjologii zachodzą obecnie 
zasadnicze zmiany, które można interpretować jako zbliżanie się tych 
dyscyplin do siebie. Najogólniej mówiąc, antropologia przenosi 
uwagę z „tego, co dalekie" na „to, co bliskie", zaś w polu socjologii 
obserwuje się wzrost zainteresowania tym, co jednostkowe/intersu
biektywne i odchodzenie od rozumienia rzeczywistości społecznej 
jako posiadającej sens obiektywny. Oznacza to również zmierzanie 
obu tych nauk ku realizacji wysuniętych przez analizowanych poniżej 
autorów postulatów „nowej socjoantropologii", na co wskazuje 
powstanie choćby takich dzieł, jak socj oantropologiczna ( wedle okre
ślenia jej autora) praca Michela Maffesolego Le temps des tribus. Le 
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declin de l 'individualisme dans !es societes postmodernes
1
• Przedsta

wię zatem reprezentatywne i szczególnie interesujące mnie w konte
kście mediologicznej problematyki mych rozważań koncepcje rewizji 
perspektyw badawczych antropologii i socjologii. Będę także starała 
się udowodnić, że koncepcje te mogą stać się cennym naukowym 
wsparciem tak potrzebnej dziś refleksji na temat człowieka „zanurzo
nego" w rzeczywistości wirtualnej. Brak jest bowiem ściśle określo
nej w sensie teoretycznym i metodologicznym nauki zajmującej się 
tymi problemami. Dlatego przyjęcie dla rozważań na ten temat tak 
określonej optyki interdyscyplinarnej oraz w konsekwencji zaakcep
towanie przez badacza heurystycznego charakteru rysujących się w 
perspektywie wniosków wydaje się nieuniknione. Jednakże nie ma 
potrzeby ograniczania się tylko do powyższego wyjaśnienia moty
wów przyjęcia takiego trybu postępowania w sytuacji, gdy zarówno w 
polu antropologii, jak i socjologii - nauk o człowieku „zanurzonym" 
w kulturze i wspólnocie - odnotowano istotne przesunięcie horyzon
tów badawczych związane z postępującymi procesami globalizacji, 
do których zintensyfikowania w decydujący sposób przyczyniła się 
mediatyzacja komunikacji, a w szczególności wprowadzenie i upo
wszechnienie komunikacji zapośredniczonej komputerowo oraz poja
wienie się ściśle z nią skorelowanego fenomenu rzeczywistości 
wirtualnej 2• 

Mimo że tendencja do zacierania granic między socjologią a antro
pologią ujawnia się dziś w dyskursie humanistycznym w nowym kul
turowo-cywilizacyjnym kontekście, nie jest ona bynajmniej nowa. 
Wielu uczonych (Morgan, Spencer, Durkheim, Malinowski i in.) 
zapisało się w historii antropologii, a także w socjologii, zarówno w 
dziedzinie teorii, jak i technik badawczych. Marcel Mauss twierdził 
wręcz, że „miejsce socjologii jest w antropologii"3

. Claude Le

vi-Strauss widział potrzebę uelastycznienia metod antropologii 
poprzez wykorzystanie w niej dorobku socjologii rozumianej jako 
makrosocjologia, co uzasadniał następująco: ,,badacz nie może badać 

'Podczas pisania niniejszej pracy korzystałam z wydania anglojęzycznego tej 
książki: M. Maffesoli, The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass 

Society, translated by Don Smith, Sage Publications 1996. 
2Definicje tych pojęć przedstawiam w rozdziale drugim.
3C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. II, przeł. M. Falski, Wydawnictwo

KR, Warszawa 2001, s. 9. 
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tymi samymi metodami społeczeństwa, które liczy 500 osób, i tego, 
które liczy ich 30 000"4• Recenzent książki Goffmana Strategie Inte

raction pisał wręcz: ,,Erving Goffman jest wielkim etnologiem, jego 
plemieniem jest ludzkość"5

• Nie tylko jednak nazwiska „ojców za
łożycieli" wiążą socjologię z antropologią. Niektórzy badacze wręcz 
utożsamiają te dyscypliny, inni traktują antropologię jako subdyscy
plinę socjologiczną, jeszcze inni, przeciwnie, uważają je za dwie 
odrębne nauki; kolejni zaś opowiadają się za nadrzędnością antropo
logii wobec socjologii, gdyż to człowiek rozumiany ich zdaniem jako 
integralna całość, nie zaś wyłącznie jako homo socius, jest podstawą 
rozwoju zjawisk kultury. Według Mariana Filipiaka w naukach spo
łecznych dominuje jednak przekonanie, że socjologia i antropologia 
kulturowa ( oraz antropologia społeczna) są dyscyplinami odrębnymi, 
lecz bardzo zbliżonymi: mają one wspólne założenia, problematykę, 
zainteresowania, drogi rozwoju. Socjologia jest od momentu swych 
narodzin „najbliższym towarzyszem antropologii", z tą różnicą, że 
pierwsza bada kulturę, wartości i wierzenia jako pochodne systemu 
społecznego, zaś druga traktuje je autonomicznie. Jerzy Szacki po

twierdza, iż są to dyscypliny co prawda odrębne, ale istnieją między 
nimi istotne sfery wspólnoty i wzajemnego oddziaływania, rodzące 
się wówczas, gdy badacz którejś z tych dyscyplin próbuje konstru
ować teorię ogólną. ,,Każda próba zbudowania ogólnej teorii czyni 
antropologa socjologiem, a socjologa antropologiem, ponieważ 
zasadnicze dylematy teoretyczne tych dwóch nauk były i są takie 
same"6

• Łatwo spostrzec, że okoliczność ta ma miejsce zawsze, gdy 
mówimy o którymkolwiek przedstawicielu którejkolwiek z owych 
dwóch nauk, którego ambicje wykraczały (bądź wykraczają) poza 
archiwizowanie i zachowawcze komentowanie danych. 

Marian Filipiak, wychodząc z powyższego założenia, dzieli antro
pologię na: 
1) antropologię fizyczną, inaczej przyrodniczą, której centrum zain

teresowania stanowi człowiek rozumiany jako gatunek,

4C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. I, przeł. K. Pomian, Wydawnictwo
KR, Warszawa 2000, s. 322. 

5Za: J. Szacki, Przedmowa, w: E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codzienne
go, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 16.

6M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu
im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 75. 
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2) archeologię,
3) antropologię lingwistyczną,
4) antropologię społeczno-kulturową (łącząc tu tradycję brytyjską

,,antropologii społecznej" z amerykańską „antropologią kultu
rową'').
Antropologia społeczno-kulturowa jest spośród wymienionych

najbliżej spokrewniona z socjologią. W pierwszej fazie rozwoju była 
ona utożsamiana z „kulturową historią'' i jako taka nie była uważana 
za naukę społeczną; jak apodyktycznie ujął to Alfred L. Kroeber, 
„antropologia może być historią albo niczym". Jej zadanie ograniczać 
się miało do interpretacji i oceny minionych wydarzeń, nie polegało 
zaś na formułowaniu praw ogólnych. N a przeorientowanie antropolo
gii z perspektywy historycznej na socjologiczną wielki wpływ miała 
działalność praktyczna i teoretyczna Alfreda R. Radcliffe'a-Browna i 
Bronisława Malinowskiego, czyli tak zwany socjologizm. W ujęciu 
uczonych reprezentujących ten kierunek zadaniem antropologii miało 
być badanie powiązań między zjawiskami kulturowymi. Jak pisze 
Filipiak, oznacza to niestawianie pytań typu: Co i kiedy się wyda
rzyło?, lecz raczej zapytywanie: Co to oznacza i z czym się to wiąże? 
W ujęciu Radcliffe'a-Browna antropologia nabrała charakteru funk

cjonalno-strukturalnego. Oznacza to, że fakty społeczne miały być w 
jej ramach rozpatrywane nie w oderwaniu, ale we wzajemnej funkcjo
nalnej relacji, czyli w granicach pewnego tworzonego przez nie funk
cjonalnego systemu. Zadaniem uczonego stało się więc poszukiwanie 
powszechników, podstawowych właściwości, które przysługują 
wszystkim społeczeństwom ludzkim - dawnym, obecnym i 
przyszłym. Jednak dopiero po II wojnie światowej antropologowie po 
raz pierwszy wyraźnie zainteresowali się społeczeństwami współcze
snymi, z których sami się wywodzili, w związku z czym w katalogu 
ich problemów badawczych znalazł się również temat obserwowa
nych współcześnie i na własnym gruncie przemian kulturowych. Tu 
właśnie pojawił się problem rozgraniczenia dojrzałych już dyscyplin: 
socjologii i antropologii. W początkowej fazie rozwoju tej ostatniej 
dziedziny wiedzy wyraźnie rozróżniano kulturę i społeczeństwo. 
Obecnie w jej ramach akcentuje się raczej rozróżnienie między jed
nostką a społeczeństwem lub też między człowiekiem pojmowanym 
jako istota kulturowa a człowiekiem - istotą społeczną. Zdaniem Fili
piaka pierwsze z wymienionych rozróżnień (kultura a społeczeństwo) 
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można obecnie utrzymać w teorii, ale nie w praktyce. Dlatego właśnie 
współczesna antropologia ma ambicję objęcia badaniami „wszystkich 
aspektów społecznej egzystencji człowieka". 

Antropolog jako badacz przyjmuje perspektywę „emiczną", czyli 
związaną z „wczuwaniem się" i próbami przezwyciężania własnego 
etnocentryzmu. Jest on skoncentrowany na różnicy, podczas gdy 
socjolog skupia się raczej na tożsamości, podobieństwie 7. Antropolog 
stosuje metodę porównawczą, cechuje go też podejście bardziej holi
styczne, a co za tym idzie - interdyscyplinarne, podczas gdy socjolog 
zajmuje się ściśle określonymi wycinkami życia społecznego. Z tego 
względu antropolog dysponuje unikalnie szeroką, historyczno-po
równawczo-socjologiczną perspektywą. Zdaniem Barbary Olszew
skiej-Dyoniziak dzieje się tak dzięki specyficznie zorientowanej 
metodologii: w przypadku antropologii nie opiera się ona na skatego
ryzowanej ankiecie, która oferuje badaczowi „katalog", czyli w kon
sekwencji powierzchowne, niepełne wyniki i banalne wnioski, lecz na 
długotrwałej obserwacji uczestniczącej i swobodnym wywiadzie. Ta
kie postępowanie niewątpliwie obciążone jest ryzykiem interpretacyj
nego błędu, lecz równocześnie umożliwia uchwycenie kulturowych 
związków funkcjonalnych8

• 

,,Wtopienie się" w badaną kulturę zostało najpełniej i w swej kla
sycznej wersji wyartykułowane w polu antropologii społecznej jako 
podstawowy postulat metodologiczny funkcjonalizmu Bronisława 
Malinowskiego9 (,,metoda funkcjonalna polega przede wszystkim na 
analizie pierwotnych instytucji w ich obecnym działaniu, w praktyce, 
nie zaś na rekonstrukcji hipotetycznej przeszłości"10). Postulat ten
przypisywany jest tradycyjnie antropologii w ogóle. Jednak w pis
mach wielu znamienitych współczesnych socjologów dostrzec można 
tendencję do „zawłaszczania" tej metody, a przynajmniej tej świado
mości metodologicznej. Przez długi okres swego istnienia socjologia 
była nieświadoma problematyki związanej z „wtapianiem się" w to, 

7B. Olszewska-Dyoniziak, Antropologia kulturowa i socjologia: tradycja i per

spektywy, w: Socjologia i antropologia, red. E. Tarkowska, Wrocław 1992, s. 59. 
8M. Filipiak, op. cit., s. 76---82.
9 A.K. P aluch, Mistrzowie antropologii społecznej. Rzecz o rozwoju teorii antro

pologicznej, PWN, Warszawa 1990, s. 133. 
10K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti, Toruń 

1997, s. 119. 
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co obce i nieznane, ponieważ zasadzała się na badaniu własnego 
społeczeństwa badacza, w które był on „wtopiony z urodzenia" dzięki 
procesom enkulturacji/socjalizacji. Problemem tej dyscypliny było 
więc raczej dystansowanie się podmiotu od przedmiotu badania. W 
sytuacji postindustrialnej globalizacji, związanej z rosnącą mobilno
ścią jednostek, świadomość ta uległa zmianie. Wybitny socjolog bry
tyjski Anthony Giddens powiada, że dokonanie opisu zachowań 
społecznych dla analizy socjologicznej jest uzależnione od „zanurze
nia obserwatora w danej formie życia, poprzez którą staje się dostępne 
hermeneutyczne zapośredniczenie gier językowych". Owo „zanurze
nie" nie j est jednak bynajmniej równoznaczne z nabywaną przynale
żnością do obserwowanej społeczności, co oznaczałoby poświęcenie 
swojej własnej tożsamości przez badacza. Musi on pozostać Innym 
wobec Innych, na wzór antropologa, który badając kulturę obcą, 
,,wżywając się w nią'', aspirując nawet (w sposób realistyczny czy nie) 
do całkowitego i dogłębnego jej rozumienia, nie zatraca przy tym 
tożsamości, a jedynie „przekłada" to, co obce, na własny język. 
,,«Poznać» formę życia oznacza: potrafić znaleźć w niej miejsce dla 
siebie"

11
. 

,,Zanurzenie się w formę życia" uważa zatem Giddens za podsta
wową współczesną metodę badawczą socjologii. Położenie obserwa
tora jest w tym ujęciu identyczne z położeniem członków 
obserwowanego społeczeństwa, gdyż niezbędne jest tu istnienie „wie
dzy podzielanej" zarówno przez badanych, jak i badających. Badacz 
różni się tu od „laickiego uczestnika" przede wszystkim tym, że two
rzy opis zaobserwowanych zjawisk i czyni to w języku naukowym 12

•

Jest to wymóg niezbędny, gdyż socjologia jest - inaczej niż nauki 
przyrodnicze - dyscypliną „podwójnie hermeneutyczną'', czyli ma
jącą do czynienia ze światem już przez obserwowanych zinterpreto
wanym. Zdaniem Giddensa socjolog powinien badać „potoczność", 
ale nie ma prawa czynić tego w jej języku13

• Założenie to jest ude
rzająco podobne do podstawowych założeń badań terenowych w me
todologii antropologicznej.

11A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii
interpretatywnych, przeł. G. Woroniecka, NOMOS, 2000, s. 211. 

12A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej. .. , op. cit., s. 227.
13Ibid., s. 223.
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Za zasadne trzeba przeto uznać twierdzenie J.W. Burszty, iż we 
współczesnej dobie ogólnego zwątpienia w poznawczą moc nauki i jej 
zwrotu ku autorefleksji, humanistyka-w tym przypadku socjologia
wyraźnie „antropologizuje się". Według polskiego badacza równo
cześnie nastąpiło znaczące przekształcenie charakterystycznej dotąd 
dla antropologii metafory zwierciadła odbijającego stany rzeczy w 
sposób obiektywny14 w metaforę zwierciadła rozbitego, samoświado
mie etnocentrycznego. Pojawienie się nowej metafory „rozbitego 
zwierciadła" wiąże się z głównym problematem współczesnych nauk 
humanistycznych, czyli z zagadnieniem relatywizmu. Wedle jego 
„mocnej wersji" człowieka „dzikiego" nie da się w ogóle poznać ani 
opisać przy użyciu „cywilizowanych" kategorii. Także i wskutek 
zarysowanej w ten sposób zmiany ogólnej perspektywy badawczej 
antropologia zaczyna się zwracać ku kulturom „bliskim" (z całą pew
nością „bliższym" niż Trobriandczycy czy Nuerowie ), przyglądając 
się im niejako tak, jak gdyby były one „dalekie". Pojawia się tu relaty
wistyczne założenie, związane z postmodernistyczną krytyką autono
micznego podmiotu, głoszące, że antropolog jako podmiot poznania 
jest nieprzezwyciężalnie zdeterminowany swym dziedzictwem kultu
rowym, przy czym, paradoksalnie, nie powinien on go absolutyzo
wać. Konkluzja zatem, zdaniem Burszty, brzmi: ,,my też jesteśmy 
inni, a inni są potencjalnie tacy sami". ,,Zwierciadlany dzikus odcho
dzi, ale rodzi się nowe paradygmatyczne odniesienie: Inny we mnie. 
Czyżby więc wewnętrzne wymiary nowej dzikości?"15

• Zapewne tak, 
o ile pojmować ową nieuświadamianą „dzikość" nas, ,,cywilizowa
nych", jako poznawane dziś nowe wymiary tego, co „nasze" i „po
naszemu" kulturowe i społeczne.

Formułowany w tej pracy wywód niewątpliwie silnie koincyduje 
ze szkicowo zarysowanymi wyżej problemami. Ma też w zamierzeniu 
posiadać w głównej mierze wskazany tu charakter współcześnie an-

14Założenie to wiąże się ze zrodzoną w obszarze antropologii historyczno-porów
nawczej dialektyką swój-obcy, w myśl której aby „człowiek cywilizowany" mógł 
lepiej poznać siebie, winien poznać „dzikiego", gdyż „dziki" jest dokładnym przeci
wieństwem „cywilizowanego". Np. Malinowski wielokrotnie podkreślał, że poznanie 
odległego tubylca nieuchronnie zakłada pytanie o to, co jest najbardziej istotne „ w nas 
samych". Zagadnienie to omówię szerzej w dalszej części rozważań niniejszego roz
działu. Zob. też: A.K. Paluch., op. cit., s. 135. 

15W.J. Burszta, Pożegnanie dzikiego, w: Dokąd zmierza współczesna humanisty
ka?, red. T. Kostyrko, Instytut Kultury, Warszawa 1994. 
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tropologiczny w sensie konstruowanego przez Marca Auge projektu 
nowej antropologii „bliskości i samotności"16, który stanowi swego
rodzaju rozwinięcie, a zarazem podsumowanie aktualnego stanu opi
sanych tu pokrótce przemian w teoretycznej samoświadomości 
współczesnych antropologii i socjologii. Rozpocznę więc mój wywód 
omówieniem tego projektu. Postaram się jednocześnie wykazać, iż 
proponowane przez M. Auge uaktualnienie tradycyjnego rozumienia 
antropologii, dyscypliny ufundowanej dla badania kultur egzy
stujących w odległych od „ucywilizowanej kultury" czasie i prze
strzeni, jest w warunkach technicznego poszerzenia egzystencjalnej 
płaszczyzny współczesnej kultury o obszar rzeczywistości wirtualnej 
nieuniknione. Przyjdzie mi też pośrednio wykazać, że do badania tej 
deterytorializującej się i pogrążającej się w „czasie bezczasu"17, a 
przeto globalizującej się kultury, powołanie owej uaktualnionej antro
pologii staje się wręcz nieodzowne. 

1. Koncepcja „nowej antropologii" Marca Auge

Mare Auge w książce Non-Lieux. Introduction a une anthropolo

gie de la surmodernite proponuje dla czasów nam współczesnych, 
określonych przezeń jako supernowoczesność, nowe odczytanie 
antropologii jako nauki o tym, co „bliskie i samotne", by przeciwsta
wić się tradycyjnemu rozumieniu tejże nauki,jako zajmującej się tym, 
co „dalekie i grupowe". Owo ukierunkowujące wysiłki badawcze na 
„dal i grupę", fundamentalne założenie epistemologiczne antropologii 
było ściśle związane z okolicznościami powstawania tej nauki w jej, 
mówiąc słowami Auge, ,,dawnej wersji". Antropologia,jak już wspo
mniałam, była długo uważana za dyscyplinę historyczną par excel

lence, ,,zwróconą ku przeszłości". Była to „nauka o tym, co ginące", 
nie traktująca o wyłanianiu się nowych zjawisk kultury, lecz o zanika-

16Projekt ten M. Auge zawarł w książce: Non-Lieux. Introduction a une anthropo
logie de la surmodernite, Seuil, Paris 1992. Przy pisaniu niniejszej pracy korzystałam 
z anglojęzycznego wydania tej pozycji: M. Auge, Non-places. Introduction to an An

thropology of Supermodernity, translated by John Howe, Verso, London-New York 
1995. 

17„Bezczasowy czas" (timeless time) to określenie ukute przez Manuela Castellsa, 
które objaśnię szerzej w dalszym toku mojego wywodu. Pojęcie to omówione jest 
szeroko w pracy: M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, 
Vol. I: The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 1996. 
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niu odległej i egzotycznej tradycji i jej reliktach18. Jak ujmował to
jeszcze Claude Levi-Strauss, etnografia, podobnie jak historia, badać 
miała społeczeństwa z definicji „inne niż to, w którym aktualnie 
żyjemy"19

• Burszta i Piątkowski określają antropologa za Richardem 
Rortym znamiennym mianem „koneser zróżnicowania"20

. Ich zda
niem „antropologia kulturowa( ... ) to dyscyplina zrodzona z potrzeby 
poznawania i oswajania światów kulturowych zewnętrznych wobec 
całości zwanej kulturą «europejską» (także cywilizacją nowożytno
europejską). Jako swój ostateczny cel postawiła ona sobie teoretyczne 
i praktyczne oswojenie Inności. ( ... ) Jednakże, jakie pojmowanie 
Inności nie wchodziłoby w grę, to jej obłaskawianie prowadziło do 
tożsamego celu: utwierdzało własną, pojawiającą się stopniowo wie
lopłaszczyznową samoidentyfikację kultury europejskiej jako rozum
nej jedności i całości. W dzisiejszej stylistyce powiedzieć tedy 
możemy, że antropologia ( ... ) była kwintesencją modernizmu w 
nauce"

21
• Biorąc pod uwagę koncepcję Auge, należałoby użyć tu

raczej określenia „dawna antropologia". Ponieważ zachodnia nauka 
jest wytworem kultury Zachodu, zatem skądkolwiek by pochodził 
aspirujący antropolog, zanim stanie się on prawdziwym badaczem, 
musi najpierw „enkulturować się w kulturze antropologicznej". 
Konieczność ta jest warunkiem sine qua non uprawiania przezeń owej 
dyscypliny. Badanie kulturowej obcości zakłada bowiem zawsze 
dystans między badającym a badanym, zaś właściwa „dawnej" antro
pologii praktyka niedwuznacznie określała, co jest w jej ramach cen
trum, a co peryferią, kto podmiotem, a co przedmiotem badań. 
Definicja kulturowej Inności musiała być zatem nieustannie rekon
struowana. Burszta i Piątkowski przywołują tu pojęcie othering stwo
rzone przez Johannesa Fabiana, według którego każdy kierunek w 
antropologii modelował swoiste wyobrażenie Innego na swoją własną 
modłę i adekwatnie do swych potrzeb poznawczych. W związku z 

18
W.J. Burszta, W obliczu współczesności. Trzy przykłady funkcjonowania wy

obrażeń kulturowych, w: Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesno
ści. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W.J. Burszta i J. 
Damrosz, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 102. 

19
C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. I..., op. cit., s. 24.

20W.J. Burszta, K. Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść, In
stytut Kultury, Warszawa 1994, s. 10. 

21Ibid., s. 17. 
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owym „obowiązkiem poszukiwania inności" antropologiczna praxis 

generalnie musiała zakładać: 
a) podróż badawczą (realną lub tylko intelektualną),
b) konieczność obecności (dzielenie przez badanego czasu i miejsca z

badanym, które ma połączyć „tutaj" i „tam" oraz „wtedy" i „teraz").
Poznanie tego typu opiera się na dystansie poprzedzonym partycy

pacją, nie zaś na próbach „stania się częścią społeczności"22
• ,,W kon-

dycję myślenia typu antropologicznego wpisane są założenia bariery 
poznawczej, nieoczywistości i nieadekwatności koncepcji przedsta
wiania. Wszystkie one mają jedno źródło - jest nim aporia MY-ONI". 
Burszta i Piątkowski dają jednak jasno do zrozumienia, że „antropolo
gia dzisiaj to przede wszystkim punkt widzenia i sposób konceptuali
zowania zjawisk dostępnych skądinąd wszystkim parającym się 
nauką. Dyskurs antropologiczny nie jest zastrzeżony dla antropolo
gów, nie jest ich własnością. Tym bardziej, że nie sposób wykreślić 
przedmiotowo ujętej linii demarkacyjnej pomiędzy nauką zwaną 
antropologią kulturową a każdą inną gałęzią wiedzy zainteresowaną 
fenomenem kultury"23

• Stanowi to jasne stwierdzenie współczesnego 
odejścia dyscypliny od jej wieloletniej tradycji i specyfiki. Zauważyć 
jednak trzeba, że ze względu na historyczne dziedzictwo antropologii 
badanie przez nią „światów bliższych badaczowi" jest utrudnione. 
Zjawiska bliskie po prostu mniej bowiem dziwią antropologa, tym
czasem zaś to właśnie owo specyficzne „zadziwienie" uderzającą kul
turową różnicą jest zasadniczym inspirującym impulsem myślenia 
antropologicznego. Dziś osiąganie owego „zadziwienia różnicą'' jest 
tym bardziej trudne, że obecny dyskurs antropologii podważa zarów
no centralność centrum, jak i peryferyjność peryferii, zarazem „kwe
stionując uniwersalne metanarracje na rzecz zróżnicowanych 
dyskursów o INNYCH"24

. Trzeba więc powiedzieć, że dla antropo
loga pradawna opozycja my-oni pozostaje nadal w mocy, ale jedno
cześnie jest od niedawna nie do przyjęcia25

• 

Owo podstawowe założenie poznawcze i opisowe antropologii: 
my-oni, bliskie-dalekie, swoi-obcy, mówiący-bełkoczący, zaawan
sowani-prymitywni, cywilizowani-barbarzyńcy itd. odpowiada pod-

22
Ibid., s. 21-25. 

23
Ibid., s. 32-33. 

24
Ibid., s. 67. 

25
Ibid, s. 68. 
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stawowemu przeciwstawieniu ja-inny26
• Przeciwstawienie siebie 

innemu jest mocno osadzone w zachodniej tradycji i długo sprowa
dzało się do aporii swój-(potencjalny) wróg, która z oczywistych 
względów nie wymagała dodatkowego zgłębiania. Inne odczytania 
antynomii ja-inny pojawiły się dopiero w okresie Odrodzenia. Michel 
de Montaigne w Próbach stwierdził dobitnie, iż człowiek jest dziec
kiem natury, a cywilizacja jest w pewnym sensie degeneracją. Odtąd 
nie tylko w polu antropologii ścierały się - z różnych pozycji ideolo
gicznych formułowane - apologetyka noble sauvage oraz koncepcja 
„dzikusa-Kalibana" zainspirowana przez pisma Thomasa Hobbesa i 
Johna Locke'a. Dzięki tej kontrowersji zetknięcie z Innym zapo
czątkowało nurt samokrytyki w kulturze europejskiej. Założenie w 
obu przypadkach było jednak, jak zauważa Burszta, to samo: ,,dziki" 
jest tożsamy z naturą. W zależności od tego, czy interpretuje się ją 
jako okrutną i wrogą, czy jako przyjazną, harmonijną i szlachetną, 
analogicznie interpretuje się i jego: może on być „z natury" zarówno 
dobry, jak i zły27

• W ramach formułowania aporii swój-obcy doszło 
również do przyporządkowania nowożytności/cywilizacji takich cech, 
jak rząd/państwowość terytorialna, rodzina monogamiczna, własność 
prywatna. Natomiast jako wyróżniki społeczności „dzikich" zaczęto 
traktować pierwotny komunizm, nomadyczność, promiskuityzm i 
przewagę związków krwi nad wszelkimi innymi związkami społecz
nymi28. Niektóre spośród tych wyróżników postawiono w toku roz
woju myśli humanistycznej na Zachodzie pod znakiem zapytania, 
lecz wszystkie są do dziś szeroko dyskutowane, nieustannie powra
cając nie tylko do dyskursu naukowego, lecz również - co okaże się 
niezmiernie istotne w dalszej części mojego wywodu - do sfery doksy. 

Filozofia Oświecenia dała niewątpliwie impuls późniejszej samo
świadomości antropologicznej, zapoczątkowując na Zachodzie myś
lenie „o sobie samym jako o innym" oraz dążenie do neutralności 
aksjologicznej w opisie naukowym, jak i poszukiwanie tego, co 
ponadkulturowe, wspólne wszystkim29 • Bezpośredni bodziec dla jej 
powstania stanowiło zetknięcie się Europejczyków z „dzikimi" lu-

26W.J. Burszta, ffymiary antropologicznego poznania kultury, Wydawnictwo
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1992, s. 16. 

27Za: W.J. Burszta, ffymiary antropologicznego poznania kultury ... , op. cit., s. 22. 
28Ibid., s. 31-33. 
29Ibid., s. 30. 
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darni w koloniach i zrodzona w jego efekcie potrzeba poznania i zro
zumienia odmiennego od europejskiego sposobu myślenia i działania. 
Wymierną korzyścią z osiągnięcia takiego zrozumienia miało jednak 
głównie być efektywniejsze manipulowanie rządzonymi przez Euro
pejczyków „dalekimi grupami" ludzkimi. Anna Pałubicka tęże ko
rzyść, traktowaną j ako praktyczny cel i motor powstania oraz rozwoju 
antropologii, określa za J. Habermasem jako „interes panowania"30•
Temu właśnie interesowi miało służyć zbieranie świadectw kulturo
wej odmienności, ich analiza i w efekcie zrozumienie źródeł oraz kon
sekwencji odmienności dzielących kolonizatorów i kolonizowanych. 
Jedynie teoretyczno-abstrakcyjna postawa naukowa prowadzić mogła 
do odnalezienia i sformułowania na podstawie zebranych świadectw 
pewnych powszechników dotyczących sposobów myślenia i dzia
łania „ludów prymitywnych w ogóle". To właśnie naukowe zadanie 
motywowane polityczną bezinteresownością wiedzy stawiała sobie 
rodząca się na przełomie XIX i XX wieku akademicka antropologia, 
której celem było docieranie do uniwersalnej „prawdy o człowieku w 
ogóle". 

Poszukiwanie powszechników skutkować zaczęło tym, że zmienił 
się schemat epistemologiczny antropologii. Wedle Auge pierwotnie w 
toku procedury badawczej badacz przenosił przez uogólnienie swoje 
centrum zainteresowania z jednostki - pełniącej rolę „świadka" 
danej kultury-na grupę, by zanalizować ją porównawczo w kontek
ście innych grup, ze wskazaniem na grupę rodzimą samego antropo
loga. Aby wykazać istnienie zasadniczej rozn1cy między 
„dawniejszą'' a „nowszą'' antropologią (nie postulując bynajmniej 
zniesienia „dawniejszej" przez „nowszą'', lecz traktując „nowszą'' 
jako formę ewolucyjną swojej poprzedniczki), autor Non-Lieux ...

dokonał analizy dawniejszej antropologicznej metodologii, zbudowa
nej wokół wspomnianej „taktyki świadka". Świadek ów i jego relacja 
były według Auge tradycyjnym źródłem informacji dla antropologa. 
Służyły one następnie do konstruowania pewnych uogólnień. ,,Tak
tyka świadka" funkcjonowała i funkcjonuje dziś jeszcze w antropolo
gii niezależnie od tego, czy świadkiem tym miałby być w danym 
przypadku sam badacz, przebywający w danej społeczności i obser
wujący zachowanie jej członków, czy też indagowany przez niego 

30 
A. Pałubicka, Frazera i Levy-Bruhla koncepcje magii a problem poznania hu

manistycznego, ,,Kultura Współczesna" 1997, nr 3, s. 78. 
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przedstawiciel badanej kultury. ,,«Byłeś tam?» - to podstawowe pyta
nie weryfikujące każdy sąd o kulturze jako sąd rzeczywiście spraw
dzony, oparty na faktach, opisany i empirycznie prawdziwy 
jednocześnie"31

• ,,Taktyka świadka" stanowi oczywiste odwołanie do 
metody obserwacji uczestniczącej stworzonej przez B. Malinow
skiego, która miała ustanawiać niezbędną równowagę między tym, co 
subiektywne, a tym, co obiektywne w wiedzy antropologa. Późniejsi 
uczeni udowadniali, że wartość tej metody może okazać się złudna32

: 

pod pozorem obiektywizacji i „dopuszczania do głosu Innego" nadal 
zasadza się ona na absolutyzacji zachodniego racjonalizmu33

; co wię
cej, tworzy „schizofreniczną sytuację", ,,z psychologicznego punktu 
widzenia zaiste nieprawdopodobną''34

, zmuszającą antropologa do 
spoglądania na równi oczami „ich" i „swoimi". U znać trzeba, iż doro
bek tej dyscypliny radykalnie zmieniłby kształt, gdyby postać 
świadka w tej czy innej odmianie nie była stale obecna w antropolo
gicznym dyskursie. Świadek, nawet gdy jego opowieść dotyczy wy
darzeń dawno minionych i takich, których naocznym obserwatorem 
sam nie był, opowiadając o nich, mówiąc słowami Auge, ,,przebywa 
zawsze bardziej w teraźniejszości, niż w przeszłości". To właśnie 
obecność świadka w antropologicznym tekście, we właściwym dys
kursywnie składanemu świadectwu wymiarze „wiecznej teraźniej
szości" relacjonowania, warunkuje wiarygodność owego tekstu. 
Taktyka ta pełni funkcję zarówno niwelowania, jak i podtrzymywania 
dystansu między „swoimi" i „obcymi". 

W opisanej przez autora Non-Lieux ... postaci świadka oraz w 
metodologicznej taktyce osnutej wokół niego i jego opowieści35 sku
piają się trzy podstawowe kategorie o charakterze współrzędnych, 
pozwalających Auge na wytyczenie pola zainteresowań antropologii 
tradycyjnej. Współrzędne te wyznaczane są przez kategorie ilościowe 
(grupa-jednostka), kategorie terytorialne (bliskie-dalekie) i kategorie 

31W.J. Burszta, ffymiary antropologicznego poznania kultury ... , op. cit., s. 44. 
32Ibid., s. 141. 
33Ibid., s. 52. 
34Ibid., s. 115. 
35Jak zauważająM. Buchowski i W.J. Burszta, dzięki owej taktyce antropolog jest 

- choć w innym sensie niż badany przez niego „dziki" - podobnie jak przedmiot jego
badania bricoleurem, gdyż kompiluje swą relację „z tego, co ma pod ręką''. Zob. M.
Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Wydawnic
two Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 8. 
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temporalne (obecne-minione). I tak obiektami zainteresowania antro
pologii są grupy oddalone od rodzimej społeczności badacza, przy 
czym oddalenie owo rozumieć można w dwóch aspektach: oddalenia 
w przestrzeni i oddalenia w czasie. Wspomniane kategorie i obiekty 
rozpatrywać trzeba łącznie w kontekście teorii i metodologii komento
wanej przez Auge „dawnej" oraz postulowanej przezeń „nowej" antro
pologii, aby ukazać między nimi podobieństwa i różnice. Omawiając 
je, postaram się uwydatnić stwierdzenia dotyczące „antropologii bli
skości i samotności" odnoszące się u Auge do „nie-miejsc" (non-lieux), 
szczególnie zaś do interesujących mnie tu typów „nie-miejsca". Są nimi 
terminal komputerowy oraz cyberprzestrzeń, określana również jako 
rzeczywistość wirtualna, doświadczana przez użytkownika na pozio
mie interfejsu, wobec której wspomniany terminal spełnia rolę „bramy" 
czy też „punktu transferowego". 

Podstawowy problem poznawczy w przypadku „taktyki świadka" 
uznawanej przez Auge za fundamentalną dla tradycyjnej antropologii 
dotyczy problemu podmiotowości. Brzmi ono: jak w ogóle można, 
wobec indywidualistycznego charakteru tej „taktyki", traktować an
tropologię jako naukę o grupach? Możliwość teoretycznego przejścia 
od subiektywnej relacji świadka jako jednostki do zobiektywizowa
nych uogólnień dotyczących grupy była w historii dyscypliny for
mułowana na różne sposoby. Sam zresztą problem podmiotowości w 
tej nauce nie znalazł swojego ostatecznego rozwiązania i jest przez 
antropologów nadal dyskutowany. Najdobitniej chyba formułowała tę 
kwestię Ruth Benedict, główna przedstawicielka antropologicznego 
kierunku „kultury i osobowości". Pisała ona we Wzorach kultury: 
,,Osobowość Indianina Zuni jest taka sama, jak wzór jego kultury"36• 

W tym ujęciu wzór kultury jawiłby się jako swego rodzaju matryca. 
Formuje ona osobowościowo członków plemienia jako identycznych 
ze sobą nawzajem. Założenie istnienia i funkcjonowania takiej 
„matrycy" uzasadnia tym samym bezkolizyjne przejście badacza w 
jego wnioskowaniu od tego, co jednostkowe (konkretny Indianin Zuni 
jako „świadek kultury"), do tego, co grupowe. Za radykalność stwier
dzenia przytoczonego wyżej R. Benedict była ostro krytykowana, nie
mniej oddaje ono pewne szczególne, trwałe i podstawowe założenie 
poznawcze antropologii, które Barbara Olszewska-Dyoniziak sfor-

36R. Benedict, Wzory kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1966. 
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mułowała w najszerszym znaczeniu jako postulat badania ,,jedności 
człowieka w jego różnorodności"37•

Nie wgłębiając się tu dalej w złożoną problematykę podmiotowo
ści w rozumieniu antropologicznym, która doczekała się już bardzo 
wielu omówień, poprzestanę na stwierdzeniu Auge, iż antropologię 
tradycyjną można określić jako specyficzną naukę o grupach, kładącą 
poprzez przyjęcie „taktyki świadka" nadzwyczaj silny nacisk na to, co 
jednostkowe. Kolejny jej wyróżnik stanowi fakt, iż od momentu 
swych narodzin skoncentrowana ona była na tym, co wobec kultury 
nowożytnoeuropejskiej dalekie. Claude Levi-Strauss wyraził to dru
gie charakterystyczne założenie poznawcze antropologii w nastę
pujący sposób: ,,Antropolog jest astronomem nauk społecznych i jego 
powołaniem jest odkrywanie znaczenia konfiguracji bardzo róż
niących się rzędem wielkości i odległością od tych, które sąsiadują 
bezpośrednio z obserwatorem"38

• Dla rozwoju antropologii rozwinię
cie tego założenia okazało się brzemienne w skutki. Owo Levi-Straus
sowskie oddalenie (depaysement) mogło być, i w historii tej nauki 
niejednokrotnie było, rozumiane nie tylko jako oddalenie w prze
strzeni, ale również jako oddalenie w czasie. Spadkiem klasycznego 
antropologicznego myślenia jest ewolucjonistyczne założenie, nie
kiedy obecne w jej tekście implicite, a niekiedy explicite, mówiące, iż 
ludzie „kultur pierwotnych" są rodzajem żyjącej skamieliny, przypad
kiem (bądź cudem) zachowanymi „mumiami naszych przodków", 
przemawiającymi do nas ze szczęśliwie pokonanych już przez nas 
szczebli rozwojowych, czyli że ich sposób myślenia w jakiś sposób 
odpowiada „naszemu sposobowi myślenia w przeszłości". 

Znaczenie tego założenia zaowocowało we wczesnym stadium 
samoświadomości dyscypliny, czyli w ramach ewolucjonizmu, prak
tyką wspierania antropologicznych wywodów zdezaktualizowanymi 
w sensie temporalnym przykładami zaczerpniętymi ze źródeł histo
rycznych. Za typowy przykład może tu posłużyć wątek starorzym
skiego rytuału ku czci Diany Nemorensis, znajdujący swoje 
odzwierciedlenie zarówno w tytule, jak i w treści słynnego dzieła 
antropologa-ewolucjonisty Jamesa Frazera Zlata gałąź. Wspomniane 
założenie pozostawiło po sobie wyraźne ślady w historii antropologii, 

37B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii kultury, Wydawnictwo Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 13. 

38
C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. I. .. , op. cit., s. 483.
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także i w języku, jakim do dziś posługuje się ta dyscyplina wiedzy, 
dostrzec je można na przykład we wciąż funkcjonującym w nim wyra
żeniu „kultury pierwotne". Zwrot ten wyraźnie implikuje prymarność 
tych kultur w sensie ogólnym, a więc również w odniesieniu do 
,,naszej" kultury. Warto tu przypomnieć, że używane w tym kontekś
cie niegdyś, zaś współcześnie skompromitowane określenie „prymi
tywny" ma dwa znaczenia: po pierwsze - nieskomplikowany, 
niezłożony, nierozwinięty, prosty, a po drugie - początkowy, dawny, 
podstawowy, pierwotny 39•

Wedle sumarycznej definicji Levi-Straussa „ludy pierwotne" to 
takie ludy, ,,które nie poznały pisma i z tego względu nie mogą być 
badane metodami czysto historycznymi, które dopiero w naszych cza
sach zetknęły się z cywilizacją mechaniczną i którym - z powodu ich 
struktury społecznej i właściwego im sposobu pojmowania świata -
obce są zatem pojęcia uważane za podstawowe przez ekonomię i filo
zofię polityczną, gdy rozpatrują one nasze własne społeczeństwa". 
Definicja ta doskonale wpisuje się w tradycyjne, aporetyczne 
formułowanie wyjściowej, badanej przez antropologa różnicy, warun
kującej owo źródłowe, twórcze „zadziwienie" radykalną kulturową 
odmiennością, niezbędne dotąd wszelkiemu antropologicznemu myś
leniu. W historii antropologii dzielono bowiem ludy najczęściej na 
dwie duże, różnie definiowane grupy: społeczeństwa proste i złożone, 
literackie i przedliterackie, prelogiczne i logiczne, myślące „w sposób 
oswojony" i „dziki", stosujące preoperacyjne bądź operacyjne i for
malne sposoby myślenia 4°, przy czym w tle tego podziału częstokroć 
wyraźnie majaczyło archaiczne i uniwersalne zarazem rozróżnienie 
„my-oni albo dobrzy-źli". Obecność owej aporii zaznaczyła się silnie 
również poza polem samej antropologii, znajdując odzwierciedlenie 
w mediologicznej, McLuhanowsko-Ongowskiej koncepcji przeciw
stawionych sobie (neo )oralnych, tradycyjnych i posttradycyjnych 
,,kultur pierwotnej jedności" i „całościowej świadomości" oraz „piś
miennych", nowoczesnych kultur analizy, linearności, abstrakcji i 
segmentacji sfer. 

39Za: A. Pank:alla, Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, ENE

TEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2000, s. 140. 
40M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia

magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Po
znań 1990, s. 76. 
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Zaznaczyć należy, że już w czasie, gdy Levi-Strauss formułował 
przytoczoną tu definicję, więcej istniało wyjątków od określonych 
przez niego reguł niż ludów, które je spełniały, co francuski badacz 
sam przyznawał 

41
• Zdawał on sobie również w pełni sprawę z faktu, iż 

owa tradycyjna aporia, zakorzeniona w myśleniu o Innym właści
wemu każdej kulturze, bynajmniej więc nie właściwa tylko „plemie
niu" zachodnich antropologów, jest w gruncie rzeczy zbyt uboga, by 
adekwatnie opisywać wszelkie struktury bardziej skomplikowane, 
takie jak chociażby systemy wymiany. Jednak wyjściowe przyjęcie 
powyższej, opartej na wspomnianej aporii definicji „pierwotnego" 
ludu miało zdaniem francuskiego strukturalisty tę istotną zaletę, że 
wykluczało nieeksplicytną, utajoną asymetrię pomiędzy badaczem a 
badanym przezeń ludem, pozwalając na minimalizację negatywnych 
aspektów etnocentryzmu badacza42

• Autor Myśli nieoswojonej pisał 
wręcz: ,,Nasze pierwsze badania w Brazylii doprowadziły nas do 
odrzucenia pojęcia «pierwotny»", deklarując przy tym, iż nie tyle 
idzie mu jako badaczowi o odkrywanie „pierwotnych struktur", ile 
raczej o dopatrzenie się swoistej ogólnoludzkiej wspólnoty poprzez 
różnicę43

. Przy okazji Levi-Strauss zdecydowanie skrytykował prak
tyki, jak to określił, ,,fałszywego ewolucjonizmu", porównujące różne 
społeczeństwa na podstawie jednego wspólnego aspektu, np. niezna
jomości pisma albo metalurgii, i na tej podstawie zakładające, że ist
nieje między nimi ogólniejszy izomorfizm44

. Mimo wielokrotnie 
czynionych zastrzeżeń stwierdzić trzeba, iż przez pisma francuskiego 
strukturalisty gęsto przewija się określenie „pierwotny", bez którego 
najwyraźniej niezmiernie trudno było mu „pisać antropologię". 

41
C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. I. .. , op. cit., s. 93.

42Warto tu przypomnieć, że w propozycji antropologii strukturalnej Levi-Straussa
opozycje binarne, w skład których wchodzi również opozycja swój-obcy, stanowią 
podstawową strukturę myślenia ludzkiego, są zatem wspólne wszystkim ludziom i im 
niezbywalne. Ibid., s. 145. 

43C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. II ... , op. cit., s. 73.
44

Znamienne jest jednak, że sam Levi-Strauss, doskonale świadom kryjących się
w takich praktykach zagrożeń, ilustrując zjawisko wymiany, odwoływał się do przy
kładów z kultur odmiennych niż badana, mało tego - nierzadko do cywilizowanych 
społeczeństw współczesnych (wymiana wina w restauracjach południowej Francji 
służąca ilustracji „ogólnej zasady wymiany"). Płynie stąd wniosek, że ryzyko nadin
terpretacji towarzyszące komparatystyce jest najwyraźniej ceną, którą trzeba zapłacić 
za konstruowanie pojęć ogólnych w antropologii. Zob. C. Levi-Strauss, Antropologia 

strukturalna, t. I, op. cit., s. 299. 
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Wprawdzie zatem dawno już podważono antropologiczna-ewolucjo
nistyczne założenie o ogólnohistorycznej prymarności tak zwanych 
ludów pierwotnych i skrytykowano dotychczasowe użycie terminów 
założenie to implikujących, jednakże i fakt zaistnienia, i trwałość 
kryjącego się za owym opuszczonym założeniem przekonania, utoż
samiającego „dalekich" z „dalekimi przodkami", potwierdzają nieod
partą tendencję antropologii do odcinania się od bliskiego obiektu 
badań,jakim jest współczesny badaczowi, bliźniaczy kulturowo żywy 
człowiek: antyteza odległych przedstawicieli pierwotnych ludów. 

Jak należy wnosić, antropologia taka, jaką znamy dotychczas, aby 
zaistnieć i funkcjonować, wymaga niezbędnie wyjściowego wyar
tykułowania kulturowej różnicy pomiędzy badaczem a badanymi, 
choćby i różnica ta miała być z kolei punktem wyjścia dla procesu jej 
niwelowania. Traktowanie ludzi innej kultury, żyjących „daleko", ale 
współcześnie, jako odzwierciedlenie naszej własnej kulturowej prze
szłości nie tylko przecież wprowadza względem odległej geograficz
nie kultury dodatkowy dystans, ale również nas do niej zbliża. Jednak 
wobec dokonujących się obecnie zmian w pojmowaniu przestrzeni 
i temporalności, zachodzących dzięki zglobalizowanej neotelewizji 
i komunikacji zapośredniczonej komputerowo, a wymuszających 
homogenizację kultur, tradycyjny dystans wobec obiektu antropolo
gicznych badań musi się okazać wymogiem nie do utrzymania. 
Levi-Strauss był przekonany, że punktem wyjścia antropologii jest 
zawsze oddalenie. Dziś jednak, jak twierdzi Waldemar Kuligowski, w 
celu podjęcia antropologicznego badania „nie trzeba koniecznie 
odbywać dalekich podróży. Wystarczy przekroczyć próg peep-showu, 
przyjrzeć się pikiecie pod McDonalds' em, poczytać młodzieżowe 
magazyny"45

• Intuicję ową potwierdza również W.J. Burszta: nie ma 
już jego zdaniem obecnie „idealnych obiektów antropologicznej pe
netracji", kultur pierwotnych w dawnym znaczeniu: tradycyjnych, 
przedliterackich. Jest natomiast wschodząca globalnie kultura audio
wizualna, pojawiają się też „kultury rodzące się, modernizujące, pery
feryjne", równie obce zachodniemu „centrum", jak ongiś plemiona 
Mundugumorów czy Hopi, równie warte zbadania metodami antropo
logii. Wymaga to jednak zmiany dotychczasowej antropologicznej 

45W. Kuligowski, Antropologia, czyli tam i z powrotem, w: Antropologiczne wę
drówki po kulturze, red. W. Burszta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 
1996, s. 18. 
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optyki badania kultur reliktowych; antropologia właśnie dlatego musi 
coraz częściej czerpać inspirację z dorobku innych nauk 46

• 

M. Auge wskazuje, że we współczesnym świecie wszelkie „odda
lone miejsca" krzyżują się z tym, co zachodniemu centrum bliskie, 
i udostępniają obserwatorowi poprzez specyficznie „zawieszone w 
czasie i przestrzeni", zmediatyzowane non-lieux, zrównujące to, co 
dalekie, i to, co bliskie, oraz niwelujące różnicę między podmiotem 
zbiorowym a indywidualnym. Non-lieux (,, nie-miejsca") powstają w 
okresie supernowoczesności w wyniku intensywnego krzyżowania 
się ze sobą ludzi i informacji z odległych od siebie miejsc i środowisk. 
Zaliczyć do nich można supermarkety, lotniska, wielkie hotele, auto
strady, a także miejsca przed ekranami telewizorów i terminale kom
puterowe. Mogą to być miejsca rzeczywiste lub, jak pisze Auge, 
,,istniejące tylko w słowach, symbolach, skojarzeniach, które je ewo
kują''. Non-lieu jest zasadniczo definiowane jako miejsce intensyw
nego tranzytu ludzi i informacji z odległych i bardzo różnych miejsc i 
środowisk, stanowiące coś w rodzaju poczekalni skrzyżowanej z węz
łem sieci komunikacyjnej i transportowej. ,,Nie-miejsce" pozostaje 
poza tradycyjnie rozumianym czasem i przestrzenią: non-lieu jest 
„wszędzie takie samo", maksymalnie funkcjonalne, pozbawione 
wszelkiego „kolorytu lokalnego". Jest ono całkowicie zdominowane 
przez symbol i tekst, zaś kluczowo ważną rolę pełni w nim z reguły 
ekran, monitor, interfejs. Mówiąc o non-lieux, Auge podkreśla, iż ma 
na myśli tyleż same „nie-miejsca", ukształtowane adekwatnie do 
określonych celów (transport, rozrywka, reklama itp.), co i relacje 
osób przebywających w nich ze sobą nawzajem, a także relacje tych 
osób w stosunku do samego non-lieu

47
. Swego rodzaju perspekty

wicznym rozwinięciem Auge'owskiego non-lieu jest szeroko rozu
miany Internet, który wiąże oba elementy- konstrukcyjny i relacyjny 
- dzięki komputerowym terminalom oraz relacjom, które nawiązuje
się i rozwija między nimi i użytkującymi je osobami. Internet sta
nowiłby zatem specyficzne non-lieu „z widokiem na przestrzeń nie
koniecznie rzeczywistą''. Do tej kwestii powrócę ponownie w
rozdziale II, na razie poprzestając na stwierdzeniu, iż francuski badacz
uważa non-lieux za szczególnie ważny przedmiot refleksji socjoantro
pologicznej.

46
W.J. Burszta, �miary antropologicznego poznania kultury, op. cit., s. 143. 

47
M. Auge, op. cit., 1995.
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Krzysztof Piątkowski tak oto ujmuje zasadniczą współczesną 
zmianę w obrazie antropologii, zaledwie zasugerowaną przez Kuli
gowskiego, a stanowiącą punkt wyjścia dla Auge: ,,Antropologia 
współczesności ( ... ) nie musi dostosowywać tradycyjnych procedur 
i pojęć do dzisiejszego stanu kultury. Przyjmuje raczej odmienne za
łożenia wyjściowe. Współczesność trudno poddaje się procedurom 
interpretacyjnym w ramach jakiejkolwiek teorii kultury. Raczej nie
zbędny jest tu osobliwy, antropologiczny punkt widzenia. Procedura 
badawcza staje się natomiast sztuką interpretacji, gdzie inspiracje 
płyną z innych dyscyplin humanistycznych. Taki punkt widzenia nie 
odrzuca sądów aksjologicznych, jeśli wspiera je autorska sygnatura, 
styl. Uchylając się od ujęć bardziej systematyzujących, wykorzystuje 
się często techniki «nienaukowe», bardziej literackie, co umożliwia 
proponowanie swoistej gry z czytelnikiem. Przedmiotem zaintereso
wań, nawet uprzywilejowanym przedmiotem, staje się to, co mamy 
wokół siebie. Możemy być wtedy «uczestniczącym obserwatorem» -
jak mówi Clifford Geertz -wobec własnego świata być na zewnątrz i 
jednocześnie w środku"48

• Jak wynika z analizy przytoczonych opinii, 
antropologia, jako nauka zrodzona z historii, a czerpiąca dziś z rozwa
żań nad fenomenami współczesności, może mieć zarówno teore
tyczne, jak i praktyczne problemy z interpretacją wyłaniających się 
obecnie nowych aspektów kultury, zmuszających do radykalnego 
przepoczwarzenia się dotychczas panujących wzorów kultury. Nie
wątpliwie nauka ta ma również głęboką świadomość konieczności 
niezbędnych przeformułowań własnych założeń teoretycznych i me
todologicznych, by sprostać temu wyzwaniu i móc opracowywać 
oparte na teoretyczno-metodologicznych rewizjach case studies. Czy
nią to dziś między innymi George E. Marcus i Douglas R. Holmes49

, 

zajmujący się „europejską antropologią polityczną50
• 

Jak stwierdzają Manuel Castells oraz Mare Auge, ,,zasiedlenie" 
przez socjoantropologiczną refleksję „środowiska nienaturalnego", 

48K. Piątkowski, Estetyka współczesnego banału, w: Antropologiczne wędrówki
po kulturze, red. W.J. Burszta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996, s. 

81. Zdaniem Doroty Kołodziejczyk to właśnie Geertz ochronił antropologię przed

niebezpieczeństwem utraty przedmiotu badań, którym była inność kulturowa, i uczy

nił to wbrew pesymistycznym prognozom snutym ongiś przez Levi-Straussa, a
głoszącym, że zbliżenie się do Obcego niszczy w nim Obcość. Zob. D. Kołodziej
czyk, Geertz i postkolonializm, w: C. Geertz, Lokalna lektura, red. D. Wolska i M.
Brocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 183.
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jakim są niewątpliwie non-lieux, zmuszać musi do radykalnego prze
formułowania kategorii czasu i przestrzeni. Jak wskazałam, kategorie 
te były zawsze fundamentalne dla teoretycznych i metodologicznych 
założeń antropologii, gdyż pozwalały na zbudowanie dystansującej 
różnicy, która umożliwiała postrzeganie badanego obiektu w katego
riach tego, co „dalekie" i przez to odmienne. W epoce opanowywanej 
przez „nie-miejsca" to, co dalekie, nie musi być koniecznie odmienne. 
I tak, pod względem łatwo podzielanych w „nie-miejscach" idiosyn
krazji, bliższymi od domowników mogą się współczesnemu człowie
kowi stawać istoty bardzo odległe, a nawet byty czysto wirtualne -
twory medialnej techniki. Odczuwane w takiej sytuacji „duchowe 
podobieństwo" wynikać może z braku możliwości bezpośredniego 
weryfikowania różnic kulturowych i charakterologicznych, a nawet 
ontologicznych między rzeczywistością a wirtualnością podczas 
przebywania w „nie-miejscu". Dlatego oprócz odnotowania zmian w 
rozumieniu temporalności i przestrzeni należy tu wskazać również na 
konieczność zasadniczego przeformułowania pojęcia obecności, aby 
w swej nowej formie mogło ono odzwierciedlić zmieniające się rela
cje pomiędzy tym, co grupowe, a tym, co indywidualne. Wypada tu od 
razu nadmienić, że pod wpływem specyficznych formuł komunikacji 
zapośredniczonej komputerowo doświadczenie bycia w grupie przy
biera obecnie specyficzną, odmienną od wcześniejszych postać, 
której cechą dystynktywną jest fizyczna nieobecność Innego. Zagad
nienie to postaram się przybliżyć w trzecim rozdziale tej pracy, przy 
okazji omawiania koncepcji rzeczywistości wirtualnej w ujęciu m.in. 
Michaela Heima i Jeana Baudrillarda. 

49Hohnes pisze nie tylko o neofaszyzujących „przeciwoświeceniowych integrali
stach", z czego jest najbardziej znany, ale w Cultural Disenchantments (1989) 
wspomina o „odczarowaniu świata" friulskich chłopów w zderzeniu z postindustriali
zmem. Dla niniejszego wywodu najważniejsze jest jednak, że Holmes wskazuje na 
mający szerokie konsekwencje fakt, iż w globalizującym się świecie tradycyjne en
klawy „myślenia magicznego" ,,odczarowują się", zaś sfery pozornie czysto „no
wożytnoeuropejsko-racjonalne" się „zaczarowują''. 

50„Polityka i ideologia są współcześnie aktywną oazą świadomości magicznej i
tradycyjnej, gdyż hołdują zasadzie, że słowa zmieniają świat, projektują go, a może 
nawet tworzą. Magiczne zaś użycie języka przesłania w ich ramach wyraźnie jego 
funkcję semantyczną''. Za: W.J. Burszta, Asteriks w Disneylandzie. Zapiski antropo
loga, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, s. 38--41. 
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Nie wnikając w analityczne szczegóły, można już powiedzieć, że 
doświadczenie przebywania w tak popularnym dziś „nie-miejscu" jak 
cyberprzestrzeń jest doświadczeniem w dużej mierze odmiennym od 
przeżycia nowoczesnego flaneura opisywanego przez Ch. Baudelai
re'a i W. Benjamina. Jest to też doświadczenie różne od sytuacji 
odbiorcy przekazu mediów nieinteraktywnych w rodzaju paleotelewi
zji, którego sytuację można porównać do „sytuacji monadycznej", tak 
opisywanej przez Vincenta Descombesa odwołującego się do Leib
niza: ,,Ponieważ każda monada ma swój punkt widzenia, tyle samo 
jest jakby rozmaitych wszechświatów, które są wszelako widokami 
tego samego wszechświata ( ... ). Miasto widziane przez obserwato
rów jest ( ... ) zespoleniem samych tych obserwatorów"51. Zarówno z
postaciąjlaneura, jak i odbiorcy nieinteraktywnych mediów wiąże się 
pojęcie „samotności w tłumie", związane ze zjawiskiem unikania 
nawiązywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi obserwatorami 
tego, co dla nich najczęściej tylko wzrokowo, nie zaś fizycznie obec
ne. W środowisku rzeczywistości wirtualnej nie tyle bowiem spo
gląda się biernie z przestrzeni dzielonej z innymi obserwatorami na 
pewne wspólne centrum, ile samotnie patrzy się na interfejs jako na 
konstruowaną i dekonstruowaną na bieżąco autoprezentacyjną maskę 
Innego-technicznie samoobrazującego się, lecz fizycznie nieobecnego 
partnera interakcji52. Ponieważ jednak cechą współczesnego, ,,przyjaz
nego użytkownikowi" (user friendly) interfejsu jest tak zwana nieprze
zroczystość53, użytkownik ów nie może być pewny, kto lub co za ową
maską się ukrywa. Przebywa zatem w cyberprzestrzeni jako teleobecny 
w niej incognito solipsysta mimo woli. 

Gdy wziąć teraz porównawczo pod uwagę, w związku z powyż
szymi spostrzeżeniami, terytorialny aspekt różnicy fundującej trady
cyjną „antropologię dali i grupy", to niewątpliwie okaże się nim 
wyjściowy dla antropologicznej nauki podział określany lapidarnie 
przez Auge jako „podział na Europę i resztę". Bazowała na nim antro-

51V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej
(1933-1978), przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 
1997, s. 224. 

52„Gremialne spoglądanie na wspólne centrum" jest tu oczywiście dalej możliwe,
ale to nie ono stanowi o nowatorskim charakterze tego medium. 

53Opacity (nieprzezroczystość)- określenie Sherry Turkle, używane przez tę ba
daczkę w książce Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, które omówię 
w rozdziale 2.3. 
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pologia zrodzona w posiadających kolonie krajach europejskich u 
schyłku XIX wieku. Podział ten nie daje się utrzymać w obliczu 
postępującej globalizacji. Niegdyś radykalnie odmienne od kultury 
nowożytnoeuropejskiej, oddalone od Europy kultury ulegają obecnie 
stopniowemu skomunikowaniu. Upada, a przynajmniej prze
formułowuje się tym samym wyjściowe rozróżnienie na „swoich" i 
„obcych", zaś profetyczny projekt globalnej wioski naszkicowany 
przez Marshalla McLuhana wydaje się spełniać. Oznacza to, iż „póź
nokapitalistyczny fenomen supemowoczesności"54 cechuje nie tylko
ekscesywność informacji, ale i swoista ekscesywność przestrzeni55. 
Jak twierdzi Burszta w ślad za Arjunem Appaduraiem, współcześnie 
to, co lokalne, staje się konstruktem, przestaje zaś być traktowane jako 
„fakt naturalny". Używając terminologii Auge, rzec by można, że 
skoro nie ma już „miejsc naturalnych", cały zglobalizowany świat 
kultury stał się właściwie galaktyką „nie-miejsc" - ,,nie-przestrze
nią''56. Dzieje się tak właśnie pod wpływem technokulturowych 
„przepływów" globalizacji. W związku z ich intensyfikacją to, co 
można było dawniej nazwać „geografią cech", kulturowym areałem 
zasiedlonym stabilnymi populacjami, izolowanymi na tyle, iż mogły 
one wieść życie całkowicie „po swojemu", które było dotychczas cen
trum zainteresowania antropologów, powinno być zastąpione poję
ciem „geografii procesu"57. Przestrzeń zaczyna być zatem rozumiana
w nietradycyjnym sensie, czyli niekoniecznie w dawnym znaczeniu 
materialnie istniejącego terytorium. Niekoniecznie, gdyż według 
Auge nie oznacza to bynajmniej unieważnienia pojęcia terytorium: 
chodzi tu jedynie o jego poszerzenie i tym samym zasadniczą zmianę 
perspektywy. Jest tak dlatego, gdyż, jak pisze autor Non-lieux ... , w 
toku obecnych przemian cywilizacyjnych przestrzeń potencjalnie nie
skończenie powiększyła i pomniejszyła się jednocześnie. Człowiek 
przekroczył nieprzekraczalne dotychczas dla siebie przestrzenne gra
nice przede wszystkim w ten sposób, że dzięki zjawisku teleobecności 
wydostał się poza „rodzime" materialne terytorium, które, mimo że w 

54
Określenie M. Auge. 

55M. Auge, op. cit., s. 31.
56

Według Auge „nie-przestrzeń" to suma istniejących „nie-miejsc". M. Auge, op.
cit., s. 82. 

57
W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa reflek

syjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, s. 101-102. 
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coraz większym stopniu przekształcane przez człowieka, pozostawało 
mu jednak dotąd w jego przekonaniu przyrodzone. Tak zwana rzeczy
wistość wirtualna może być zatem odczytywana jako szczególny 
przypadek „nowego świata", w który wkroczył człowiek; jako niete
rytorialna czy pozaterytorialna, lecz w pewnym - i to egzystencjal
nym wymiarze - zrealizowana utopia. Jak twierdzi antropolog 
Wojciech J. Burszta, w pewnych interpretacjach może jawić się rów
nież jako coś więcej: ,,RW [rzeczywistość wirtualna- M.K.] (zwana 
także symulacją komputerową, sztuczną rzeczywistością, środowi
skiem wirtualnym albo cyberprzestrzenią) to nie technologia ( choć na 
niej się opiera), ale cel i przeznaczenie kultury ponowoczesnej z 
wszystkimi tego faktu konsekwencjami, dotykającymi tożsamości 
jednostki, systemów informacji, stylu edukacji i konsumpcji oraz 
rozumienia pojęcia czasoprzestrzeni( ... ). Jeśli percepcja człowieka 
dzisiejszego w coraz rozleglejszym zakresie jest zapośredniczona 
przez technologię komunikacyjną, jednostka jest zmuszona doświad
czać dwóch odmiennych środowisk jednocześnie: środowiska fizycz
nego, w którym się w danym momencie znajduje, oraz środowiska 
przekazywanego i kształtowanego przez media. To drugie doświad
czenie zwie się teleobecnością (telepresence)"58

• 

Powstanie rzeczywistości wirtualnej 59 oznacza powstanie całko
wicie sztucznego, czyli „nad-przyrodzonego" środowiska, w każdym 
swoim wymiarze skonstruowanego przez człowieka, ale rozrasta
jącego się tak ekscesywnie, że już we wczesnej fazie jego rozrostu 
okazało się, iż żadna ludzka jednostka nie jest w stanie owego środo
wiska kontrolować ani nawet objąć go w całości, czy to jakimkolwiek 
pomiarowym schematem (,,mapą''), czy zwyczajnie - empiryczną 
wyobraźnią. W ten sposób otworzyło się interpretacyjne pole do 
porównywania doświadczania przez ludzi elektroniczno-sieciowej 
przestrzeni z szeroko traktowaną kategorią „tego, co nadprzyrodzo
ne"60. Rzeczywistość wirtualna jest, jak wspomniałam, środowiskiem 

58W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, w: Religia i kultura w glo
balizującym się świecie, red. M. Kempny i G. Woroniecka, NOMOS, Kraków 1999, s. 
28. 

59Pojęcie to omówię szeroko w rozdziale drugim.
60Szczegółowo problem ten omawia Michael Heim w książce The Metaphysics of 

Virtual Reality, do której to pracy będę się jeszcze wielokrotnie odwoływać w trakcie 
mego wywodu. 
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o charakterze całkowicie niematerialnym, opierającym się na prze
pływie cyfrowych danych. Dane te formować mogą symulakryczne,
cyfrowe obrazy poruszane fluktuacjami energii elektrycznej. Mimo
swojej niematerialności i zasadniczej niemimetyczności, symulakra
owe przejawiają często ogromny potencjał sprawczości, w tym rów
nież sprawczości w sensie materialnym: według słów Michaela
Heima „rzeczywistość wirtualna jest prawdziwa nie w rzeczywisto
ści, ale w efekcie "61. Przestrzeń wirtualna może jawić się użytkowni
kowi jako numinotycznie nieogarniona, przytłaczająca swą
złożonością i ogromem możliwości w niej zawartych, przeczu
wanymi zaledwie przez nieprzedmiotową wyobraźnię pojedynczego
jej użytkownika. Co więcej, jest ona zasadniczo nieprzewidywalna;
swoista wewnętrzna logika lokacji cyberprzestrzennej rozpatrywana
na poziomie interfejsu nie musi bynajmniej odpowiadać ani prawom
sformułowanym dla świata terytorialnego (naturalnego, ,,natural
nego" czy też naturalizowanego), ani abstrakcyjnym regułom wypra
cowanym na polu logiki czy matematyki. Nie musi także koniecznie
poddawać się regułom wyznaczonym dla danego sieciowego „podś
rodowiska". Wbrew często wyrażanym stwierdzeniom mapy Inter
netu, a przynajmniej jego fragmentów, istnieją; nie ma natomiast
żadnego powodu, dla którego miałyby one odpowiadać (cyber)rze
czywistości, na którą składają się sieć połączeń, ich częstotliwość, a
także treści wypełniające te połączenia, wszystkie równie zmienne i
zasadniczo nieprzewidywalnie ewoluujące w czasie. Jako odzna
czająca się tak nieprecyzyjnie określonymi cechami, rzeczywistość
wirtualna, zjawisko nie mające historycznego precedensu, domaga się
interpretacji w dużo szerszym kulturowym kontekście, niż mogłoby
się wydawać przy pobieżnej analizie. Dlatego właśnie uznać je należy
za zasługujące na szczegółową analizę metodami antropologii, socjo
logii i kulturoznawstwa.

Jeśli zaś chodzi o dokonującą się współcześnie zmianę rozumienia 
kategorii temporalności, zachodzącą w dużej mierze dzięki global
nemu upowszechnieniu się komunikacji zapośredniczonej kompute
rowo i rzeczywistości wirtualnej, to najpełniej wyraża ją 
sformułowana przez Manuela Castellsa kategoria „bezczasowego 
czasu" (timeless time)62

• Pojęcie „bezczasowego czasu" oznacza frag-

61M. Heim, The Metaphysics of Virtual Reality ... , op. cit., s. 109.
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mentaryzację chronologii oraz przełączalność jej fragmentów, a 
zatem rozbicie linearnej ciągłości temporalnej, które następuje w toku 
wymiany informacji drogą komunikacji zapośredniczonej kompute
rowo. Po rozbiciu czasowej ciągłości, a zarazem dzięki możliwości 
ponownego scalania uzyskanych sekwencji, związek przyczyno
wo-skutkowy między owymi fragmentami czasu rozpada się ( czy też 
traci swoją szansę na zaistnienie). Każde zalogowanie się do Sieci jest 
wydarzeniem zarazem pierwszym, ostatnim i jedynym, zaś akty te są 
zasadniczo od siebie niezależne i dlatego „wrzucają'' one niejako 
użytkownika w subiektywnie doznawaną „wieczną teraźniejszość". 
Można tu zatem posługiwać się kategorią czasu realnego, którego 
realność jest jednak tym samym zakwestionowana, gdyż nie dotyczy 
ona już czasu w jakikolwiek sposób powiązanego z ewoluującą ma
terią. Tym samym rozerwana zostaje zbitka pojęciowa czasoprze
strzeni. 

Sposób pojmowania czasu funkcjonował w ramach „tradycyjnej 
antropologii" i w pracach autorów inspirowanych jej dorobkiem jako 
jedno z zasadniczych kryteriów fundamentalnej różnicy dzielącej 
,,nas" od „nich". ,,Oni" (społeczności pierwotne) w klasycznej antro
pologicznej interpretacji mieli mieć zdolność do pojmowania katego
rii czasu na sposób określany jako cykliczny. Takie zapatrywanie na 
temporalność było traktowane przez kulturę nowożytnoeuropejską, 
którą charakteryzować miało z kolei linearne pojmowanie temporal
ności, jako podstawowa cecha „archaicznego", ,,przedhistorycznego" 
sposobu myślenia63 • Według Castellsa etap takiego dualistycznego 
interpretowania temporalności kultura nasza ma już jednak za sobą. 
Ów „bezczasowy czas" byłby trzecim kolejnym sposobem pojmowa
nia kategorii czasu, charakterystycznym dla epoki komputerów i 
komputerowym sieciom zawdzięczającym swoje pojawienie się. 
Zarówno „bezczasowy czas", jak i „czas pierwotny" pojmowany na 
sposób cykliczny cechować ma wspólna im obu orientacja na tera
źniejszość, która jako ciągle odnawiana staje się w subiektywnym 
odczuciu „wieczną teraźniejszością'', co zasadniczo odróżnia oba te 

62M. Castells, The Iriformation Age: Economy, Society and Culture, Vol. I: The
Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 1996, s. 464. 

63Zob. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. �bór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, 
PIW, Warszawa 1970. 
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pojęcia czasu od przyczynowo-skutkowego trybu myślenia regulowa
nego przez linearne pojmowanie temporalności. 

Wypada zatem wnioskować, że kultura, odkąd zawarła w sobie 
jako zasadniczą składową nieustannie rozbudowującą się elektro
nicznąSieć połączeń, zawierającą w sobie „matrycę" wszechpołączeń 
rzeczywistości wirtualnej, nie może być dłużej rozumiana na dotych
czas obowiązującą modłę. Mówiąc słowami autora Non-lieux ... , od 
pewnego czasu kulturowa rzeczywistość „wydarza się" także - a w 
pewnym sensie nawet przede wszystkim -w mediującej i zmediaty
zowanej „nie-przestrzeni", rozumianej jako suma miejsc transfero
wych, wśród których szczególną rolę odgrywa dziś miejsce przed 
terminalem komputerowym. Posługując się metafizycznej prowe
niencji terminami ciała i ducha, których używanie uprawomocnione 
zostało przez M. Heima w The Metaphysics of Virtual Reality, rzec 
można, że owe terminale rozumiane jako non-lieux funkcjonują jako 
swoista „poczekalnia dla ciała", które jest tam pozostawiane przez 
ludzkiego ducha wkraczającego w rzeczywistość wirtualną. Zapro
jektowana przez M. Auge „nowa antropologia" nie ignorowałaby 
fenomenu raptownego poszerzenia się spektrum „ludzkiego świata 
obiektywnego"64 o nową płaszczyznę, która jest przez zaangażowane
w nią jednostki odbierana jako kolejna przestrzeń egzystencjalna 
obok tej, którąM. Heim określa jako „świat prymarny", zaś S. Turkle 
jako Prawdziwe Życie (Real Life). Ta „nowa antropologia" musiałaby 
być antropologią bliskości w sensie zarówno czasu, jak i przestrzeni. 
Jednak miałaby być również antropologią samotności, gdyż doty
czyłaby jednostek najczęściej jedynie teleobecnych dla siebie nawza
jem, zaś w materialnym wymiarze skutecznie oddzielonych od siebie 
„ścianami" nieprzezroczystego interfejsu. Czy wobec tego można 
byłoby jeszcze w ogóle nazywać taką dyscyplinę antropologią, skoro 
podważone zostają tym samym podstawowe założenia poznawcze tej 
nauki - koncentracja na tym, co grupowe i dalekie? Według Auge nie 
tylko można, ale i należy to uczynić, o ile antropologia ma w ogóle 
przetrwać, czyli nadal funkcjonować jako dyscyplina efektywna 
poznawczo w czasach, w których nie ma już „ludów pierwotnych" ani 
,,obcych" w żadnym tych słów znaczeniu. Jednak na użytek niniej-

64Pojęcie to stosuję w znaczeniu zaproponowanym przez A. Pałubicką w pracy
Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 1990. 
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szego wywodu owo twierdzenie Auge uzupełniam w dalszej części 
wywodu o komentarz Michela Maffesolego, który konstatuje, iż nie 
tyle mamy tu do czynienia z „samotnością'' w dawnym tego słowa 
znaczeniu, ile z nową postacią indywidualizmu, a mianowicie indywi
dualizmem poprzez uczestnictwo. 

Jeśli przyjąć w ślad za M. Heimem i innymi badaczami tego zjawi
ska65, że rzeczywistość wirtualna to nowe, inne od dotychczasowych, 
środowisko i zarazem sposób bytowania ludzkiego, należy również 
przyjąć, iż można i należy je badać metodami antropologii. Jest ono 
odmienne zwłaszcza od „świata prymarnego", czyli wszystkiego 
tego, co cyberprzestrzenią nie jest. O ile zaś bytowanie owo odbywa 
się w radykalnie zmienionych warunkach (deterytorializacja, ,,bez
czasowy czas", teleobecność), o tyle również i obraz przedmiotu, 
metod oraz założeń antropologii musi się w tym kontekście zmienić. 
Współczesne przekonanie o potrzebie zmiany przedmiotu i metody 

antropologii W.J. Burszta wyraża w następujący sposób: ,,Przyszła 
pora na powiedzenie czegoś, co dla ortodoksyjnych antropologów 
zabrzmieć może obrazoburczo: jeśli dla kultur tradycyjnych i nowo

czesnych problemem był stosunek do «inności» rozumianej jako 
empiryczne zróżnicowanie świata społecznego, dla obecnie wzra
stających pokoleń takim «innym» stają się media. Być w kontakcie z 
innością, to przebywać i manipulować światem medialnym, bawić się 
możliwościami, jakie on stwarza. Bo media to nie zwierciadło, ale 
świat sam w sobie i dla siebie. Mało tego, to one właśnie kreują obrazy 
realności «innych» ( ... ). Wirtualny «inny» jest nie mniej przekony
wający, jak jego odpowiednik z sąsiedztwa! Taka perspektywa wielu z 
nas przeraża"66. 

2. Socjoantropologiczna koncepcja „codziennej
wiedzy" Michela Maffesolego

W Le temps des tribus. Le declin de l 'individualisme dans !es societes 
postmodernes67 Michel Maffesoli pisze: ,,Antropologia kieruje obec
nie uwagę na codzienne życie współczesnych społeczeństw ( ... ) które 

65Ich poglądy omawiam w rozdziale drugim. 
66W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika ... , op. cit., s. 32.
67

Dzieło to, a w szczególności zawarta w nim koncepcja neotrybalizacji będzie 
szerzej omówione w trzecim rozdziale. 
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uważane były dotychczas za zbyt bliskie, aby mogły być efektywnie 
analizowane"68

• W pracy tej autor daje wyraz przekonaniu, że „życie 
codzienne współczesnych społeczeństw" może przejąć rolę „tego, co 
dalekie i odmienne", a czego właśnie zabrakło antropologii we 
współczesnym zglobalizowanym świecie. Maffesoli zatem, w inny 
sposób aniżeli czyni to M. Auge, przyjmuje możliwość zachowania 
rozważanego tu podstawowego założenia poznawczego nakazujące
go antropologom, ażeby kierowali swą uwagę na to, co od ich rodzi
mej kultury różne. Uważa on, iż założenie to może pozostać w mocy 
pod warunkiem, że zmieniona zostanie definicja owego „dalekiego i 
odmiennego". Określając kierunek tej zmiany, Maffesoli mówi o 
„dwóch kulturach" funkcjonujących dziś obok siebie w ramach z 
pozoru tylko, według niego, jednorodnej kultury Zachodu. Chodzi 
mu, po pierwsze, o kulturę wiedzy i racjonalności oraz, po drugie, o 
kulturę kolektywnych emocji i sentymentów ujawniających się w 
przestrzeni społecznego życia codziennego69

• Antropologia jako dys
cyplina naukowa wywodzi się ze sfery kultury wiedzy i aby uzyskać 
pełny ogląd drugiej z wymienionych sfer, musi przede wszystkim 
zaakceptować fakt, że logika władająca kulturą kolektywnych senty
mentów nie jest logiką ratio ani też „logiką polityczno-moralną'', 
która dominuje w kulturze wiedzy, lecz odmienną od niej „logiką 
namiętności". Nie można bowiem, zdaniem francuskiego socjologa, 
adekwatnie opisać owej „drugiej kultury" jedynie za pomocą teorii i 
metodologii ukształtowanych w polu pierwszej z tych kultur. Aby 
móc zbadać „kulturę kolektywnych sentymentów", antropologia 
powinna ukształtować na bazie wypracowanych przez siebie teorii i 
metodologii subdyscyplinę, dla której Maffesoli proponuje kilka 
nazw: ,,codzienna wiedza", ,,commonsensologia", ,,wiedza żywa", 
„wiedza organiczna" lub „spontaniczna socjologia"70

• Powołanie 
takiej nauki nie oznaczałoby unieważnienia dorobku kultury wiedzy, 
lecz miałoby być pomocne w usuwaniu rozdźwięku między nauką a 
codziennym życiem „tu i teraz", które, jak uważa Maffesoli, było do 

68M. Maffesoli, The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass So
ciety, translated by D. Smith, Sage Publications, London 1996, s. 152. 

69Dla tej „kultury sentymentów" Maffesoli przyjmuje za emblemat figurę Dioni

zosa. Zob. M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 9. 
70Mówiąc o niej, Maffesoli odwołuje się między innymi do dorobku Diltheya, 

Nietzschego i G.E. Moore'a. 
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tej pory permanentnie przez kulturę wiedzy lekceważone. Z tego też 
powodu pozostaje wciąż niezbadaną „białą plamą'' w polu nauk 
społecznych, mimo że z oczywistych względów powinno być 
głównym obiektem badawczego zainteresowania. Najważniejszymi 
narzędziami postulowanej nowej subdyscypliny winny być, zdaniem 
francuskiego badacza, proksemika i doświadczenie. 

Maffesoli w pewnym aspekcie przeciwstawia „commonsensolo
gię" tradycyjnej socjologii. Socjologia pełni, jego zdaniem, rolę ide
ologii naszych czasów, podobnie jak pełniły ją filozofia w XIX wieku, 
historia w XVIII wieku i teologia w wiekach średnich. Francuski 
badacz za Weberem twierdzi, iż właśnie kontakt ze „społeczną banal
nością'' stanowi o sile, ale i o słabości zarówno ideologii, jak i mitu, 
które interpretuje jako zjawiska podobne. Ideologia i mit opierają się 
bowiem nie na faktach, lecz na wyobraźni. Dzięki temu mogą odpo
wiadać na nieograniczoną ilość pytań i w zależności od kontekstu 
społeczno-kulturowego przybierać postać już to afirmacji, już to 
negacji, już to interrogacji. Są zawsze „manifestacjami intelektualnej 
kreatywności" całych ludzkich zbiorowości i dlatego mają charakter 
popularny71

• W opinii francuskiego socjologa antropologia mogłaby 
wnieść cenny wkład do badającej je „commonsensologii", gdyż z defi
nicji opisuje ona, porównuje i rozszyfrowuje szeroko pojęte kompleksy 
wyobrażeniowe zbiorowej wyobraźni. Ma także szczególne predyspo
zycje i historyczne zasługi w wydobywaniu ignorowanych, zapomnia
nych elementów kulturowego dziedzictwa, czyli, ogólnie mówiąc, 
tego, co „prymitywne". Jest zatem w sposób szczególny powołana do 
badania mnożących się dziś na naszych oczach „nowych wspólnot 
afektualnych"72• Biorąc zaś pod uwagę fakt, że, jak twierdzi francuski 
socjolog, to, co nieracjonalne i afektualne, zawsze ściśle sprzężone jest 
z tym, co społeczne, kolektywne, antropologia winna w tak postawio
nym przed sobą zadaniu badawczym współpracować z socjologią. 
Zadanie owo Maffesoli określa jako wielkie nowe intelektualne wy
zwanie dla obu tych humanistycznych dyscyplin. 

Autor Le temps des tribus uważa, że fluktuacje nieracjonalnych 
emocji, które kierując jednostkami, animują masy, stanowią elemen-

71M. Maffesoli, Ordinary Knowledge. An Introduction to the Interpretative Socio

logy, translated by D. Macey, Polity Press, Cambridge 1996, s. 58. 
72Maffesolego koncepcję „nowych wspólnot afektualnych" omawiam szcze

gółowo w rozdziale trzecim niniejszej pracy. 
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tamą bazę tego, co społeczne. Ustalenia, kodyfikacje i indywidualiza
cja, związane z porządkiem povoir (władzy bądź mocy 
polityczno-ekonomicznej) pojawiają się dopiero w następnej kolejno
ści. Aby zatem adekwatnie opisać to, co społeczne, należy przede 
wszystkim zbadać to, co w społeczeństwie nie poddaje się logice 
ratio73

• Człowiek według Maffesolego jest bowiem nie tylko i nie naj
pierw homo sapiens, ale też, i to niezbywalnie, homo demens74

• Ozna
cza to, że działania jego nie muszą być i nie zawsze są racjonalne, 
szczególnie nie te, które podejmuje on w swym życiu codziennym i 
pod wpływem grupy, do której należy. O uwzględnianiu w swych ana
lizach wagi komponentu demens nauki społeczne nie powinny więc 
nigdy zapominać. Według autora Le temps des tribus w okresie nowo
czesności w kulturze nowożytnoeuropejskiej dochodziła z wolna do 
głosu potrzeba badania owego „porządku namiętności"75, ignorowa
nego dotąd przez badaczy kultury. Obecnie staje się to zadanie tym 
ważniejsze, że wpływ emocji na życie społeczne wzrasta76 • W dużym 
stopniu dzieje się tak dzięki rozwojowi technicznych mediów. Warto tu 
dodać, że Marshall McLuhan (który, jak twierdzi Krzysztof Loska, 
wywarł znaczący wpływ na koncepcję nowoplemienności Maffeso
lego) uważał, iż w zsekularyzowanej kulturze druku to, co nieracjo
nalne, przejmuje funkcję integrowania wspólnoty, spełnianą w kulturze 
oralnej przez mit i magię rozumiane jako elementy sacrum 77. Zatem 
wzrost wpływu tego, co emocjonalne, na życie społeczne i kulturę, 
oznaczałby zarazem wzrost tendencji do McLuhanowskiej retrybaliza
cji i swoiste „zaczarowanie" w sensie „prymitywnej resakralizacji" kul
tury. Zgadza się to całkowicie z diagnozą Maffesolego. 

Maffesoli w swych pracach rozwija również wątki zaczerpnięte od 
Georga F.E. Simmla (1858-1918), twórcy nominalistycznej socjolo
gii formalnej opisującego modernistyczną metropolię, w której po raz 
pierwszy odnotowano „przejście od logiki swobody przepływu ludzi i 
myśli do logiki przepływu pieniędzy i towarów ( ... ). W logice tej 

73M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 151.
74Określenia te zaczerpnął Maffesoli z pism francuskiego medio-socjo-antropolo

ga, znanego również jako antropolog filmu - Edgara Morin. Por. E. Morin, Zagubiony 
paradygmat- natura ludzka, przeł. R. Zimand, PIW, Warszawa 1977. 

75M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 164.
76Ibid., s. 162. 
77K. Loska, op. cit., s. 21. 
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mamy do czynienia z nowymi sferami irracjonalności, które pro
wadzą nas do wymiany symbolicznej. Procesy urbanizacji, w wyniku 
których doszło do powstania wielkich metropolii, spowodowały nie 
tylko przywiązanie jednostki czy zbiorowości do określonej prze
strzeni, ale i oderwały tę jednostkę czy tę zbiorowość od poczucia jed
ności czasu społecznego i przestrzeni społecznej"78

• Simmel 
postrzegał metropolię jako szczególne miejsce, które intensyfikuje 
stosunki szeroko pojętej wymiany. Metropolia wytwarza specyficzny 
typ osobowości, w ramach której sfera afektualna znajduje się w per
manentnym konflikcie z intelektem oraz następuje interioryzacja 
uogólnionych zasad wymiany gospodarczej, co prowadzi do alienacji. 
Wobec tego, jak zauważał również W. Benjamin, mieszkaniec nowo
czesnej metropolii był nie tylko świadkiem, ale i współtwórcą proce
sów dekompozycji świata społecznego. Tu właśnie, zdaniem 
Maffesolego, narodziła się „logika ponowoczesności", dzięki której 
we współczesnych megalopolis kształtować się mogą „małe grupy 
dionizyjskie", stanowiące ramy rozwoju jednostkowego indywiduali
zmu 79. Grupy te są „dowodem na podejmowaną spontanicznie próbę 
obrony indywidualizmu", który realizować się może poprzez 
współuczestnictwo, czyli poprzez ten rodzaj ludzkiego działania, 
który, wydawać by się mogło, stał się niemożliwy do realizacji w 
społeczeństwie masowym80

• Wewnątrz tych grup tworzy się specy
ficzna logika wymiany informacji. W ten sposób indywidualizm jed
nostek znajduje swe potwierdzenie poprzez ich współdziałanie w 
odczuwaniu wspólnoty przestrzeni. W epoce nowoczesnej szczególną 
rolę przy tworzeniu takich grup pełniły względy polityczne; ,,w post
nowoczesności będą nimi zapewne czynniki wzmacniające rolę lokal
ności, która w społeczeństwie masowym staje się jedyną szansą 
realizacji indywidualizmu"81

• Lokalność jest tu ewidentnie pojmo
wana jako wspólnota dzielonej z grupą przestrzeni. Socjologowie 
interpretują często zanikanie znaczenia czynnika politycznego w 

78M. Maffesoli, Georg Simmel - nowoczesność i postnowoczesność, w: Prze
strzeń znacząca. Studia socjologiczne, red. J. Wódz, Wydawnictwo Śląskiego Insty
tutu Narodowego, Katowice 1989, s. 123. 

79M. Maffesoli, Georg Simmel - nowoczesność i postnowoczesność ... , op. cit., s.
124. 

80Ibid., s. 125. 
81Ibid., s. 126. 
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życiu małych grup jako wyraz wzrostu indywidualizmu. Jednak zda
niem Maffesolego jest to interpretacja wymagająca dodatkowego 
uściślenia82

• Zjawisko to oznacza dziś bowiem zmianę postaci indy
widualizmu,jego przeradzanie się w postać „indywidualizmu poprzez 
uczestnictwo", dla którego kształtowania się niezwykle istotny jest 
czynnik afektywny. Jest to założenie szczególnie ważne dla socjolo
gicznych analiz życia codziennego, w ramach których wymiary 
codzienności, w tym także przestrzenne, są często błędnie, gdyż 
redukcjonistycznie postrzegane tylko w wymiarach zaspokajania 
materialnych potrzeb i pracy, podczas gdy społeczeństwa ponowocze
sne realizują w ich ramach również „wspólnotową wartość koncentra
cji w grupie życia emocjonalnego"83

• 

Zjawisko Internetu z pewnością można interpretować w katego
riach zaproponowanych przez Maffesolego. Jest ono obecnie elemen
tem codziennego doświadczenia milionów ludzi i stwarza jakościowo 
nową, pozaterytorialną przestrzeń, dzieloną przez uczestników 
,,nowych wspólnot afektualnych". Podstawowym zadaniem komuni
kacji komputerowo zapośredniczonej jest łączenie z sobą jednostek 
odseparowanych od siebie fizycznie, oddalonych geograficznie, lecz 
przebywających we wspólnej „nie-przestrzeni". Można zatem inter
pretować Sieć jako medium godzące w „konfliktualnej harmonii"84 

kolektywizm z indywidualizmem, czyli pozwalające na kultywację 
„indywidualizmu poprzez uczestnictwo". Z pewnością j est to również 
medium kierowane przez Maffesolańską „logikę namiętności", i to 
niezależnie od tego, że sam aparat technologiczny powołany do umo
żliwiania zjawiska cyberprzestrzeni rozumianej jako „nie-przestrzeń" 
powstał niewątpliwie dzięki rozwojowi ratio. Ekscesywność infor
macji, hipertekstualność i struktura nieskończonego kłącza, które są 
dystynktywnymi cechami Sieci, powodują, iż jej użytkownik nie jest 
w stanie dokonywać wyborów, kierując się wyłącznie kryteriami 

82Warto tu dodać, że również niektórzy badacze zjawiska globalizacji, tacy jak Z.

Milnar czy Z. Bauman uważają, iż to właśnie zderzenie formuł homogenizacji i uni
wersalizacji z formułami indywidualizmu i zróżnicowania stanowi najlepszą defini
cję zjawiska globalizacji (czy też, mówiąc po Baumanowsku, glokalizacji). Zob.: T. 
Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach 

audiowizualnych, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, s. 143. 
83M. Maffesoli, Georg Simmel - nowoczesność i postnowoczesność ... , op. cit., s.

127. 
84M. Maffesoli, The Time o/the Tribes ... , op. cit., s. 156.
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racjonalnymi. Oferowanych mu w Internecie do dyspozycji „ścieżek" 
jest zbyt wiele, aby każdą możliwość rozpatrywać, przewidywać i 
badać w sposób racjonalny. Wybory użytkownika są zatem de facto 
dokonywane losowo, intuicyjnie i popędowo, pod wpływem chwilo
wej emocji. Dlatego właśnie user łączy w sobie cechy zarówno homo 
sapiens (osoba posługująca się sprawnie technologią i informacją), 
jak i homo demens (surfer, czyli jednostka nieracjonalna w swych 
wyborach, ,,ślizgająca" się na falach losowości i popędu). Można 
zatem stwierdzić, iż hipotetyczna „nauka o człowieku zanurzonym w 
rzeczywistości wirtualnej" powinna spełniać kryteria wyznaczone 
przez Michela Maffesolego w Le temps des tribus dla typowej dla 
naszych czasów „commonsensologii"85

. 

Jak przedstawiłam, omawiając koncepcje M. Auge i M. Maffeso
lego, antropologia i socjologia pojmowane w nowy, zreinterpreto
wany przez tych współczesnych badaczy sposób są naukami 
metodologicznie i teoretycznie przygotowanymi i predysponowa
nymi do wypowiadania się na temat „człowieka zanurzonego w 
rzeczywistości wirtualnej". Człowiek ten, mimo szczególnej, techno
pochodnej specyfiki tego środowiska, pozostaje „człowiekiem zanu
rzonym w kulturze", z tą istotną różnicą, iż zanurzenie w kulturze jest 
obecnie osiągane w sensie „indywidualizmu poprzez uczestnictwo" 
poprzez „zanurzenie we wspólnocie": we wspólnocie przestrzeni i we 
„wspólnocie afektualnej". Badanie tej kultury i tego typu wspólnot 

85Warto zauważyć, że ta koncepcja Maffesolego wydaje się zbliżać do teorii
strukturacji w socjologii, następująco zreferowanej przez Giddensa: ,,Analiza życia 
codziennego stanowi integralny element analizy zinstytucjonalizowanych praktyk. 
Życie codzienne jest ściśle związane z powtarzalnym charakterem odwracalnego cza
su - z torami biegnącymi w czasoprzestrzeni oraz z ograniczeniami i sposobnościami 
wyznaczonymi przez właściwości ludzkiego ciała". Do badania reprodukcji społecz
nej niezbędna jest szeroka analiza kontekstu, czyli okoliczności interakcji: ,,Na kon
tekst ten składają się: (a) czasoprzestrzenne granice (oznaczone bądź symbolicznie, 
bądź fizycznie), (b) współobecność aktorów umożliwiająca postrzegania gestów, wy
razów twarzy oraz komunikację - bądź werbalną, bądź za pośrednictwem innych 
środków, ( c) świadomość tych zjawisk oraz ich refleksyjne wykorzystywanie w celu 
wpływania na interakcję i jej kontrolę". Giddens dodaje, iż wszelkie badanie społecz
ne „ma z konieczności aspekty kulturowe, etnograficzne czy antropologiczne"; stano
wi to wyraz „podwójnej hermeneutyki" życia społecznego, co oznacza, iż np. zwroty i 
określenia ukute w polu socjologii mogą wejść do obiegu życia społecznego aktorów. 
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amster
damski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 332-334.
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stwarza jednakże szczególne, nowe warunki uprawiania przez te dys
cypliny obserwacji uczestniczącej. Jak już wspomniałam, tworząc 
metodologię badań terenowych, antropologia klasyczna w swym 
wariancie funkcjonalistycznym udowodniła, że można, a wręcz 
należy badać społeczności, w które badacz wchodzi i przez pewien 
okres żyje w nich (perspektywa emic). Auge określa tę dyrektywę 
mianem „taktyki świadka". Jak stwierdza A. Pałubicka, ujawniająca 
się jednak przy tej okazji podstawowa słabość „rozumiejącego" i 
,,wczuwającego się" antropologicznego podejścia do odmiennej kul
tury to niemożność akceptacji reguł rządzących trybem myślenia i 
działania jej członków przy jednoczesnym zachowaniu możności ich 
zrozumienia i zastosowania w celu uzyskania określonego efektu. 
Oznacza to, że badacz wchodzący w obcą społeczność jest w stanie 
przyjąć do wiadomości twierdzenia jej członków, które stoją w jaskra
wej sprzeczności z common sense jego rodzimej społeczności (powie 
on wówczas: ,,Indianie Bororo wierzą, że są czerwonymi ararami"). 
Jest on także w stanie, przebywając w obcej sobie społeczności, 
korzystać z nabytej wiedzy na temat tego twierdzenia. Nie potrafi go 
jednak przyjąć do wiadomości w takim znaczeniu, w jakim przyjmują 
je członkowie badanej przez niego kultury (badacz nigdy nie powie: 
„Indianie Bororo są czerwonymi ararami"). W ślad za Howardem 
Rheingoldem przychylałabym się zatem do twierdzenia, że wkra
czając poprzez specyficzne non-lieu w tak zwaną cyberprzestrzeń, a 
zarazem podporządkowując się obowiązującym w tym środowisku 
regułom (np. rządzącym procesami utożsamienia awatara z jego ani
matorem i zawieszania tego utożsamienia), nie sposób nie zaakcepto
wać tożsamościowych reguł opartych na wierze, gdyż w przeciwnym 
razie oznaczałoby to utratę możliwości poruszania się w cyberprze
strzennym terytorialnym „nie-miejscu". W przypadku non-lieux po
wstających w toku komunikacji zapośredniczonej komputerowo brak 
akceptacji utożsamień opartych na wierze oznaczałby powrót do 
modelu odbioru typowego dla mediów tak zwanego żywego i pisa
nego słowa. Oznaczałoby to rezygnację z kontaktu ze specyfiką me
diów audiowizualnych, a w praktyce i refleksji badawczej nad 
użytkowaniem tych mediów owocowałoby niepełnością czy wręcz 
fałszywością opisu. Jeśli ma się do czynienia z wirtualnymi wtórni
kami bytów, zwanymi w literaturze przedmiotu awatarami, to przyję
cie postulowanego ongiś przez Floriana Znanieckiego dla nauk o 
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człowieku współczynnika humanistycznego, zakładającego, że rze
czywistość społeczna nie jest bytem rzeczowym i obiektywnym, lecz 
przez doświadczenia ludzi tworzonym 86, narzuca się jako konieczne i
nieuchronne. Wydają się tu również istotne inne wytyczne metodolo
giczne socjologii humanistycznej stworzonej przez F. Tonniesa, W. 
Diltheya i F. Znanieckiego, a w wersji socjologii rozumiejącej rów
nież przez M. Webera. W ujęciu tym istniała dyrektywa prowadzenia 
obserwacji uczestniczącej opartej na „wczuciu się" oraz unikaniu 
badania postaw poprzez zadawanie pytań, a to z powodu pojawiającej 
się w tym wypadku idealizacji. Socjologowie o nastawieniu humani
stycznym preferowali analizę dokumentów osobistych, dzieląc je na 
zebrane w sposób systematyczny ( dokumenty naukowe, statystyczne, 
kompilacyjne) i okolicznościowy (listy, pamiętniki, notatki, raporty). 
Na tej podstawie badano wyobrażenia, wartości, postawy, dążenia, 
czyli mechanizmy psychospołeczne i świadomościowe aspekty 
zachowań nie tylko autorów tychże dokumentów, ale i całych zbioro
wości. Na podstawie analizy dokumentów można próbować badać 
albo rzeczywistość, albo też ogląd rzeczywistości. Przedmioty te nie 
są bynajmniej tożsame, a rozróżnienie między nimi jest niezwykle 
istotne ze względu na opisywaną przez Giddensa „podwójną her
meneutykę" świata społecznego. Patrząc z tej subiektywizującej 
socjologię perspektywy, można rzecz całą uogólnić, uznając, że ana
liza rzeczywistości jako takiej nie leży w polu możliwości badaw
czych nauk społecznych, a ich kompetencje wyczerpują się na 
analizie oglądów rzeczywistości. Formuły i struktury Internetu oraz 
ich zawartość stanowią współczesną odmianę takiego zbiorowego 
oglądu, w wypadkach niektórych środowisk spokrewniając się z kate
gorią dokumentu osobistego. Podejście socjologii humanistycznej 
należy już oczywiście do historii tej dyscypliny, posiada ono również 
poważne wady, lecz silny wpływ, jaki wywarło na współczesny 
kształt tej nauki, sprawia, iż pewne formułowane w jego ramach 
postulaty są nadal dyskutowane. Dziś należałoby zbadać je ponownie 
w kontekście komunikacji zapośredniczonej komputerowo, na bazie 
której kształtuje się wirtualna „nie-przestrzeń". 

Komunikując się drogą komunikacji zapośredniczonej kompute
rowo, użytkownik jest skazany na kontakt z innym człowiekiem jako 

86
J. Szacki, Wstęp, w: F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Państwowy Instytut Wy

dawniczy, Warszawa 1971, s. XII. 
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z teleobecną, wygenerowaną cyfrowo autoprezentacyjną maską, która 
może nie skrywać nikogo, w znaczeniu: żadnej istoty ludzkiej (może 
to być na przykład tak zwany bot)87

• Dzieje się tak dlatego, że, jak
twierdzi M. Heim, do którego koncepcji szczegółowo nawiążę w 
następnym rozdziale, rzeczywistość wirtualną trzeba traktować jako 
nowy, odmienny od dotychczas znanych rodzaj środowiska: technicz
nie warunkowaną noosferę. Z tego powodu przyjąć należy, iż empi
rycznie weryfikowalną naukę o cyberprzestrzeni można uprawiać 
jedynie, zakładając istnienie zasadniczej, to jest istotowej różnicy 
między rzeczywistością wirtualną a „światem prymarnym", czyli, jak 
to określają polscy internauci, ,,realem". Dlatego podstawowym pro
blemem, z jakim należy się uporać, analizując fenomen komunikacji 
zapośredniczonej komputerowo, jest ocena, jakiego rodzaju bytem 
jest „byt wirtualny", co każe ukierunkować wywód w stronę próby 
opisania rzeczywistości wirtualnej jako nowego środowiska egzy
stencjalnego człowieka. Zgadza się to także z postulatem wyjściowej 
analizy o charakterze proksemicznym, którą M. Maffesoli uważa za 
nieodzowną dla uzyskania pełnego obrazu „kultury kolektywnych 
sentymentów" i następnie „nowych afektualnych plemion". Daleko 
idącą subiektywizację tego nowego środowiska tak ujmuje W. 
Burszta: ,,Moim zdaniem, aby w sposób antropologiczny (a to znaczy 
- poszukujący konsekwencji kulturowych upowszechniania się
nowych zjawisk) zrozumieć wagę problemu rzeczywistości wirtual
nej, należy przyjąć, że kultura medialna jest realnością samą w
sobie"88

• W zdaniu tym zawiera się wyraźna implikacja, iż „poza samą
sobą'', czyli w kontekście „świata prymarnego", kultura medialna, jak
również szczególna jej odmiana, za jaką trzeba uznać rzeczywistość
wirtualną, realnością nie jest. Takie założenie daje punkt wyjścia dla
wysnutej i opisanej przez M. Heima dla rzeczywistości wirtualnej
koneksji platońskiej. Akcentuje ona wyraźnie powracający w dycho
tomii „rzeczywistość wirtualna-świat prymarny"89 metafizyczny,
dualistyczny podział na ducha i ciało. Dlatego też koncepcję Heima

87Bot to działający online program imitujący zachowaniem ludzkiego użytkowni
ka Internetu. W chwili obecnej boty spotyka się nagminnie w środowiskach typu IRC, 
gdzie często pełnią rolę „gospodarzy" danego chata (np. barmanów). 

88W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika ... , op. cit., s. 31. 
89„Świat prymarny" to według Heima po prostu wszystko to, co rzeczywistością

wirtualną nie jest. 
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omówię jako pierwszą w drugim rozdziale, poświęconym proksemice 
komunikacji komputerowo zapośredniczonej. 

3. Media a magia

Intuicje spokrewniające techniczne media audiowizualne z tym, co 
magiczne, archaiczne, pierwotne, a nawet prymitywne, pojawiły się 
już u kolebki kina, zjawiska zrodzonego z fotografii. Jak pisze Piotr 
Zawojski: ,,To fotografia, oparta na fenomenie czynienia widzialnym 
tego, co nieobecne, ale tego, co było, rozpoczyna proces, który znaj
duje swoje( ... ) zwieńczenie w powołaniu do życia środowiska cyber
przestrzeni, będącej obszarem, na którym dochodzi do 
konstytuowania się zupełnie nowego rodzaju tożsamości i podmioto
wości, ale też do przeformułowania kategorii takich jak ciało i ciele
sność ( ... ). O ile ( ... ) wcześniej nasze ontologiczne «rachunki 
istnienia» bazowały na pojęciu rozróżnień, to teraz parametry ontolo
giczne sprowadzają się do utożsamień z tym, na co patrzymy, a co w 
istocie jest nieobecne, bo stanowi jedynie symulakr bycia. To «pseu
doobecność» i «pseudopodmiotowość», teleobecność"90•

W 1915 roku amerykański poeta i teoretyk kina, Vachel Lindsay, 
pisał: ,, Wynalazek filmu j est równie doniosłym krokiem naprzód, jak 
był nim początek pisma obrazkowego w epoce kamiennej. Zarówno 
jaskiniowcy, jak i kobiety ze slumsów byli zafascynowani tą nowo
ścią: jest ona ( ... ) ekspresją czegoś bardzo starego w spirali życia, 
która osiąga wyższy punkt, gdy powtarza starożytną fazę"91

. Wsie
wołod Pudowkin w 1926 roku twierdził, że reżyser filmowy „bierze 
elementy rzeczywistości i buduje z nich własną rzeczywistość, nagi
nając obiektywnie istniejące i nienaruszalne prawa przestrzeni i cza-

90Znamienne, iż analizując to, co dzieje się pomiędzy „Wirtualną Osobowością''
(Virtual Personality) a „Realną Osobowością'' (Reality Personality) w warunkach ko
munikacji zapośredniczonej komputerowo, Zawojski używa pojęcia zaczerpniętego 
właśnie z dorobku antropologii filmu, a mianowicie Morinowskiego „widma" (sobo
wtóra, repliki, zdwojenia). Zob. P. Zawojski, Monitory między nami. O byciu razem 
osób w cyberprzestrzeni, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. 
Gwóźdź i P. Zawojski, Universitas, Kraków 2002, dostępne również pod adresem: 
http:/ /router.fil.us.edu. pl/film-i-media/zawoj/PZMonit.html [ data weryfikacji 
URL-a: 11.01.2005]. 

91Za: A. Helman, Co to jest kino? Panorama myśli filmowej, Wydawnictwa Arty
styczne i Filmowe, Warszawa 1978, s. 141. 
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su"92
, a zatem w swej kreacyjnej wszechmocy przypomina maga lub 

postać mityczną. Jean Epstein, nazywający film „uniwersalnym języ
kiem panującym nad sześcioma tysiącami dialektów naszego globu", 
wyartykułował analogię „kino-magia" bodaj najdobitniej. W jego 
opinii film jako „sztuka prymitywna" kryje w sobie dosłownie rozu
miany „animizm": ,,przenosi pozory życia na wszystkie przedmioty, 
do których się zbliża"93

• Nawiązując do myśli Freuda o cenie, jaką 
człowiek cywilizowany płaci za kulturę w postaci stłumienia swoich 
popędowych zachowań, Epstein twierdził, że w zracjonalizowanej 
cywilizacji współczesnej to właśnie dzięki filmowi pojawia się tera
peutyczna dla nowoczesnego człowieka, acz chwilowa możliwość 
powrotu od tego, co racjonalne, do tego, co nieracjonalne, czysto 
emocjonalne i podświadome94

• Siergiej Eisenstein napisał w 1944 
roku, iż montaż jest odwzorowaniem „burzliwego emocjonalnego 
języka", zaś Renato May w 1947, że wybór elementów przez twórcę 
filmowego jest intuicyjna-konwencjonalny, czyli irracjonalny95

. 

Andre Bazin twierdził w roku 1945, iż „realność przedmiotu sfotogra
fowanego przenosi się na jego reprodukcję", która ma w sobie „irra
cjonalną siłę" sprawiającą, iż realność reprodukowana wydaje się 
widzowi niekwestionowanie wiarygodna, bardziej niż np. rysunek, 
który w porównaniu z fotografią byłby przecież o wiele bogatszy w 
informacje o przedmiocie96

• Gilbert Cohen-Seat pisał rok później: 
,,Nasze filmy pochodzą z epoki ( ... ) onomatopei wizualnych i dźwię
kowych, prymitywnej dosłowności", a w 1959 dodawał: ,,informacja 
wizualna nie apeluje do intelektu, ale pobudza archaiczny system psy
chofizjologiczny", ,,rozumienie bezpośrednie", nieintelektualne, a 
więc nieracjonalne. Parker Tyler w 1947 poszedł dalej, twierdząc, że 
właściwym polem działania filmu jest nie sztuka, lecz mit, który jest 
„fikcją wolną'', dopuszczającą wariacje i zniekształcenia, zmieniającą 
stale maski „wyobrażoną prawdą''. Co charakterystyczne, w najbar
dziej choćby fantastycznym micie i filmie tło musi pozostawać, wedle 
wyrażenie Tylera, ,,solidne", ,,codziennościowe", odwoływać się 
musi do rzeczywistości dnia codziennego, aby mogło dać pełny 

92Za: A. Helman, op. cit., s. 25. 
93Za: ibid., s. 32. 
94

Za: ibid., s. 111. 
95Za: ibid., s. 46. 
96Za:ibid., s. 26. 
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„ wgląd w naturę ludzką''. Zarówno w micie, jak i w filmie musi się też 
pojawić to, co „ponadnaturalne". Według Tylera mit oraz film opie
rają się na odpowiednich proporcjach między z jednej strony codzien
nością, z drugiej zaś - nadnaturalnością. Ponadto mitowi i filmowi 
wspólny jest „status permanentnej potencji", dzięki któremu wyar
tykułowane poprzez nie pragnienia mogą mieć taką samą lub większą 
władzę niż fakty97

• Bela Balazs poruszył w tym kontekście w 1947 
roku kolejne ważne dla teorii filmu zagadnienie, mianowicie problem 
identyfikacji rozumianej na sposób wrażenia chwilowej metamor
fozy: ,,moja osobowość utożsamia się z postaciami filmu". Pisał też o 
charakterystycznym utożsamieniu spojrzenia widza z punktem 
widzenia kamery. Takich utożsamień nie spotyka się w żadnej innej 
sztuce; są one najważniejszym wyróżnikiem filmu98

•

Edgar Morin w roku 1958 zsumował niejako podobieństwa i róż
nice między kinem a magią w następujący sposób: ,,Kino wskrzesza 
pierwotną wizję świata, nakładając na siebie w sposób niemal idealny 
postrzeganie praktyczne i wizję magiczną, doprowadzając je do syn
kretycznej jedności. Przywołuje, umożliwia, toleruje fantastykę, wpi
sując ją w realność ( ... ). Dla człowieka pierwotnego magia jest 
urzeczowiona. W kinie ( ... ) jest ona płynna, wcielona w uczucia. I 
odwrotnie, postrzeganie ludzi pierwotnych jest praktyczne: polega na 
wgryzaniu się w realność, odczuwaniu jej i konkretnym na nią 
wpływie"99

• Siegfried Kracauer dodawał w roku 1960, iż obrazy fil
mowe działają silnie przede wszystkim na zmysły widza, wywołując 
efekty fizjologiczne, zanim możliwa jest reakcja intelektualna. Proces 
odbioru dzieła filmowego jest podobny do procesu onirycznego, który 
dzieli się na dwa rodzaje: 1) kontemplatywny (,,hipnotyczne zapatrze
nie") i 2) mający charakter „marzenia na jawie" (zdjęcia filmowe, 
działając na nieświadomość widza ,jak detonator", wyzwalają ciągi 
skojarzeń i emocji, obaw i nadziei)100

. Maya Deren napisała w tym 
samym roku, że fotografia nie tylko uwiarygodnia rzeczywistość, ale 
jest równocześnie jej ekwiwalentem, co nie jest kwestią wierności 
odwzorowania, mimetyzmu, ale raczej faktu, że fotografia jest „formą 

97Za: ibid., s. 149. W myśl M. Heima definicji wirtualności oznacza to, że mogą 
mieć one charakter wirtualny. Zob. drugi rozdział niniejszej pracy. 

98Za: ibid., s. 116. 
99Za: ibid., s. 127. 

100za: ibid., s. 122.
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samej rzeczywistości"101
. Widać tu tendencję do interpretowania 

,,świata filmu" jako swoistej rzeczywistości wirtualnej, przekra
czającej kategorię mimetyzmu w stronę symulakryzacji102

• Stanley 
Cavell stwierdził w 1971 roku, iż na audiowizualny proces unaocznia
nia „brak słowa w języku". Chodzi tu bowiem o „oglądanie rzeczy 
niewidzialnych, nieobecnych dla nas", nie zaś o ich kopiowanie; 
odmienność ta rodzi u odbiorcy „inny stosunek" do obrazu filmowego 
niż do obrazów o odmiennej proweniencji 103

• Zaś Aleksander Jackie
wicz w 1973 roku pisał: ,,Rytuał filmu( ... ) przypomina dawne, także 
obecne, rytuały społeczeństw pierwotnych, kultur lokalnych, gdzie 
przelewność między zabawą, fikcją, rolą, maską a obecną-przy zaba
wie, w zabawie -rzeczywistością jest stała"104

. 

Gdyby potraktować przytoczone tu wypowiedzi sumarycznie, 
można dojść do wniosku, iż teoretycy filmu przez sto lat istnienia tego 
medium dostarczyli pełnej definicji „myślenia magicznego", dowo
dząc jego aktywnej obecności w obszarze fotografii i kina. W refleksji 
ich pojawia się „myślenie mitem", działanie według modelu brico

lage, ,,animizm", potencjalna metamorficzność oparta na utożsamie
niu, wreszcie nie- czy też antyracjonalność, definiowana jako 
intuicyjność, emocjonalność czy „psychofizjologiczność" odbioru. W 
miarę przechodzenia w szerokich ramach audiowizualności od mo
delu „aparatu ekranu" (kinowego) do „aparatu monitora" (komputero
wego), które to dwa modele realizują, choć każdy w nieco odmienny 
sposób, ,,odpiśmiennienie", ,,wtórną oralizację kultury" i „próbę zwi
zualizowania języka" oraz próbują wykreować możliwie jak naj
pełniejsze wrażenie „zanurzenia" w świecie przedstawionym, 
wspomniane tu poglądy i intuicje zaczęto przenosić na grunt coraz 
bardziej zaawansowanych technologicznie mediów. Tego rodzaju 
analizę „aparatu ekranu telewizyjnego" dał niedawno Rene Berger. 
Pisze on: ,,[T]elewizja, podążając śladem zdarzenia, albo -lepiej -w 
tym samym momencie, kiedy dochodzi ono do skutku, znosi efekt 
chronologiczny", zaś widzowie w konsekwencji oglądają „to, co 
nierzeczywiste, dzięki temu, co rzeczywiste". Mają oni dzięki jej apa-

101Za: ibid., s. 28.
102Zagadnienia te w kontekście zjawiska komunikacji zapośredniczonej kompu

terowo omówię i skomentuję w rozdziale drugim. 
103Za: A. Helman, op. cit., s. 30.
104Za: ibid., s. 158.
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ratowi „doświadczenie czasu, ale nie j ego świadomość". Telekomuni
kacja „pozwala się nam zbiegać ze zdarzeniem( ... ). W wyniku ciągłej 
obecności mass mediów Aktualne weszło na miejsce tego, co Pier
wotne". W tej sytuacji aktualność przestała być banalną „pianą 
codzienności", a poczęła stawać się coraz to bardziej istotną kate-
gorią105. Albowiem „rzeczywistość nie sytuuje się już z przodu, na
początku historii wzorcowej, która jest reaktywowana za pomocą 
mitów, lecz tkwi w zdarzeniu ( ... ). Podobnie jak to, co Pierwotne, 
doświadcza chronologicznego upływu wskutek «celebracji» transmi
sji momentalnej i masowej. W jednym i w drugim, paradoksalnie w 
drugim, ujawnia się tak samo forma absolutu, warunek i motor sac

rum". Berger poszerza te wnioski również na inne media: ,,Komuni
kacja audiowizualna rozwija się w nieustannej czasowości( ... ), rytm 
emisji i nasz rytm biopsychologiczny zostają ze sobą uzgodnione. Ta 
zbieżność zapewnia rzeczywistości quasi-totalną sensoryczność. Nie 
pozostawiając tropu ani pozostałości pozostaje ona za każdym razem 
w punkcie zerowym, kiedy włączymy odbiomik"106

• Istota uczestnic
twa medialnego leży zdaniem Bergera nie tyle w micie, ile w rytuale 
rytmizującym temporalność, zbiorowo wytwarzanym i animowanym. 
Nawet w przypadku mediów zasadniczo nieinteraktywnych, jak tele
wizja, widz ma „przeczucie" stawania się częścią wielkiej zbiorowo
ści telewidzów poprzez pararytualne doświadczanie tego, czego w 
jego egzystencjalnych przestrzeni i czasie wcale nie ma107

• Stanowi 
więc niejako część wspólnoty tego samego rytualnego doświadczenia 
tworzącego rytualną wspólnotę. Dodać trzeba, że zjawisko to doty
czyć ma również użytkowników mediów interaktywnych, w których 
upada podział na tylko nadawców bądź tylko odbiorców. 

Tak oto, w warunkach transmisji telewizyjnej, a raczej wszelkiej 
transmisji audiowizualnej „trwająca od tysiącleci komunikacja, opar
ta na umiejscawianiu przekazu w przestrzeni, zostaje obecnie podwo
jona o komunikację zupełnie nowego typu, która restrukturyzuje 
społeczeństwo u samych jego podstaw"108. Berger stawia tezę, że apa-

105R. Berger, Restrukturyzacja mitu, przeł. B. Kita, w: Pejzaże audiowizualne. Te
lewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1997, s. 110-111. 

106Jak łatwo zauważyć, koncepcja ta jest zbieżna z pojęciem „bezczasowego cza
su" Manuela Castellsa. Zob. R. Berger, op. cit., s. 112. 

107Ibid., s. 113.
108Ibid., s. 115.
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rat telewizji przekształca symbole w „prawdziwe wizje", halucynacje, 
ponieważ nie ma w jego ramach miejsca na ich czytanie i interpreta
cję. Można rozumieć to również szerzej: ,,We wszystkich( ... ) sytu
acjach zastępujących komunikację symbolami, uczestnictwem typu 
osobowego, świadomość krytyczna dąży do zniesienia siebie na 
korzyść ceremonii". ,,Obrazy, które rozwijają się na ekranie, istnieją 
w mniejszym stopniu dzięki swej zawartości, głównie zaś wskutek 
celebracji rytuału( ... ), tym bardziej, że główny celebrans obdarzony 
jest na wzór kapłana inną naturą: naturą Nadajnika, który dzięki 
mediacji Ekranu wydziela Emisję, do słuchania której «wiemy tele
widz» stawia się, kiedy włącza odbiornik". ,,Ekran ( ... ) stał się dla 
społeczeństwa masowego ekwiwalentem tego, czym była maska w 
społeczeństwach prymitywnych: środkiem mediacji"109

• Maska ta 
,,gromadzi i skupia energię ludzką''. Ma ona moc ujarzmiania nie
porządku i okrucieństwa, którym nadaje kształt porządku: są one 
przez nią „zainscenizowane, zaprogramowane", przez co umożliwiają 
katharsis codzienności. Maska owa integruje również „rozproszone 
byty w jedność". Jak podkreśla Berger, to właśnie dzięki technicznym 
mediom powstała idea ludzkości globalnej, czyli „mondowizja", w 
ramach której „możemy wszyscy na świecie w tym samym czasie 
doznawać tego samego"no_ Ekran w tych warunkach przestaje być 
sceną, a zaczyna się jawić jako rodzaj nowego organu: telewzroku, 
umożliwiającego widzowi telespojrzenie. Oferuje mu on też mit, 
przez co integruje społeczeństwo na zasadzie jednomyślności tych, 
którzy obdarzeni zostali wspólnotą doświadczenia. 

Berger konkluduje: ,,Mniej różnimy się od ludów prymitywnych, 
niż sądzimy. Choć porzuciliśmy tradycyjne mity, wymiar mityczny 
przetrwał w nas. Jest tak żywotny, że nawet go nie dostrzegamy. 
Zlewa się z rzeczywistością, co jest własnością mitu, kiedy ten nie sta
nowi już przedmiotu wiedzy, lecz staje się elementem potocznej prak
tyki"rn. Wiele elementów dokonanej przez niego analizy zjawiska 
telewizji z całą pewnością można uogólnić na wszystkie techniczne, 
,,mondowizyjne" media: odzwierciedlające w postaci „nie-przestrze
ni" globalną wspólnotę rytualnej przestrzeni, a w postaci „bezczaso
wego czasu" globalną wspólnotę czasu rytualnego. Kluczowymi 

10
9Ibid., s. 117.

110Ibid., s. 118.
111Ibid., s. 121.
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kategoriami prowadzonego tu opisu mediów są obecność i jej techno
logiczna „maska": teleobecność oraz charakterystyczne przekształce
nia temporalności: ,,zbieganie się ze znaczeniem", kiedy to, co 
,,Pierwotne staje się Aktualne". Jednym z głównych „mediów mondo
wizyjnych" jest niewątpliwie Internet, którego istnienie warunko
wane jest przez technologiczne możliwości komunikacji 
zapośredniczonej komputerowo. Dzięki wprowadzeniu tej odmiany 
komunikacji dynamizacji uległ funkcjonalno-strukturalny model ko

munikacji stworzony przez Romana Jakobsona (nadawca➔ przekaz/ 

tekst/ kod/ kontakt/kontekst➔ odbiorca). Wraz z wprowadzeniem do 
świata mediów elementu tak zwanej interaktywności użytkownik 
może przyjąć rolę nadawcy, a nie jedynie odbiorcy, w większym stop
niu dyktując warunki komunikacji 112. Mediologiczne rozumienie po
jęcia „interaktywność" wymaga tu specjalnego wyjaśnienia. 

Pojęcie to wywodzi się z socjologicznego terminu „interakcja", 
oznaczającego „wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej 
jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy, polegające na 
obustronnym wpływaniu na swoje zachowania"113• Oddziaływanie 
tego typu stanowi kwintesencję i zarazem podstawę wszelkich relacji i 
związków społecznych. Formy interakcji społecznej różnią się pozio
mem społecznego dystansu, czyli stopniem bliskości bądź separacji 
pomiędzy osobami lub grupami, która to bliskość lub separacja istnieć 
mogą obiektywnie lub jedynie w świadomości jednostek. Separacja 
i bliskość nie są tu rozumiane wyłącznie terytorialnie; mają także 
aspekt kulturowy, mentalny, emocjonalny. Najniższy poziom 
dystansu społecznego występuje w przypadku komunikacji typu 
face-to-face (interakcja bezpośrednia). Pełnoprawna w socjologicz
nym sensie interakcja społeczna odbywać się może jednak również w 
innej formie, na przykład przy wykorzystaniu technicznego medium 
umożliwiającego komunikację na odległość (interakcja pośrednia). 
Tak w socjologii rozumie się interakcyjność; natomiast definicja 
pokrewnego terminu „interaktywność" i kwestia zasadności jego uży
wania są obiektem wielu kontrowersji wśród mediologów114• Dla 

11
2T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych ... , op. cit., s. 10.

113K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny. .. , op. cit., s. 86. 
11

4
Spory wokół tego pojęcia szczegółowo przedstawia Piotr Sitarski w książce 

Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Ra
bid, Kraków 2002. 
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niniejszego wywodu przyjmuję minimalną definicję tego terminu 
podaną przez Zbigniewa Wałaszewskiego. Interaktywność w jego 
ujęciu oznacza „wzajemnie na siebie skierowane działanie dwóch lub 
więcej jednostek biorących udział w procesie komunikacji"11

5• Tak 
prosta definicja interaktywności, odpowiadająca niemal dosłownie 
podanej tu socjologicznej definicji interakcji społecznej, oczywiście 
nie rozwiązuje wspomnianych kontrowersji, jednakże w mojej opinii 
są one bezprzedmiotowe. Jak zauważa bowiem Piotr Sitarski, medio
logiczny spór „interaktywność czy raczej interpasywność?" jest wy
wołany pomieszaniem pojęć interaktywności i wolności w 
rozumieniu wolności absolutnej, implikującej uwolnienie działania 
jednostki lub grupy od wszelkich zewnętrznych determinant116

. 

Socjologia uczy, iż tak rozumiana wolność nie jest w społeczno-kultu
rowej praktyce możliwa, toteż pojęcie wolności nie może być w 
społecznym kontekście traktowane jako prosta antynomia pojęcia 
determinacji (uwarunkowania przyczynowego). Absolutnie każda 
interakcja społeczna jest bowiem zdeterminowana niezmiernie wie
loma czynnikami (rolą społeczną, statusem, rodzajem odebranej 
socjalizacji itp.), zatem nigdy nie jest „wolna" w sensie wolności 
absolutnej. Z tego właśnie względu socjologizującą definicję inter
aktywności podaną przez Wałaszewskiego uznaję za najbardziej 
adekwatną i wystarczającą dla potrzeb niniejszego „medio-socjo-an
tropologicznego" wywodu. 

Wracając do głównego nurtu argumentacji, należy zwrócić uwagę, 
że badacze mediów twierdzą często, jakoby różne formy rzeczywisto
ści wirtualnej były szczytowymi, najpełniejszymi konkretyzacjami 
„gry postmodernistycznej", czyli - jak ujmuje to Tadeusz Miczka za 
Jean-Franyois Lyotardem - typowo współczesnych „stanów du
szy"117. Wielu badaczy, kontynuując myśl McLuhana, idzie jeszcze 
dalej, konstatując, że funkcja owych konkretyzacji nie ogranicza się 
do odzwierciedlania, gdyż oddziałują one zwrotnie na ludzi, którzy je 
tworzą. Istnieje bowiem bezpośredni związek między aktualnie domi
nującymi środkami komunikacji a upowszechniającymi się formami i 

115
Z. Wałaszewski, Interaktywność gier komputerowych, w: Nowe media w komu

nikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 
2002, s. 404--416. 

116P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem ... , op. cit., s. 141.
11

7Ibid., s. 84.



62 Rzeczywistość wirtualna w perspektywie „nowej socjoantropologii" 

sposobami percepcji. Oznacza to przyjęcie hipotezy determinizmu 
technologicznego. Jak zauważa Miczka w ślad za Fausto Colombo, 
komputer przyjmuje obecnie rolę metamedium. Daje ono użytkowni
kowi wrażenie teleobecności, czyli pozwala na doświadczanie przez 
człowieka obecności w świecie nieistniejącym, a ściślej, na doświad
czenie jednocześnie dwóch odmiennych środowisk: fizycznego i 
przekazywalnego, kształtowanego przez media118

• Zapośredniczone 
przez komputer poznanie przestaje w tej sytuacji opierać się na analo
gii czy ekwiwalencji, lecz istnieje wyłącznie „wewnątrz własnej 
matrycy", która wyprzedza rzeczywistość, a zarazem ją wytwarza. 
Komputer, zwłaszcza zaś sieć komputerowa, kontaminuje technolo
gie, gromadzi i przetwarza ogromne ilości informacji oraz „przedłu
ża" zmysły, co sprawia, że kontakt z nią zmienia stosunek człowieka 
do siebie, do innych ludzi i do otaczającej ich rzeczywistości. Czło
wiek jako użytkownik komputera (user) uczy się coraz szybciej prze
twarzać dane i „puszczać je w obieg", ale nieczęsto ma precyzyjną 

świadomość, jak można je wykorzystać. Specyfika tak skomplikowa
nego narzędzia powoduje, iż można opanować je w sensie technolo
gicznym, skupiając się na poznawaniu mechanizmów przetwarzania 
informacji, nie nabywając jednak przy okazji pogłębionej wiedzy w 
tej - ani jakiejkolwiek - dziedzinie. User zatem raczej współdziała z 
maszyną niż rozumie zasady jej działania i treści komunikatów przez 
nią przekazywanych119

. Dodatkowo trzeba tu wspomnieć o zjawisku 
taktylności, które skłania badaczy do pisania o „informacyjnej narko
zie", ,,multiplikacji przestrzeni wizualnej", ,,eksterioryzacji systemu 
nerwowego człowieka" i przez to możliwości swoistego „przedłu
żania" ciała ludzkiego 

120
• Reasumując, powiedzieć można, że kompu

ter wytwarza swoistą, całościową „kulturę binarną'', z którą związany 
jest nowy digitalny język symboliczny, stający się obecnie podsta
wową infrastrukturą produkcji przemysłowej, dystrybucji dóbr i pro
cesów konsumpcji. Zdaniem Ceesa Hamelinka stanowi ona 
kulminację świadomości racjonalno-empirycznej 121

• W pracy tej będę 
polemizować z tą opinią, idąc tropem innej, starej teoretyczno-filmo-

118W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika ... , op. cit., s. 28.
119T. Miczka, op. cit., s. 92.
120Ibid., s. 91. Definicję taktylności w rozumieniu M. Heima podaję w rozdziale 

drugim. 
121za: ibid., s. 142. 
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wej intuicji, którą tak wyraził W.J. Burszta w ślad za Ivanem Suther
landem: ,,Obraz związany z komputerem digitalnym dostarcza nam 
szansy powiązania tego, co znane, z pojęciami niemożliwymi do 
pomyślenia w świecie fizykalnym( ... ). Nie ma powodu, dla którego 
obiekty ukazywane przez komputer muszą podążać za zwykłymi 
zasadami rzeczywistości fizykalnej"122

• Derrick de Kerckhove wyra
ził tę samą myśl jeszcze bardziej lakonicznie: ,,VR123 to istniejąca 
«tam na zewnątrz» nas nasza wyobraźnia, którą mamy oto przed 
sobą"124

• Dzięki technologicznym możliwościom aparatu obraz cyf
rowy sprzeniewierza się w ten sposób swojej własnej racjonalna-em
pirycznej genezie. 

4. Technologia, racjonalność, racjonalizm

Lewis Mumford (1895-1990) speriodyzował ongiś rozwój techniki, 
dzieląc go na cztery epoki: 
1) przedtechniczną,
2) eotechniczną, trwającą do połowy XVIII wieku, czyli do okresu

rewolucji przemysłowej,
3) paleotechniczną, trwającą do początku wieku XX,
4) neotechniczną, współczesną125

. 

Jego poglądy rozwinął Henri van Lier, wiążąc Mumfordowskie
epoki rozwoju techniki z trzema typami maszyn, których pojawienie 
się stanowić miało cezurę między owymi epokami. Były to kolejno: 
1) ,,maszyny statyczne", stanowiące przedłużenie siły człowieka lub

sił przyrody, ułatwiające codzienną pracę, lecz nie przekształca
jące jej w sposób znaczący, gdyż wpisane pozostają w porządek
świata naturalnego;

2) ,,maszyny dynamiczne", które eksploatowały przyrodę i stopnio
wo wyzwalały się z jej ograniczeń, wytwarzając energię lub po-

122W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika ... , op. cit., s. 26. 
123 Akronim od virtual reality- rzeczywistość wirtualna. 
124D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego,

przeł. Andrzej Hildebrandt, MIKOM, Warszawa 2001, s. 160. 
125L. Mumford, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpryw na

cywilizację, przeł. E. Danecka, W. Adamiecki, B. Orłowski, PWN, Warszawa 1966. 
Za: M. Sieńko, Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe, Oficyna 
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002, s. 52-66. 
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rządkując przestrzeń i czas oraz uzupełniając się nawzajem; na 
tym etapie nastąpił gwałtowny wzrost ilościowej efektywności 
produkcji; są to maszyny wyspecjalizowane, mechanicznie powta
rzające te same czynności w sposób „rażąco nienaturalny", co daje 
wrażenie ich golemicznej „bezmyślności"; to właśnie one były on
giś przedmiotem ataków luddystów; 

3) ,,maszyny dialektyczne", które przestały być przez człowieka od
bierane jako „ciało obce"; ich najbardziej charakterystyczną cechą
jest dążenie do maksymalizacji synergii; taką właśnie maszyną jest
multimedialny komputer.
Podstawową kategorią porządkującą typologię maszyn jest dla van

Liera synergia. Autor Nowego wieku spostrzega swoiste narastanie w 
rozwoju techniki synergii: 
1) Synergie energetyczne;

a) synergia funkcji, która opiera się na minimalizacji specjalizacji
maszyn, gdyż w tym wypadku dąży się do tego, by poszczegól
ne elementy, wykonując kilka funkcji, były w stanie wspoma
gać się wzajemnie,

b) synergia maszyny i przyrody: maszyna jest maksymalnie dopa
sowana do otoczenia, wtapia się w nie i „współdziała" z nim,

c) synergia formy i materii: każdy element maszyny lub wprowa
dzony do niej musi być „specjalnie dla niej" unormowany, po
nieważ użycie źle dobranego elementu powoduje jej zniszczenie.
Materiał tym samym przestaje być obojętny dla projektanta, a w
pewnych wypadkach staje się wręcz samą istotą maszyny.

2) Synergie informacyjne. Pojawiły się one, gdy konstruując maszy
ny dialektyczne, zaczęto wykorzystywać mechanizm sprzężenia
zwrotnego. W ten sposób maszyny zaczęły „kontrolować" wyniki
własnych działań i w zależności od nich modyfikować swoje
działanie. Oznacza to, że niejako „otworzyły się na kontakt", za
równo ze sobą nawzajem, jak i z ludźmi, czyli stały się par excel
lence „maszynami komunikacyjnymi".

3) Synergie maszyny z maszyną, czyli pojawiająca się tendencja do
łączenia maszyn w sieci innego typu niż sieci epoki paleotechnicz
nej, które były zhierarchizowane i miały strukturę pionową, scentra
lizowaną. Natomiast nowe „sieci dialektyczne", takie jak Internet
czy telefonia komórkowa, składają się z wielu połączeń i węzłów,
dzięki czemu nie można wyznaczyć tu nadrzędnego centrum.
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4) Synergia maszyny i człowieka, która pojawiła się, gdy maszyny
zaczęto projektować tak, aby były nie tylko efektywne, ale przy
jemne i łatwe w obsłudze, ,,przyjazne dla użytkownika". Równole
gle pojawiła się ukryta, lecz równie silnie oddziałująca dyrektywa
głosząca, że człowiek powinien równie „przyjaźnie", bezkolizyj
nie „dopasować się" do maszyny. W tym typie synergii nie efek
tywność maszyny czy człowieka okazuje się priorytetowa, ale
efektywność zestawu „maszyna+ człowiek". W tej sytuacji tech
nika nie może być dłużej traktowana jako antynomia przyrody, ale
sama zaczyna być rozumiana jako środowisko, w którym egzystu
je, żyje człowiek zapośredniczający swój odbiór świata poprzez
wytwory techniki 126

• 

Pojawienie się synergii maszyna-człowiek można oczywiście od
czytywać w technoapokaliptycznym duchu jako koniec humanizmu; 
uczynił to np. Neil Postman w Technopolu127

• Zarówno Postman,jak i 
David J. Bolter w Człowieku Turinga128 przyjmują zasadę determini
zmu technologicznego, zgadzając się ze spostrzeżeniem McLuhana, 
że wraz ze zmianą nie tyle treści, ile formy dominującego środka prze
kazu musi się zmienić wytwarzająca go kultura. Badacze ci oceniają 
technologie komputerowe jako najistotniej definiujące współczesną 
kulturę, ponieważ najwyraźniej zmieniające sposób myślenia i po
strzegania świata przez człowieka. Dopiero jednak połączenie kom
puterów w sieci sprawiło, że komputery ujawniły cały swój potencjał 
maszyn dialektycznych. Marcin Sieńko twierdzi nawet, iż to nie kom
putery, a sieci zmieniają współczesny świat129

• 

Opisany tu pokrótce model rozwoju technologicznego Mumfor
da-van Liera jest ewolucyjny: technologia podlega w nim rozprze
strzenieniu na większość terytoriów świata, a ostatni etap tego 
procesu stanowi globalizacja komunikacji, handlu i kultury. Z tego 
względu w komentarzu do tej koncepcji rozwoju techniki odwołać się 
warto ponownie do dorobku antropologii. W klasycznej fazie historii 

126H. van Lier, Nowy wiek, przeł. R. Gomulicki, PIW, Warszawa 1970. Za: M. Sień

ko, Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe, Oficyna Wydawnicza 

ATUT, Wrocław 2002, s. 52-66. 

127Zob. N. Postrnan, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanal

ska-Dulęba, PIW, Warszawa 1995. 

12
8Zob. D.J. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w erze komputera, przeł.

T. Goban-Klas, PIW 1990.
129Za: M. Sieńko, op. cit., s. 64-66. 
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tej dyscypliny konkurowały ze sobą dwa podejścia do technologicznie 
i komunikacyjnie zdefiniowanych podobieństw i różnic między gru
pami i jednostkami: ewolucjonistyczne, głoszące, iż każda kultura 
dochodzi do swoich osiągnięć samodzielnie, nie przejmując z ze
wnątrz elementów obcych, oraz dyfuzjonistyczne, głoszące, iż krąg 

kulturowy rozwija się w jednym miejscu, zaś jego osiągnięcia mate
rialne dzięki imitacji dyfundują na inne terytoria130

• Zdaniem W.J. 
Burszty sytuacja globalizacyjnej „cyrkulacji" i „przepływu dóbr"
pozornie nie daje się zinterpretować ani w kategoriach ewolucjoni
stycznych, ani w dyfuzjonistycznych. W „kulturze globalnej" nie cho
dzi już bowiem dłużej o umiejętność wykonywania obiektów.
Obiekty kultury „rozprzestrzeniają się bez konieczności pierwotnej
replikacji" w nowych miejscach ich rozprzestrzenienia, co innymi
słowy znaczy, że nie trzeba nabywać umiejętności ich wytwarzania,
wystarczy nauczyć się z nich korzystać, aby w wytwarzającej je kultu
rze partycypować. W pewnym sensie obiekty te dyfundują jednak,
gdyż rozpowszechnia je wąska grupa producentów z globalnych,
ponadnarodowych konsorcjów, a wynaleziono je na Zachodzie. We
współczesnej kulturze globalnej partycypuje się przede wszystkim
dzięki ekranowi telewizyjnemu i monitorowi komputera, są to zatem
najważniejsze jej obiekty.

Burszta w następujący sposób objaśnia różnicę między specyficz
nym, globalizacyjnym typem przepływu dóbr a tradycyjnym dyfuzyj
nym „rozsiewaniem się" wytworów technologicznych. W kulturach 
tradycyjnych funkcje rozprzestrzeniania i replikacji form kultury na
kładają się na siebie. Natomiast we współczesnej „metakulturze 
nowości" funkcje te zaczynają się od siebie oddzielać dzięki rozwo
jowi nowych technologii. Przy ciągłym wzroście produkcji możliwo
ści lokalnego odtwarzania obiektów kultury zmniejszają się. W 
warunkach globalnego kapitalizmu najważniejszy okazuje się jednak 
sam fakt ich cyrkulacji, nasilającej się dzięki powstawaniu nowych 
ścieżek komunikacji. Dlatego współcześnie coraz bardziej wątpliwa 
staje się możliwość funkcjonowania kultury jako autonomicznej sfery 
symbolicznej. Zdaniem Burszty należałoby tu mówić raczej o „meta
kulturze", która nie wymaga odwoływania się do głębszej wiedzy 
opartej na kontekście i replikacji, gdyż rozprzestrzenia się dzięki 

130W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 103.
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synergiczno-dialektycznym technologiom medialnym zdominowa
nym przez dwie dyrektywy: szybkości i nowości 131

• Kategoria szyb
kości łączy się ze zmienionymi w warunkach owej „metakultury"
kategoriami czasu i przestrzeni. Jak zauważa A. Giddens: ,,W globali
zacji naprawdę chodzi o transformację przestrzeni i czasu. Definiuję
ją jako działanie na odległość i wiążę jej nasilenie się w ostatnich
latach z powstaniem środków natychmiastowej globalnej komunika
cji oraz masowego transportu". Owa transformacja prowadzi do po
wstania posttradycyjnego porządku społecznego, który „nie jest
bynajmniej porządkiem, w którym znika tradycja. Jest to ład, w któ
rym tradycja zmienia swój status. Tradycje muszą się same tłuma
czyć, otworzyć się na debatę czy dyskusję. Obecnie tradycja jest
rekonstruowana «wymyślana od nowa», reformowana. Nawet nauka
stała się tradycją, autorytetem, wymaga wiary"132• 

Niezwykle szeroka kategoria globalizacji z braku miejsca nie mo
że znaleźć tu swej dogłębnej analizy. Trzeba jednak podkreślić, że 
zdania na jej temat są wśród uczonych mocno podzielone. Można 
podać w wątpliwość sam fakt jej realnego funkcjonowania w sytuacji, 
gdy wciąż istnieją odrębne państwa narodowe. Można również argu
mentować, iż owo zjawisko nie jest bynajmniej niczym nowym, 
ponieważ, jak wskazuje Burszta, już epoka wielkich odkryć geogra
ficznych, imperializm karoliński lub rzymski, a być może nawet neo
lityczne trasy handlowe mogą być określone jako posiadające 
charakter globalny. Można również podejść do tego zagadnienia na 
sposób ekonomiczny, wskazując, iż globalizm jest w gruncie rzeczy 
synonimem rynku światowego, jest bowiem genetycznie związany z 
nowożytnym kapitalizmem kolonialnym i jako taki przybiera formę 
najnowszej postaci ekonomicznej i kulturalnej dominacji Zachodu. 
Burszta za F. Jamesonem wskazuje tu na czwartą możliwość interpre
tacyjną. Jego zdaniem globalizacja to przede wszystkim pojęcie 
komunikacyjne, skrywające i transmitujące znaczenia kulturowe i 
ekonomiczne133

• Dla niniejszego wywodu przyjmuję to właśnie rozu
mienie globalizacji.

131Ibid., s. 105-107. 

132 A. Giddens, Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, przeł. J.

Serwański, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 13. 

133W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa reflek
syjność ... , op. cit. s. 95-97.
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Szczególną rolę w globalizującym się świecie odgrywa komunika
cja komputerowo zapośredniczona, oparta na przesyle danych, 
których digitalny charakter „zamaskowany" jest za pomocą„nieprze
źroczystego" interfejsu 134

• Wielu badaczy mediów twierdzi, iż specy
fika tej komunikacji powoduje, że obecna epoka nie jest erą ani wiary, 
ani rozumu, ale czystej informacji. Dzięki swemu „zamaskowaniu 
interfejsem" ,,kultura binama", jak twierdzi R. Berger, spokrewnia się 
z tym, co irracjonalne, halucynacyjne czy wręcz, jak dosadnie for
mułuje tę myśl Michael Heim, z szaleństwem 135, a ogólne rozumienie 
realności pod jej wpływem zmienia się. T. Miczka powtarza za Zbysz
ko Melosikiem ( a z kolei Z. Mel osik, jak sądzę, za Jeanem Baudrillar
dem): ,,Na etapie upozorowania, gdy rzeczywistość «przestaje być 
tym, czym była», ludzie - w nostalgicznej pogoni za nią - rozpo
wszechniają «mity źródła», «drugorzędne obiektywności i autentycz
ności». Mamy do czynienia z eskalacją nowości oraz prawdy, z 
panicznymi próbami wytwarzania tego, co realne i co mogłoby stano
wić układ odniesienia. Niemniej jednak pogoń za rzeczywistością nie 
może przynieść sukcesu, bowiem wszystko odbywa się już w ramach 
cyklu upozorowania, od którego nie ma ucieczki i w którym następuje 
destrukcja każdego - opartego na rozróżnieniu między prawdą a 
fałszem - układu odniesienia. Rzeczywistość nie j est już dłużej możli
wa"136. Jednakże cyberentuzjaści, zgadzając się z poglądem, że nie 
jest ona dłużej możliwa w swym dotychczasowym kształcie, 
twierdzą, iż należy ją ( a nawet, że jest to nieuniknione) rekonstruować 
od podstaw i w znaczący sposób przedefiniować. Próbą takiej redefi
nicji jest słynna Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni Johna P. 
Barlowa, napisana w 1996 roku. Tekst ten, wzorowany na Deklaracji 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych, może być interpretowany tak
że jako manifest utopii, mocno osadzony w amerykańskiej tradycji 
oświeceniowo-demokratycznej, i jako akt ufundowania swego 
rodzaju koncepcji mitologicznej. 

13
4Pojęcie „nieprzeźroczystości" ukute przez S. Turkle objaśnię szerzej w drugim 

rozdziale. 
135Zob. rozdział 2.1. 
136Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo

Edytor, Toruń-Poznań 1995, s. 157. Za: T. Miczka, O zmianie zachowań komunika
cyjnych ... , op. cit., s. 83. 
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Cyberprzestrzeń jawi się w Deklaracji jako rzeczywistość alterna
tywna wobec całej „rzeczywistości dotychczasowej", interpretowanej 
jako system do głębi zdehumanizowany, zbiurokratyzowany, zmilita
ryzowany i przez to opresywny. ,,Nowa lepsza rzeczywistość" (wirtu
alna) tworzy się obecnie, zdaniem Barlowa, w sposób „naturalny" 
„wszędzie i nigdzie; nie tam, gdzie żyją ciała, lecz tam, gdzie każdy 
może dostać się bez ograniczeń wynikających z przywilejów i prze
sądów rasowych, siły ekonomicznej czy militarnej lub miejsca uro
dzenia". W tym świecie „tożsamości nie mają ciał, a zatem nie da się 
niczego na nich wymusić przemocą fizyczną'', dlatego można w jego 
ramach dawać swobodny wyraz wszelkim uczuciom, ,,od podłych do 
anielskich". Barlow niczym klasyczny rewolucjonista zapowiada w 
imieniu wszystkich budowniczych cyberświata: ,,Stworzymy cywili
zację myśli w cyberprzestrzeni. Oby była ona bardziej ludzka i pięk
niejsza niż świat, który stworzyły wcześniej wasze rządy"137• Jak 
zauważa Burszta, taki ,,«nabożny» stosunek do świata wirtualnego, 
będący( ... ) często udziałem obecnych pokoleń, jest w istocie powro
tem do rzeczywistości magicznej ( ... ). Sakralny ( ... ) może być za
równo świat magii, jak i dyskurs religii ( ... ), ponieważ oba oferują 
sens inny niż oparty na kryteriach naukowej sprawdzalności. Symbole 
nie są w nich tylko znakami, lecz pełnią rolą przekaźników energii. 
Nie reprezentują tego, co oznaczają - one tym są ( ... ). «Potęga słowa» 
w magii przejawia się jednak inaczej niźli w religii; wypowiedź o cha
rakterze magicznym nie ma na celu przekazanie informacji, jest swo
istym mówieniem-działaniem ( ... ). [WJ przypadku religii w grę 
wchodzi relacja osobowa ja-Ty, w przypadku zaś magii relacja ta ma 
charakter przedmiotowy. Jeśli pochylimy się teraz nad rzeczywisto
ścią wirtualną, zauważymy, że jest ona przesiąknięta języ
kiem-działaniem, słowami-poleceniami, słowami-komendami, 
słowami-instrukcjami, choć to nie one są jej sednem. W połączeniu z 
obrazem wszakże, obrazem «do manipulowania» ( ... ), wkraczamy 
istotnie w realia magiczne. Paradoksalnie - są to realia magii 
«zeświecczonej», pozbawionej sakralnej tajemnicy w owym głębo
kim, metafizycznym sensie"13

8
• Po dokładniejszym zanalizowaniu

137Zob. J.P. Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, URL:
http:/www.eff.org/-barlow/Declaration-final.html [ data weryfikacji URL-a: 
27.09.2004]. 

138W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika ... , op. cit., s. 36-37.
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poglądów cyberentuzjastów, takich jak wspomniany J.P. Barlow, 
Howard Rheingold lub Jaron Lanier, można podać w wątpliwość 
słuszność ostatniego z przytoczonych twierdzeń Burszty, z resztą jego 
konkluzji jednak należy się zgodzić. 

Powtórzmy zatem: Burszta charakteryzuje magiczno-religijne, w 
tym również wirtualne „światy" jako „dystrybuujące sens inny niż 
oparty na kryteriach naukowej sprawdzalności". Naukowa sprawdzal
ność warunkuje racjonalność naukową. Ta pierwsza jest tak istotnym 
elementem definicji tej ostatniej, że na użytek niniejszego wywodu 
można je utożsamić. Czy jednak ową „inność sensu" należy definio
wać jako irracjonalność, nieracjonalność, antyracjonalność czy może 
jako inny rodzaj racjonalności? W celu wyjaśnienia tej kwestii trzeba 
przedstawić pokrótce antropologiczną dyskusję nad rozumieniem ter
minu „racjonalność". 

Brytyjski antropolog Edmund Leach (1910-1989), najsłynniejszy 
bodaj komentator myśli Levi-Straussa, wskazywał niejednokrotnie w 
swych pracach, iż współczesna zachodnia, stechnicyzowana codzien
ność przeniknięta jest nadal swoiście magicznym oglądem świata. Nie 
idzie tu o obecność reliktów archaicznego światopoglądu ani też, tym 
bardziej, o jego restytucję. Dwudziestowieczna Zachodnia codzienność 
jest nie tyle magiczna par excellence, ile w szerokim znaczeniu niera
cjonalna, przez co nasuwa ona raczej skojarzenia z magią rozumianą na 
sposób ewolucjonistyczny jako quasi-nauka - oponentka nauki praw
dziwej 139. Leach nie był pierwszym antropologiem, który zapropo
nował takie rozumienie nieracjonalności, choć był pierwszym, który 
wyartykułował je tak dobitnie. Już bowiem Bronisław Malinowski 
wskazywał na fakt, że w naszym „nowożytnoeuropejskim" przekona
niu dwa sprzeczne tryby myślenia, jakimi są „myślenie techniczne" i 
„myślenie magiczne", uzupełniają się, i to uzupełniają potencjalnie w 
każdym typie społeczeństwa. Badani przez niego „dzicy" Trobriand
czycy rozróżniali jego zdaniem ostro i precyzyjnie między sferami 
,,mistyczną'' a „realną'', między fikcją a faktem, funkcją „psycholo
giczną'' a „praktyczną'', podobnie jak rozróżnia te sfery i funkcje 
człowiek „cywilizowany". ,,Dziki" i „cywilizowany" byli zatem w jego 
ujęciu równie racjonalni140

• W ten sposób w pracach Malinowskiego 

13
9Zagadnienie to omówię szczegółowo w rozdziale czwartym tej książki. Zob.:

W.J. Burszta, K. Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść ... , op. cit., 
s. 84.
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pojawił się wątek relatywizmu. Edward E. Evans-Pritchard 
(1902-1973), rozwijając tę myśl, zasugerował, że systemy przekona
niowe „prymitywnych" społeczeństw przedstawiają sobą postać nie
znaną kanonom myślenia europejskiego, choć można je w jego ramach 
zrozumieć. W ujęciu Evansa-Pritcharda można zatem było orzec, że 
„dziki" jest racjonalny, lecz jedynie w kontekście jego kultury141

• Mimo
to zdaniem Michała Buchowskiego antropologiem-relatywistą w 
pełnym tego słowa znaczeniu można nazwać dopiero Petera Wincha 
(1926-1997), który idąc dalej w kierunku wskazanym przez Evan
sa-Pritcharda, stwierdził, że „wizja świata zdeterminowana jest każdo
razowo odpowiednią «formą życia» i ocena, a nawet opis tej wizji 
korespondować winien z jej kategoriami pojęciowymi"142

. Winch pro
ponował zatem pełny relatywizm rozumienia racjonalności i jej róż
nymi nazwami określanej antynomii, którym odmówił prawa do 
uniwersalnej definicji, uznając jedynie kontekstowe rozumienie tych 
pojęć. 

Opisywać świadomość magiczną można, jak pisze Michał Bu
chowski, na sposób inwariantny lub na sposób kontekstowy. Opis 
inwariantny polega na wyodrębnieniu szeregu strukturalnych cech 
charakterystycznych dla działań magicznych, które pojawiają się w 
różnych systemach społeczno-historycznych. Magia w tym ujęciu jest 
,,konstelacją cech dryfującą w czasie i przestrzeni". Ujęcie kontek
stowe natomiast zakłada, że magia tworzy całościowy układ kultury 
charakterystyczny dla „kultury pierwotnej". Magia jest przy tym nie 
tyle cechą tej kultury, ile jej definicją, a konkretnie typem świadomo
ści definiującym podejmowane w jej ramach działania. Jak twierdzi 
Buchowski, w przypadku obu typów analiz zakłada się, iż rozwój 
naukowo-technologiczny „zabija" magię143

. Jednak antropolog ten
przyznaje, że wielokrotnie w historii nauk społecznych zwracano 
uwagę na znaczące podobieństwa między nauką/technologią a magią. 
Ich wspólne cechy to: 1) pragnienie podporządkowania świata czło
wiekowi (przywołać tu można po raz kolejny Habermasowski „rozum 
instrumentalny", ucieleśniony w naukach empiryczno-analitycznych, 
realizujących za pośrednictwem techniki interes panowania nad świa-

140Za: M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 24. 
141Za: ibid., s. 27. 
142Za: ibid., s. 33. 
143

M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 74-75.
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tern, czyli przyrodą, społeczeństwem i człowiekiem), 2) indukcyjna 
struktura myślenia. Obowiązuje ona zarówno w magicznym, jak i 
racjonalnym świecie, z tą jednak różnicą, że w magii kontaminuje się 
związki symboliczne, metafizyczne i przyczynowe, zaś w nauce eli
minuje się dwie pierwsze i eksponuje ostatnią144

. Buchowski definiuje 
kolejne różnice między magią a nauką, wykazując za Tomem Set
tle' em, że wyjaśnienia magiczne w odróżnieniu od naukowych ce
chuje totalność: wyjaśniają one wszelkie wątpliwości i w ten sposób 
blokują indywidualne poszukiwania. Za Jackiem Goodym Buchow
ski proponuje również uznać za taką różnicę brak pisma, który jest 
częstą cechą „kultur pierwotnych", uniemożliwiającą im kumulowa
nie dorobku i wiedzy oraz jej krytykę145

. 

Jak pisze Jerzy Kmita, unikatowość kultury Zachodu zasadza się 
przede wszystkim na fakcie, że była ona w stanie (można wnosić, iż 
dzięki wymienionym przez Buchowskiego dystynktywom) wytworzyć 
specyficzną postać naukowości, kierowaną dyrektywą sprawdzalno
ści, czyli otwartą na zewnętrzną krytykę, a zarazem samokrytyczną, 
odrzucającą oświeceniowe roszczenie do absolutyzmu racjonalnego 
porozumienia powszechnego. Takie uwarunkowanie prowadzi do 
ciągłego ulepszania metodologii poznania naukowego146

• Zatem nie 
tyle same narodziny nauki, ile właśnie odkrycie dla niej i przez nią 
relatywizmu oraz uświadomienie sobie ograniczeń racjonalizmu 
uznać trzeba za najbardziej znaczące osiągnięcie i osobliwość kultury 
Zachodu. Zdaniem niemieckiego socjologa Ulricha Becka odkrycie 
owo jest związane z procesem modernizacji refleksywnej, czyli dru
giej fazy modernizacji, opartej na autokorekcie i rozwinięciu zarazem 
założeń nowoczesności 147

• Proces „autorefleksywizacji", wyrażający 
się w naukach społecznych w problemacie relatywizmu, rozpoczął się 
w latach pięćdziesiątych XX wieku „przewrotem lingwistycznym"148

. 

Jak wskazuje Buchowski, zjawisko to można potraktować jako propo-

144
A. Pałubicka, Kulturoznawcze interpretacje empiryzmu, w: Szkice z filozofii

kultury, red. A. Pałubicka, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 
1994, s. 154. 

145
M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 21.

146J. Kmita, Wprowadzenie, w: C.;ry metamorfoza magiczna rekompensuje brak

symbolu?, red. J. Kmita, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 10. 
147

U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Scholar, War
szawa 2002, s. 17-27. Poglądy Becka zostaną szerzej omówione w ostatnim rozdziale 
tej pracy. 
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zycję „odczarowania nauki" z jej modernistycznego przekonania o 
własnej nieomylności i z odnoszenia jej twierdzeń do „takich metafi
zycznych pojęć, jak uniwersalna obiektywność, unikatowa metoda, 
prawda transcendentna". ,,Odczarowanie" owo polegało na uświado
mieniu sobie, że prawdy naukowe są prawdami tylko w obrębie pew
nych norm. ,,Od magicznego unitaryzmu, poprzez religijny, a 
następnie naukowy monoteizm (mono-prawdę) myśl nowożytna 
doszła do punktu, w którym «rytuały nauki» satysfakcjonujące nasze 
potrzeby praktyczne mogą być wykonywane bez sakralnego wierze
nia, że są one w jakiś wyjątkowy sposób obiektywne i zbliżone do 
prawdy o świecie"149

. W tym sensie obowiązuje obecnie „trzecie 
odczarowanie świata", należy jednak podkreślić, że dotyczy ono 
wyłącznie świata naukowego; świata episteme. W opinii Buchow
skiego relatywizm jako forma antykartezjanizmu może być trakto
wany jako definicja postmodernizmu. Dodać trzeba, że zdaniem tego 
autora przyjęcie optyki relatywizmu kulturowego jest w naukach 
społecznych ostatecznie nieuniknione. Z całąpewnościąjest ono nie
uniknione w antropologii, gdyż antropolodzy z definicji i świadomie 
,,negocjują znaczenia", ,,wychodząc poza granice własnego języka". 
Natomiast właściwym polem dla rozważań na temat relatywizmu 
ontologicznego jest filozofia 150

• Nauka jest obecnie w pełni świadoma 
subiektywnego, kształtowanego społecznie i kulturowo statusu 
własnej wizji obiektywnie istniejącej rzeczywistości, w wyniku 
czego, jak zauważa Buchowski za Maurice'em Godelierem, znika 
długo obecna w naszym myśleniu bariera między mentalnym a mate
rialnym. Jednak w badaniu antropologicznym, jak przyjmuje za 
Kmitą Buchowski, założeniem wyjściowym pozostaje nadal racjonal
ność podmiotu. Założenie to głosi, że badani podzielająpewne warto
ści i normy i postępują zgodnie z nimi, zaś poglądy te są spójne, a 
czyny podmiotów odpowiadają ich słowom151

• Owo założenie jest 
niezbędne do interpretacji zjawisk kultury w kategoriach antropolo
gicznych, których utworzenie warunkowane było w opinii Buchow
skiego przez wyjściowo przyjęty słaby relatywizm. 

148M. Buchowski, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 143-144. 

149M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 157-158.
150Ibid., s. 18.
151Ibid., s. 21-22.
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Relatywizm, jak już wspomniałam, ukształtował się w ramach sze
roko rozumianej refleksji o charakterze antropologicznym jako anty
nomia etnocentryzmu (europocentryzmu)/scjentocentryzmu. Czym 

innym oczywiście jest „spontaniczny etnocentryzm ludowy", a czym 
innym ocenno-epistemologiczny. Jednak korzenie nawet najbardziej 
wyrafinowanych etnocentrycznych stanowisk antropologicznych wy
wodzą się zdaniem Burszty zawsze z etnocentryzmu ludowego, który 
jest postawą powszechną i naturalną. To właśnie na jego tle wy
kształciły się dwa zachodnie mity: Hobbesowski o „dzikim drapież
nym", doskonale uzasadniający kolonializm i niewolnictwo, oraz 
stworzony przez Rousseau mit „dzikiego szlachetnego", w który do 
końca XIX stulecia wierzyli jedynie niektórzy intelektualiści. W każ
dym z wymienionych przypadków opisywano Innego poprzez porów
nanie z Tym Samym. Wartościowano „barbarzyńców", dzieląc ich na 
tych, którzy wykształcili systemy państwowe, prawodawstwo, naukę, 
handel, wojsko, urzędy i scentralizowaną władzę podobne do europej
skich, i na tych, którzy żyli w pożałowania godnym stanie „zupełnej 
dzikości". To założenie przejął automatycznie antropologiczny ewo
lucjonizm, wyjaśniając na jego podstawie „dostrzegalną gołym okiem 
cywilizacyjno-technologiczną przewagę Zachodu nad resztą świata". 
W tych okolicznościach zachodnia nauka stała się sama dla siebie uni
wersalnym wzorcem racjonalności. W tym ujęciu właśnie obecność 
nauki oraz skorelowana z nią technologiczna skuteczność - nie zaś 
autorefleksywność - miała decydować o wyższości kultury europej
skiej, która ją wytworzyła. Tak nowoczesna naukowa racjonalność 
zachodnia stała się we własnych oczach swoistym społeczno-kulturo
wym ideałem, celem ewolucji, do którego dążą wszyscy ludzie, dys
trybutorem „najbardziej obiektywnej prawdy". 

Ewolucjonizm przyjmował założenie o psychicznej jedności ludz
kości opartej na myśleniu indukcyjnym. Jego głównym problemem 
było więc wyjaśnienie różnic w efektach owego myślenia, czyli wy
tłumaczenie, dlaczego „magiczny dziki" popełnia błędy w swym rozu
mowaniu, choć odzwierciedla ono koherentny system myślowy, co 
więcej, system źródłowo zbieżny z systemem myślowym „naukowego 
cywilizowanego". Frazer i Tyl or twierdzili, iż ów poszukiwany błąd 
tkwi w ich zdaniem podstawowym „dzikim" założeniu istnienia „nie
istniejącej w rzeczywistości" homologii uniwersum widzialnego i nie
widzialnego, ,,ułudnej sympatii wszechrzeczy", która jest 
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prawidłowością natury, ale na którą można wpłynąć za pomocą magii. 
Nie zapominając, iż -jak podkreśla Buchowski -było to bezprawne 
uogólnienie założeń europejskiej magii renesansowej na ,,kultury pry
mitywne", zauważyć należy, że już Evans-Pritchard wskazał na po
ważną sprzeczność w tym rozumowaniu: albo bowiem prawa natury są 
niezmienne, albo też można na nie wpływać i w ten sposób zmieniać 
„niezmienny bieg rzeczy". Jest to błąd logiczny popełniany zarówno w 
magii, jak i w nowożytnoeuropejskim myśleniu technologicznym 152

• 

Franz Boas (1858-1942), wypowiadając się przeciwko ewolucjo
nizmowi w antropologii, przekonywał, że w ramach tej nauki „z 
powodu niepowtarzalności i złożoności zjawisk kulturowych nigdy 
nie zostanie odkryte coś, co zasługiwałoby na miano prawa". Z tej 
perspektywy jedyne możliwe pole zainteresowań antropologa to kon
kretne kultury i konkretne zachowania. Dlatego właśnie antropologia 
jest nauką empiryczną. W tym ujęciu różnice między człowiekiem 
prymitywnym a cywilizowanym, w tym również kwestia jego „racjo
nalności" bądź „nieracjonalności", byłyby całkowicie wyjaśnialne w 
kategoriach kulturowych153

• Właśnie na różnicy w podejściu do za
gadnienia racjonalności opierała się niezgodność poglądów między 
brytyjskimi ewolucjonistami a Levy-Bruhlem. Pierwsi utrzymywali, 
że „dziki chce być racjonalny", zaś drugi-iż wcale nie chce, nie pró
buje ani też nie jest w stanie, ponieważ posiada zasadniczo odmienną 
organizację mentalną. Malinowski odrzucił obie te koncepcje, odkry
wając „trzecią drogę" dla antropologicznego podejścia do racjonalno
ści. Przyjął mianowicie wspomniane już założenie, iż wszyscy ludzie 
są w pewien sposób racjonalni. Stąd był już tylko krok do twierdzenia 
wysuniętego przez Edmunda Leacha, który był zdania, iż „oni" po
trafią być racjonalni, zaś „my" potrafimy być irracjonalni, a istotą 
człowieczeństwa jest tendencja do ciągłego przełamywania porządku 
racjonalnego, który istoty ludzkie same mozolnie budują154

• 

Jak wynika z powyższego szkicowego przeglądu stanowisk, po
zornie intersubiektywnie zrozumiały termin „racjonalność" posiada w 
naukach społecznych liczne i niezwykle zróżnicowane znaczenia. Za 
kluczową dla ich objaśnienia na gruncie antropologii Buchowski 
uważa myśl wyartykułowaną przez brytyjskiego socjologa i filozofa 

152M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 17-18.
153 

A.K. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej. .. , op. cit., s. 100.
154M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 34-35.
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Ernesta Gellnera, głoszącą, iż etnocentryczny, ,,mocny" racjonalizm 
stał się „naszym przeznaczeniem" wówczas, kiedy okazało się, że 
„czysta" technologia oparta na nauce „działa i zwycięża", okazując 
się po prostu bardziej skuteczna niż „mieszane", synkretyczne, 
,,magiczno-religijno-techniczne" sposoby radzenia sobie ze świa
tem 155

. Buchowski, komentując tę myśl, twierdzi, że istotne jest tu
rozróżnienie między pojęciami racjonalności a racjonalizmu. Ten 
ostatni jest kategorią filozoficzną, która sankcjonuje racjonalność, 
odwołując się do transcendencji. Natomiast co do racjonalności, ist
nieją dwa podstawowe jej typy: motywacyjna ( dotycząca jednostek; 
bada ją filozofia) i instytucjonalna (bada ją antropologia), które nie 
pokrywają się. Antropologia bada sensy implikacyjne, heteroge
niczne i stale przewartościowywane, nie zaś obiektywną racjonalność 
badanego systemu 156

• Antropologowie zatem (można wnosić, że rów
nież nie socjologowie) są po Gellnerowsku nie tyle „skazani na racjo
nalizm", ile na przyjęcie założenia o racjonalności badanych 
podmiotów, gdyż wymaga tego zadanie analizy i interpretacji kodu 
kulturowego, czyli „dotarcia do tego, co ludzie pragną wyrazić swymi 
czynami i słowami w określonej sytuacji" oraz „rozszyfrowania jaw
nych lub ukrytych norm"157

• Założenie o racjonalności, odpowia
dające Weberowskiej definicji tego pojęcia, głosi, że „ludzie w 
określonej sytuacji podejmują działania, które zgodnie z ich wiedzą 
przynoszą rezultaty najbardziej pożądane lub najwyżej cenione"158

• 

Interpretacja humanistyczna stosuje się zatem wyłącznie do działań 
intencjonalnych, skierowanych na spełnienie wartości, oraz tych, 
wobec których „mamy wyobrażenie i wiedzę, w jaki sposób wartości 
te dadzą się osiągnąć". Działania te są konsekwencją przekonań jed
nostki, na które składają się normy i dyrektywy, rozumiane przez 
Buchowskiego w Kmitowskim sensie159

• Dlatego też w praktyce
antropologa tak ważne jest rejestrowanie celów, które ludzie pragną 
osiągnąć poprzez określone działania 160

• 

155Za: ibid., s. 85. 
156Ibid., s. 76.
157Ibid., s. 99. 
158

Ibid., s. 1 Ol. 
159

Ibid., s. 113. 
160

Ibid., s. 118.
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Marshall Sahlins zarzucił „rachunkowi" założenia o racjonalności 
redukcjonizm myślenia do kategorii wolnorynkowych, ponieważ 
racjonalność zachowania ocenia się w jego ramach na podstawie eko
nomicznej oceny strat i zysków (im większy zysk i mniejszy wysiłek, 
tym większa racjonalność)161 . Michel Maffesoli podkreśla, iż koncep
cja racjonalnego homo oeconomicus pojawiająca się gdziekolwiek 
poza ekonomią, czyli na przykład w socjologii, to niedopuszczalny 
redukcjonizm, gdyż ekonomia koncentruje uwagę na principium 
individuationis, nie zajmując się zagadnieniem scalania jednostek w 
społeczności, którym zajmują się nauki społeczne162. Buchowski jed
nak zauważa, iż jeśli podmiot nie czyniłby owego wstępnego założe
nia o racjonalności, nie byłby w stanie opisać kultury obcej ani 
funkcjonować we własnej grupie, ponieważ nie byłby wówczas 
zdolny przewidywać reakcji innych podmiotów i stosownie do nich 
modelować własnego zachowania. W polu nauk społecznych nie 
można jednak dowieść, że jakikolwiek sposób postępowania w jakim
kolwiek stopniu zbiega się z rzeczywistością. Dlatego właśnie założe
nie o racjonalności stanowi aksjomat tychże nauk163. Nie można w
jego ramach zakładać uniwersalności rozróżnienia na normy i dyrek
tywy, które stanowią przecież element tegoż założenia, czyli pankul
turowych kryteriów racjonalności wierzeń, lecz tylko partykularne 
kryteria racjonalności działań164. Z tych powodów relacja między
celami a środkami musi być zawsze zrelatywizowana do danego kon
tekstu165. Buchowski twierdzi, iż nie ma sprzeczności między 
uwzględnieniem roli emocji w analizie antropologicznej a dyrektywą 
przestrzegania założenia o racjonalności, gdyż emocje są również 
„zaprojektowane" przez kulturę166 . Nieracjonalność w tym ujęciu 
pojawia się w sytuacji, gdy aktorzy społeczni stosują środki nieade
kwatne do celów. Problemy interpretacyjne zaczynają się wówczas, 
gdy pogląd badającego na to, które środki są nieadekwatne, nie 
pokrywa się lub jest sprzeczny z poglądem badanych 167. W świetle

161Ibid., s. 203. 
162M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 13.
163M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 205.
164Ibid., s. 206.
165Ibid., s. 219.
166Ibid., s. 117.
167Ibid., s. 175.
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uwag Burszty i Piątkowskiego na temat niezbędnej każdemu antropo
logowi „enkulturacji w kulturze antropologicznej", czyli w świecie 
zachodniej nauki, wydaje się, iż problem ten musi wystąpić za 
każdym razem, gdy antropolog usiłuje wypowiedzieć się na temat 
jakiejkolwiek kultury poza własną. Zatem w każdym przypadku 
wymaga on indywidualnego opracowania. Jedną z możliwości 
rozwiązania tego problemu jest potraktowanie tego, co nieracjonalne, 
jako swoistego „suplementu rozumu"168

, jak czynią współcześnie 
Lyotard, Derrida i Maffesoli, a ongiś czynili Malinowski i Leach. 

Jak zauważa Buchowski, snucie porównań między „magią pier
wotną'' a „magią codziennościowo-technologiczno-nowożytnoeuro
pejską'' może prowadzić do nieuzasadnionego na gruncie antropologii 
,,imperializmu magicznego", wedle którego większość ludzkich czyn
ności mogłaby być tak tłumaczona. O „domowej technomagii" można 
mówić tylko w ograniczonym zakresie: o tyle, o ile zjawisko to ujaw
nia ciągłą obecność „nielogiczności" w naszym zachowaniu, zwłasz
cza w rozróżnianiu sygnałów, znaków i symboli. Kiedy jednak 
działanie wykorzystuje transformację symbol (metafora)-metonimia 
(sygnał), wtedy trzeba już mówić o faktycznym wykorzystaniu myś
lenia magicznego 169

• Zatem to w tym właśnie szczególnym przypadku 
kultury „przefiltrowanej przez ekran i monitor", czyli animowanej 
przez media audiowizualne, można mówić o „współczesnej magii" w 
antropologicznym rozumieniu tego słowa. Andrzej P. Kowalski pisze: 
,,Wyobrażenie metamorfozy ożywa w sytuacjach, gdy myślenie sym
boliczne przestaje być wydajne ( ... ). Niewykluczone, że wyobraźnia 
odwołująca się do metamorfozy, a zarazem systematycznie anulująca 
myślenie symboliczne, stanie się udziałem percepcji kreowanej przez 
współczesne media elektroniczne. N a ekranach komputera można 
zobrazować płynne przeobrażanie się dowolnych przedmiotów i lu
dzi. Obecnie dzięki władzy myślenia symbolicznego możemy stwier
dzić, że widziane przez nas transformacje są tylko iluzją, technicznym 
trickiem. Nie wiadomo jednak, czy umysłowość przyszłych pokoleń 
wykształcona przez cybernetyczne imaginacje nie powróci do meta-

168Ibid., s. 82.
169M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura, Wydawnictwo Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza, Poznań 1986, s. 107-11 O. Ukształtowaną na gruncie antropolo
gii koncepcję transformacji metaforyczno-metonimicznej omówię szerzej w rozdzia
le czwartym tej książki. 
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morficznej wizji rzeczywistości"17
0

• Kwestię tę omówię szerzej w
rozdziałach czwartym i piątym tej książki. 

Podobnie jak z antropologicznego, także i z socjologicznego 
punktu widzenia można mówić o „irracjonalizacji racjonalności". W 
klasycznym socjologicznym ujęciu systemy racjonalne, na przykład 
opisana niemal sto lat temu Weberowska biurokracja171 czy głośna w 
ostatniej dekadzie XX wieku Ritzerowska makdonaldyzacja, nie
uchronnie rodzą nieracjonalności, gdyż w toku swego rozwoju czynią 
się one samowystarczalne, odwracając własne wyjściowe założenia, 
popadając w nieefektywność, nieprzewidywalność, niekalkulacyj
ność i tracąc kontrolę nad sytuacją, dając jednak przy tym złudzenie 
czy też symulując efektywność, przewidywalność, kalkulacyjność i 
kontrolę. Socjolog George Ritzer twierdzi, że wszystkie systemy 
,,superracjonalne" są przede wszystkim systemami nierozumnymi, 
gdyż głęboko dehumanizują one społeczeństwo i kulturę172

• W celu 
zilustrowania drogi ich rozwoju Ritzer rozpatruje cztery opisane przez
Webera odmiany racjonalności:

170 A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym, w: 
Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?, red. J. Kmita, Wydawnic
two Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 89-93. 

171Racjonalność jest zdaniem Webera takim sposobem organizacji działań, który 

przynosić winien największe korzyści przy jak najmniejszym nakładzie sił i środków. 
Najbardziej racjonalnym, czyli profesjonalnym, efektywnym i skutecznym systemem 
działań ludzkich jest mechanizm biurokratyczny. Jest to hierarchiczny system admi
nistrowania, przekazywania dyspozycji i informacji, zarządzania oraz osiągania ce
lów grupowych. Najwyżej rozwinięty typ biurokracji tworzą kapitalistyczne 
przedsiębiorstwa, których działalność skierowana jest na efektywne i maksymalne 
wykorzystanie zasobów naturalnych i ludzkich, opierające się na stale ulepszanych 
metodach zarządzania i działania. Podstawowe cechy Weberowskiego modelu biuro
kracji to hierarchiczność ról i pozycji, obecność sformalizowanych trybów działania 

na podstawie pisemnych regulacji i skodyfikowanych instrukcji oraz ścisłe określenie 

wymogów kompetencji i profesjonalizmu, oddzielenie sfery zawodowej od prywat
nej, bezosobowość i emocjonalna obojętność relacji między pracownikami, a także 
skorelowanie władzy z pozycją, nie zaś ze stosunkami własności. W systemie organi
zacji biurokratycznych najważniejszą rolę odgrywają wyspecjalizowane instytucje, 
zwłaszcza ekonomiczne i polityczne. Kontakty pomiędzy organizacjami biurokra
tycznymi przybierają w miarę rozwoju charakter coraz bardziej powtarzalnych, ure
gulowanych przepisami struktur. Za: T. Paleczny, Socjologia stosunków 

międzynarodowych. Zarys problematyki, Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego, Kraków 2001. 

17
2G. Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństwa, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Li

terackie, Warszawa 1997, s. 207-208. 
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1) racjonalność praktyczną, polegającą na codziennym, optymalnym
dążeniu do doraźnych celów,

2) racjonalność teoretyczną, czyli kognitywną, polegającą na dążeniu
do coraz lepszego poznania rzeczywistości za pomocą coraz bar
dziej abstrakcyjnych pojęć,

3) racjonalność rzeczową polegającą na wybieraniu dróg wiodących
do celu przy uwzględnieniu wartości moralnych,

4) racjonalność formalną polegającą na wybieraniu dróg wiodących
do celu przy uwzględnieniu instytucjonalnie przyjętych reguł,
praw i przepisów - czyli procedowanie ku „żelaznej klatce" biuro
kracji.
Weber wyróżnił trzy ufundowane na odmiennych rodzajach racjo

nalności typy władzy: 
1) władzę tradycyjną,
2) władzę charyzmatyczną,
3) władzę racjonalno-legalną.

Na Zachodzie przewagę stopniowo zyskiwała władza racjonal
no-legalna, natomiast zanikały władza tradycyjna i charyzmatyczna 
związane ze światopoglądem magiczno-religijnym, co wzmocniło 
przewagę racjonalności formalnej nad pozostałymi typami racjonal
ności. W efekcie w Weberowskim świecie „odczarowanym"173, czyli 
zracjonalizowanym, brak jest charyzmatycznych przywódców oraz 
specyficznych, niepowtarzalnych „posiadaczy umiejętności"; pozo
staje jedynie personel. Racjonalizacja, postępując, usuwa kolejne ele
menty magiczne, a życie zmienia się stopniowo w „baśń pozbawioną 
treści". Z drugiej strony jednak, jak już wspomniałam, w pewnych 
okolicznościach racjonalizacja może się „irracjonalizować" poprzez 
stopniowe odrywanie od celów zewnętrznych. 

W swych pracach poświęconych „irracjonalizacji systemów su
perracjonalnych" G. Ritzer rozwija poglądy Colina Campbella wyra
żone w książce The Romantic Ethic and the Spirit of Consumerism 

(1989), które z kolei stanowiły rozwinięcie poglądów Maxa Webera. 
Campbell zauważa, że Weber doprowadził swą „historię racjonaliza
cji" jedynie do około 1700 roku. Gdyby opisał jej dalszy rozwój, 
musiałby zauważyć, iż w kalwinizmie wkrótce ujawniły swą obec
ność elementy magiczne. Dla uzyskania potwierdzenia, że będą zba-

173
Maxa Webera koncepcję „odczarowania świata" szczegółowo omawiam w 

rozdziale trzecim. 
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wieni, Weberowscy purytanie potrzebowali oznak materialnego 
sukcesu, jednak ich następcy nie gardzili również dowodami swego 
dobrego gustu, co oznaczało przede wszystkim stosowanie się do 
wymogów mody, jako że dobry gust łączył się w ich przekonaniu z 
pięknem, a piękno z dobrocią. W ten sposób dążenie do zadowolenia 
zaczęto łączyć z cnotami charakteru. Proces ten pogłębiał się z cza
sem, co znalazło wyraz choćby w słynnym studium amerykańskiego 
ekonomisty i socjologa Thorsteina Veblena Teoria klasy próżniaczej 

(1899). Dlatego można orzec, iż etyka protestancka nieświadomie 
,,wywołała ducha współczesnego konsumpcjonizmu", którego wy
znacznikiem był indywidualistyczny hedonizm łączący się z iluzjami, 
fantazjami i marzeniami. W ten sposób Weberowski kapitalizm asce
tyczny, skoncentrowany na produkcji, przekształcił się w kapitalizm 
romantyczny, magiczny, skoncentrowany na konsumpcji i na marze
niach 174. Zdaniem Ritzera, współcześni ludzie zamieszkują tyleż We
berowską „żelazną klatkę racjonalności", co „wyobrażony zamek ze 
snów", starając się na co dzień godzić je ze sobą. Campbell dodaje, że 
indywidualne marzenia snute przez jednostkę mogą okazać się dla 
niej w tych warunkach ważniejsze i bardziej satysfakcjonujące niż 
rzeczywistość, choć ich realizacja w skomercjalizowanym świecie 
przynosi nieustanne rozczarowania i nowe pragnienia 175• Ritzer, opi
sując ów „zamek ze snów", podkreśla spektakularny charakter celowo 
nadawany współczesnym „świątyniom konsumpcji", czyli centrom 
handlowym, parkom tematycznym, sieciom barów szybkich dań itp. 
Jak łatwo zauważyć, odpowiadają one postaciom Auge'owskiej 
„nie-przestrzeni". Ich fantasmagoryczny wizerunek łączy w sobie 
walor zabawowy z konsumpcyjnym i, zdaniem autora Magicznego 

świata konsumpcji, podniosłością swą przywołuje skojarzenia z war
tościami religijnymi. Owe „świątynie konsumpcji" są projektowane 
tak, by miały podobną równowagę, symetrię i układ jak rzeczywiste 
świątynie. Ma to na celu zapewnienie odwiedzającym analogicznego 
do osiąganego dzięki wspólnym rytuałom religijnym poczucia cen
tralności i wspólnoty176

• Ritzer powiada, iż religia stara się połączyć w 
ten sposób to, co magiczne, z tym, co racjonalne, choć stan ten jest 

174
Za: G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stawowy, Wydawnictwo

Literackie Muza SA, Warszawa 2001, s. 121. 
175

Za: G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji ... , op. cit., s. 114-126.
176Ibid., s. 24. 
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zarówno w przypadku religii, jak i „religii konsumpcji" niezmiernie 
trudny zarówno do pełnego osiągnięcia, jak i do utrzymania na dłuż
szą metę. To bowiem, co „na odległość" zdawało się cudowne i 
magiczne, ,,z bliska" okazuje się racjonalne i tym samym rozczaro
wuje. Dlatego „ludzie w tym świecie dzielą się na oczarowanych i roz
czarowanych"177. Innowacje techniczne, z których najważniejszą jest 
obecnie komputer, usprawniają działanie coraz silniej dzięki nim 
,,fantasmagoryzujących rzeczywistość" środków konsumpcji178

• 

Medialne innowacje techniczne, z których najważniejszą jest glo
balna sieć komputerowa, usprawniają nakłanianie do konsumpcji i 
wprowadzają nowe jej obszary. Ritzer rozwija w tym kontekście Bau
drillardowskie pojęcie symulakru, nazywając je niekiedy „upodobnie
niem". Rzeczywistość wirtualna traktowana jest przez niego jako 
,,symulacja doskonała", która staje się coraz doskonalsza w tym sen
sie, że wpisane jest w nią stałe powiększanie dystansu wobec rzeczy
wistości. Rzeczywistość wirtualna powoduje najbardziej znaczące 
,,umagicznienie świata" spośród dostępnych obecnie metod upodob
nień i zarazem wprowadza ogarniającą całą kulturę dyrektywę dopa
sowania się (i dopasowania wszystkiego) do formatu rozrywki179

• 

Amerykański socjolog interpretuje zatem rzeczywistość wirtualną, 
podobnie jak Castells, jako swoisty wzór kulturowy. 

Ritzer przejmuje też Baudrillardowskie pojęcie implozji, czyli roz
padu lub zaniku granic, wskutek którego twory wcześniej uważane za 
różne zlewają się ze sobą. Gwałtowny rozwój nowych gałęzi i sposo
bów konsumpcji spowodował całą serię implozji, znikanie jednego 
zespołu granic powoduje bowiem rozpad innych. Narastająca w ten 
sposób synkretyzacja ma zdaniem autora McDonaldyzacji społeczeń

stwa charakter „umagiczniający": świat pozbawiony granic staje się 
rodzajem spektaklu, którego jedynym zadaniem jest przyciąganie 
klientów w celu zachęcania ich do konsumowania 180

• Ritzer wprowa
dza tu pomocnicze pojęcia dyferencjacji- czyli pędu do wynalazczoś
ci, tworzenia „zupełnie innych, nowych rzeczy" - oraz dedyferencjacji. 
Dyferencjacja miała według niego charakteryzować świat nowocze
sny. Wówczas różnorodność produktów powodowała zróżnicowanie 

177Ibid., s. 315.
178Ibid., s. 69.
179Ibid., s. 206.
180Ibid., s. 225. 
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miejsc, w których można je było konsumować. W tych warunkach nie 
tylko sposoby, gałęzie, ale i same środki konsumpcji musiały być po 
prostu silnie zróżnicowane i odseparowane. Nowoczesna dyferencja
cja nie zanikła jeszcze całkowicie, ale w dzisiejszym świecie pogłębia 
się zjawisko dedyferencjacji, czyli niemożność rozróżniania rzeczy i 
miejsc, która znajduje potwierdzenie w Auge'go analizie non-lieux. 
Rzeczy i miejsca implodują w siebie i zaczynają się nawzajem przeni
kać, tworząc synergiczne przedmioty w rodzaju wielofunkcyjnego 
komputera osobistego, a także „miejsca, w których można znaleźć 
wszystko": superparki rozrywki, supercentra handlowe, wreszcie owo 
specyficzne „nie-miejsce", jakim jest Internet181

. Ritzer pisze w tym 
kontekście o współczesnej kompresji czasoprzestrzennej, czyli, mó
wiąc językiem Baudrillarda, konstatuje implozję różnic zarówno 
kategorii czasu (konsumpcja w każdej, dowolnej chwili), jak i prze
strzeni (,,implozja do domu przestrzeni handlowej")182

. Rozwój „kul
turowej implozywności" rozpoczął się w nowoczesności, ale obecnie 
przyspiesza i nasila się, powodując stopniową „fantasmagoryzację" 
obrazu świata183

• 

Wywód Ritzera podsumować można następująco: wynalazki tech
niczne przyśpieszają i pogłębiają metaforyczną makdonaldyzację, 
która opiera się na „fantasmagoryzacji obrazu świata". Makdonaldy
zacja i „fantasmagoryzacja" przyśpieszają zwrotnie rozwój technolo
gii poprzez pobudzanie technicznej wynalazczości. Autor 
Magicznego świata konsumpcji za szczególnie efektywne narzędzia 
animujące ten proces uważa komputer i Internet184

• W ślad za Davi
dem Harvey dowodzi, iż między modernizmem a postmodernizmem 
różnice są raczej ilościowe aniżeli jakościowe, a więc postmodernizm 
nie przeciwstawia się modernizmowi, lecz kontynuuje jego tendencje: 
to modernizm dokonał kompresji czasu i przestrzeni, zaś postmoder
nizm znacznie nasilił i przyspieszył ten proces185

• ,,Superracjonali
zując" się, systemy społeczne nowoczesności popadły nie tylko w 

181Ibid., s. 227. 
182Zdaniem Ritzera kompresję przestrzeni powoduje przede wszystkim upo

wszechnienie się Internetu. To właśnie dzięki niemu powstają niematerialne środki 
konsumpcji dające złudzenie nieograniczonej przestrzeni. Zob. ibid., s. 262. 

183Ibid., s. 243-245. 
184Ibid., s. 248. 
185Ibid., s. 260. 
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„nierozumność", którą należy pojmować jako dehumanizację, ale i 
zirracjonalizowały się na zasadzie hiperekspansywnej biurokracji 
Weberowskiej, której jedynym celem staje się na zaawansowanym 
poziomie rozrostu autoafirmacja, nie zaś realizacja zadań, do których 
dana instytucja została powołana. Najbardziej ewidentnym przykła
dem tego zjawiska jest historia mediów, czyli systemów komunika
cyjnych, które stopniowo wyewoluowały z modernistycznej, 
edukującej i aktywizującej społecznie prasy w postmodernistyczny 
Internet i neotelewizję, powodujące kompresję czasoprzestrzeni oraz 
implozję różnic. Tą właśnie drogą dochodzi zdaniem Ritzera do 
,,umagicznienia", ,,ponownego zaczarowania" współczesnego świata. 
Jak wynika z prac cytowanych przeze mnie badaczy, takich jak Auge, 
Maffesoli i Burszta, owo „współczesne umagicznienie", ,,ponowne 
zaczarowanie świata" należy analizować „połączonymi siłami" antro
pologii i socjologii. Jedynie bowiem na interdyscyplinarnej płaszczy
źnie między nimi skonstruować można spójne, wyczerpujące i 
uniwersalne definicje magii, religii, techniki, nauki, racjonalności 
i nieracjonalności. 

*** 

Omówiona przeze mnie w tym rozdziale antropologiczna kontro
wersja wokół pojęcia racjonalności sprowadza się do konfliktu mię
dzy teoretycznym ujęciem intelektualistycznym (Frazerowskie 
pragmatystyczne założenie o instrumentalizmie magii, która jest w 
ramach kulturowego kontekstu racjonalna i służy opanowywaniu 
świata) a symbolicznym (założenie, iż zjawiska religijne zasadzają się 

k k . ' . 1 . d . ,i 186 S b na onta cie z sacrum, zas magia na ezy o anflsacrum/ . ,, ym o-
liści" twierdzą, że „wszyscy jesteśmy równie irracjonalni": przyna
leży tu Gellnera koncepcja Big Ditch oraz intuicje Leacha, według 
których włączając się w dyskursy codzienne, przestajemy oddzielać 
metaforyczność od kauzalności, ,,mieszając gatunki tak pieczołowicie 
oddzielane przez naukowców187

• ,,Intelektualiści" natomiast, np. Le
vi-Strauss, sądzą, że „wszyscy jesteśmy równie racjonalni". Z kolei 
relatywiści uważają, że nie należy w ogóle mówić o racjonalnym i nie-

186M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 51-52.
187E. Leach, Social Anthropology, Oxford University Press, Oxford 1982, za:

ibid., s. 181. 
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racjonalnym sposobie myślenia, ponieważ wiąże się to automatycznie 
z ich wartościowaniem, kognitywiści zaś - że wszyscy ludzie tworzą 
uniwersalnie podobne modele poznawcze188. M. Buchowski stara się
pogodzić te sprzeczne opinie, traktując jako wspólną wszystkim lu
dziom „mieszankę metaforyczno-metonimiczną'', opisaną po raz 
pierwszy przez strukturalistów189, a różnicę między „dzikim" i „cywi
lizowanym" odczytując jako różnicę stopnia emancypacji metafory 
od metonimii i odwrotnie (najniższy jest on w kulturach „najpierwot
niejszych")190. Tę właśnie definicję przyjmuję dla niniejszej pracy, 
traktując Weberowski ruch „od zaczarowania do odczarowania 
świata" jako wyrażenie owej emancypacji w kategoriach socjologicz
nych. Dodać tu należy, iż głównym zadaniem antropologa jest w opi
nii autora Zrozumieć Innego opis słabej/subiektywnej/względnie 
mocnej/rozrzedzonej/intencjonalnej racjonalności191, podczas gdy 
niektórzy badacze, określani przez Buchowskiego jako postmoder
niści, prezentują relatywizm skrajny, traktując Innego jako niepozna
walnego, nieosiągalnego. Natomiast ewolucjoniści w przeszłości 
prezentowali nie założenie o racjonalności oparte na jej „słabej" defi
nicji, ale podejście „czysto" racjonalistyczne, absolutyzujące Rozum. 
Z tego względu w ujęciu ewolucjonistycznym opisany problem 
poznawczy w ogóle nie istniał: badacze tej orientacji traktowali po 
prostu swój światopogląd jako obiektywny192. Te trzy podejścia 
należy starannie od siebie odróżniać. 

Współcześnie wśród antropologów dominuje pogląd, że „kultury 
nie mogą być poznawczo porównywane i oceniane, ale mogą dokony
wać się w ramach wzajemnych interpretacji lub nawet uzgadniać pole 
wspólnych pojęć i interpretacji, zaś praktyka antropologiczna dowo
dzi tego rodzaju możliwości"193. Tożsamość, której ustalenie i wyar
tykułowanie było i pozostało głównym celem poznawczym tej 
dziedziny wiedzy, może się obecnie wyłonić jedynie dzięki negocjacji 
z różnicą194. Dlatego antropolog współczesny jawi się jako między
kulturowy pośrednik, wręcz jako trikster przemieniający to, co egzo
tyczne, w to, co swojskie, a to, co swojskie, w to, co egzotyczne, 
zaś przesąd w to, co „wewnętrznie racjonalne". Dlatego też można 

188Ibid., s. 188. 
189Koncepcję tę omówię szczegółowo w rozdziale czwartym. 
190M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 192.
191Ibid., s. 115. 
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określać antropologię jako naukę skierowaną przeciw złudzeniu kon
sensusu, gdyż jej zadaniem jest wydobywanie heterogenii rzeczywi
stości. Obok założenia o racjonalności dla praktyki badawczej tej 
nauki niezbędna jest obecność „współczynnika humanistycznego", 
który pozwala na najpełniejsze poznanie właściwych każdej kulturze 
,,intencji", ,,norm, wartości, kompetencji i doświadczeń". 

Raymond Firth, nestor brytyjskiej antropologii, pod koniec życia 
prorokował: ,,Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy naszej dyscypliny, 
zawsze utrzymywałem, że problemy badawcze dla antropologa moż
na znaleźć wszędzie tam, gdzie istnieje komunikacja międzyludzka. 
Nigdy nie wydawała mi się zasadna idea, że antropologia społeczna 
zniknie wraz z tzw. ludami «pierwotnymi», które wyginą lub zmienią 
swój sposób życia w wyniku zderzenia z siłami technicznymi, ekono

micznymi i społecznymi"195
• Zaś Levi-Strauss dodawał: ,,Antropolo

gia przetrwa w zmieniającym się świecie, pozwalając sobie zginąć, 
aby się narodzić znowu pod nowym pretekstem"196

. Zdaniem badaczy 
przywoływanych przez mnie w tym rozdziale powiązane ze sobą 

192Warto tu dodać, że współcześnie w socjologii i antropologii kulturowej istnieje 
orientacja zwana neoewolucjonizmem Gego przedstawiciele to L.A. White, G.V. 
Childe, J.H. Steward, T. Harding, G. Lensky), głoszący determinizm technologiczny, 
czyli traktująca technologię jako podstawowy motor ewolucji. W tym ujęciu techno
logia jest „podstawowym czynnikiem determinującym system społeczny, wpływa 
ona bezpośrednio na charakter ekonomiki, ta z kolei na charakter polityki, a w rezulta
cie na formy dystrybucji dóbr (strukturę nierówności społecznej)". Różnica między 

poglądami neoewolucjonistów a ewolucjonistów polega na tym, iż w pierwszym z 
owych ujęć „decydujące dla technologii są nie rodzaj czy ilość przetwarzanej energii, 
lecz zasoby i sposoby przetwarzania informacji. Kryterium rozwoju jest wzrost zaso
bów informacji, a zwłaszcza informacji technologicznej". Neoewolucjoniści 
twierdzą, że ludzkość przeszła następujące stadia rozwoju: 1) zapis i przekaz informa
cji przez dziedziczenie biologiczne, 2) indywidualne uczenie się za pośrednictwem 
świadomości, potem znaków, aż wreszcie 3) odkrycie symboli, które kodyfikują i 
przekazują informację następnym pokoleniom. Za: P. Sztompka, Socjologia. Analiza 
społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 504. 

193M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 103.
194C. Geertz, świat w kawałkach - kultura i polityka u schyłku wieku, w: C. Ge

ertz, Lokalna lektura, red. D. Wolska i M. Brocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja
giellońskiego, Kraków 2003, s. 17. 

195R. Firth, Czy antropologia społeczna ma przyszłość?, tłum. A. Kościańska, w:
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 22. 

196C. Levi-Strauss, Anthropology: Its Achievements and Its Future, ,,Current An
thropology" 1966, t. 7, nr 2, s. 126. Za: A.K. Paluch, op. cit., s. 292. 
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zjawiska globalizacji, postindustrializmu i mediatyzacji kultury, 
zwłaszcza dokonującej się w ramach komunikacji komputerowo za
pośredniczonej, przybierają obecnie kształt owego pretekstu, natomiast 
antropo-socjologia - kształt owej Levi-Straussowskiej „antropologii 
odrodzonej". Trzeba się zgodzić, iż specyficzne cechy komunikacji 
komputerowo zapośredniczonej i tworzonych na jej bazie tak zwanych 
środowisk wirtualnych determinują charakter interakcji zachodzących 
za jej pośrednictwem, przez co wpływają zwrotnie zarówno na zaanga
żowane w nie jednostki, jak i na kształt współczesnych społeczeństw, 
które owe jednostki tworzą. Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie 
proksemicznej analizy „rzeczywistości wirtualnej" rozumianej jako 
środowisko przed przejściem do dalszych rozważań. Z tego względu 
omówię teraz w moim przekonaniu najistotniejsze, gdyż posiadające 
największą wartość eksplikacyjną opisowo-interpretacyjne obrazy 

rzeczywistości wirtualnej autorstwa kolejno: M. Heima, S. Turkle, 
J. Baudrillarda, H. Rheingolda i M. Castellsa.





Rozdział 2 

„Rzeczywistość wirtualna" jako nowe 
środowisko. Przegląd stanowisk 

1. Koncepcja Michaela Heima: rzeczywistość wirtualna
jako środowisko egzystencjalne

Filozof Michael Heim w swej uznawanej już za klasyczną1 pracy The 
Metaphysics of Virtual Reality (1993) objaśnia szczegółowo podsta
wowe pojęcia związane ze zjawiskiem rzeczywistości wirtualnej. Te 
pojęcia to: wirtualność (virtual), rzeczywistość wirtualna (virtual 
reality, oznaczana akronimem VR) oraz środowisko bądź też świat 
wirtualny (virtual environment/virtual world). Z terminami tymi 
wiążą się u Heima kolejne pojęcia: byty o charakterze wirtualnym 
( virtual entities) oraz świat prymarny (primary world). Dla moich roz
ważań przyjmuję sformułowane przez Heima definicje wymienio
nych terminów. 

Autor The Metaphysics of Virtual Reality wykazuje, iż do powstania 
komputera osobistego (personal computer, PC) doprowadziła długa 
linia wynalazków zapoczątkowana przez narodziny pisma, którego 

1Za: P. Zawojski, Monitory między nami ... , op. cit., s. 430.
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dzieje zostały następnie zrewolucjonizowane w 1452 roku przez wyna
lazek Gutenberga, zaś u schyłku XX wieku - przez digitalizację słowa 
pisanego2

• Digitalizacja ta związana jest właśnie z „rewolucją kompu
tera osobistego". O specyfice PC stanowi fakt, iż jest on powszechnie 
używanym, potencjalnie usieciowionym urządzeniem elektronicz
nym, łączącym moc obliczeniową, zdolność do generowania danych 
w postaci cyfrowej oraz funkcję maszyny do pisania zsynchronizowa
nej z drukarką (word processor3

). Nie mniej ważną jego cechą, umo
żliwiającą interpretowanie PC w kategoriach zjawiska o charakterze 
audiowizualnym jest fakt, że jest on wyposażony w monitor, na któ
rym pojawia się zarówno typograficzne, sformatowane pismo, jak i 
zakodowane dane oraz przetworzone cyfrowo obrazy. PC posiada 
również głośniki umożliwiające udźwiękowienie tych obrazów. 

Z powodu wielości możliwych zastosowań komputer ma nie
wątpliwie najbardziej synergiczny charakter spośród maszyn do tej 
pory skonstruowanych przez człowieka. Heim twierdzi, iż szczególne 
kulturowe znaczenie ma fakt, że w ramach udoskonalania tego wyna
lazku doszło do zjednoczenia funkcji operatora digitalnych danych 
(kodowanych w postaci symboli zaczerpniętych z języka matematyki) 
oraz funkcji maszyny do pisania/drukarki i następnie połączenia kom
puterowych terminali w sieć. Ongiś drukowane książki sprawiły, że 
świat stał się „biblioteką z półką na książki w każdym domu"4

• Kom
putery miały uwolnić ludzkość od produkowanych przez drukarnie 
„stosów papieru"; miały przyspieszać - i coraz bardziej przyspieszały 
- obrót informacją. Oznaczało to równoległe przyspieszenie myśle
nia, pracy i patrzenia, ponieważ ludzkie oko i mózg zaczęły działać
niejako „poprzez maszynę", zostały z nią sprzęgnięte5

• Za filozofa,
który w najbardziej dobitny sposób zwrócił uwagę na rozległe konse
kwencje zjawiska sprzęgnięcia ludzkiego umysłu i sensorium z
maszynąHeim uważa Martina Heideggera (1889-1976), który już w
1967 roku zauważył, iż we współczesnym świecie znacząco narasta

2M. Heim, The Metaphysics o/Virtual Reality, Oxford University Press, 1993, s.
VII-VIII.

3Heim podkreśla, iż maszyna cyfrowa i maszyna do pisania, funkcjonując od
dzielnie, prezentowały dwa zasadniczo odmienne sposoby prezentowania i przecho
wywania wiedzy. Zob. M. Heim, op. cit., s. 40. 

4Ibid., s. 42.
5Ibid., s. 43. 



„Rzeczywistość wirtualna" jako nowe środowisko. Przeglqd stanowisk 91 

waga informacji6
• W interpretacji Heideggera medytatywna wiedza 

nie jest tożsama z kalkulatywną informacją (a taki właśnie charakter 
ma współczesna, zdigitalizowana postać informacji generowanej 
maszynowo). Kiedy przepływ informacji narasta w sposób niekontro
lowany, informacja zaczyna wręcz antynomizować wiedzę, tworząc 
zagrożenie dla tej specyficznie ludzkiej umiejętności,jaką jest myśle
nie medytatywne. Heim określa tę sytuację mianem infomanii i uznaje 
ją za podstawową cechę społeczeństwa przełomu drugiego i trzeciego 
tysiąclecia. W drugiej połowie XX wieku obserwować można było 
stopniowe narastanie obsesji na punkcie gromadzenia danych przy 

równoczesnym „zaniku" ich znaczenia, na którego wydobycie najczę
ściej nie starcza już ani czasu, ani energii. Myślenie stało się w ten 
sposób mniej twórcze, choć wielokrotnie szybsze7

• Heidegger twier
dził, że historia i tradycja mogą „dopasować się" do „infomaniakal
nych" systemów gromadzenia informacji i ostrzegał przed „końcem 
myślenia", do którego mogłoby wówczas dojść8

• Autor Bycia i czasu 

twierdził, iż esencja technologii polega na tym, że infiltruje ona 
ludzką egzystencję głębiej niż jakikolwiek inny wytwór człowieka. W 

wyniku jej oddziaływania zmienia się ludzki sposób poznawania, 
myślenia i wola: ,,ludzkie działania i aspiracje stają się fundamental
nie zniekształcone". Dlatego technologię określić można jako narzę
dzie ukształtowania egzystencji ludzkiej. Kiedy Heidegger spekulował 
na temat wszechobejmującego Gestell, czyli ludzkiej interpretacji 

świata przekształcającej się we wszechobejmujący system technolo
giczny, była to koncepcja abstrakcyjna9

• U schyłku XX wieku zna
lazła ona, zdaniem Heima, swoje ucieleśnienie w postaci Internetu 
i „rzeczywistości wirtualnej". 

Heidegger, przypisując technologii status narzędzia kształtującego 
przede wszystkim swego wytwórcę i użytkownika nieświadomego 

faktu owego kształtowania, nadał jej rozwojowi niepokojące konota
cje, wskazując na możliwe zagrożenia, które on być może ze sobą 
niesie. Według Heima nadużyciem jest jednak imputowanie niemiec
kiemu filozofowi technofobii, czyli lęku przed maszyną rozumianą 
jako „przeciwnik" człowieka i człowieczeństwa. Współcześnie ten-

6
Za: ibid., s. 56. 

7
Za: ibid., s. 8-9. 

8
Za: ibid., s. 9. 

9
Ibid., 87. 
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dencje technofobiczne wyraźnie zaznaczają swą obecność zarówno w 
naukowych spekulacjach dotyczących perspektyw rozwojowych AI 
(artificial intelligence, sztuczna inteligencja), jak i w popularnych 
fantazmatach kultury masowej. Heim uważa jednak za płodniejszą 
poznawczo interpretację maszyny nie jako AI, lecz IA (intelligence 
amplification, wzmocnienie inteligencji). Miast jako o oponencie 
woli mówić o komputerze jako o symbiotycznym komponencie, 
„składniku ludzkiego myślenia". W ujęciu typu IA maszyna nie jest 
dla człowieka faktycznie niebezpieczna jako rywal (,,zbuntowany ro
bot"), lecz jedynie potencjalnie jako narzędzie, składnik codzienności, 
którego używanie subtelnie, aczkolwiek nadzwyczaj skutecznie zmie
nia ludzki sposób myślenia 10• W rozumieniu IA różnice między umys
łem/mózgiem a komputerem/programem jawią się raczej jako ontyczne 
niż ontologiczne

11• Zdaniem Heima „płaszczyzna przyległości" mię
dzy nimi, czyli interfejs „zbudowany pomiędzy umysłem a maszyną'', 
definiuje zjawisko określane jako rzeczywistość wirtualna 

12
• 

Tak więc dopiero rozumiana jako komponent codziennego do
świadczenia i „wzmocnienie inteligencji", nie zaś jako „sztuczna inte
ligencja" technologia wywiera rzeczywisty i znaczący wpływ na 
swoich twórców i użytkowników13

• Owo oddziaływanie szczególnie
wyraziście uwidacznia się w funkcji komputera jako usieciowionego 
word processora. Zdaniem Heima word processor można utożsamić z 
Heideggerowską„maszyną językową'' (Sprachmaschine), której uży
wanie znacząco modyfikuje język. Heidegger, sądząc zresztą, że 
wzrost roli „maszyn językowych" jest nieunikniony14, uznawał go
jednak za wyraz swoistej degradacji słowa. Twierdził, iż w miarę upo
wszechniania się „maszyn językowych" pisanie traci swój unikalny 
status, wiedza zostaje sprowadzona do informacji, która z kolei staje 
się towarem, a indywidualność zredukowana zostaje do formatu. 
Człowiek w ten sposób może utracić kontrolę nad językiem, a tym 
samym „esencję istnienia ludzkiego", zachowując jednocześnie złu
dzenie, że wciąż ją posiada15 • Sytuacja ta ziszcza się zdaniem Heima 

10Ibid., s. XVI. 
11Ibid., s. 60. 
12Ibid., s. 60---61.
1
3Ibid., s. 59. 

14Za: ibid., s. 65. 
15Ibid., s. 63. 
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w dobie upowszechnienia się word processorów: pisanie przestaje 
być dziś kreatywne, gdyż polega przede wszystkim na opracowywa
niu konspektów, czyli usiłowaniu uzyskania całościowego oglądu 
przedmiotu, który jeszcze nie powstał, oraz na dopasowywaniu pisma 
do gotowych formatów różnych typów tekstu. W ten sposób komputer 
w pewnym sensie sam staje się pisarzem i jako taki coraz silniej 
wpływa na pismo, pisanie oraz sposób myślenia tych, którzy piszą. 
Proces ten Heim określa jako thought processing16

• 

Heidegger, rozważając w latach sześćdziesiątych XX wieku rela
cję człowiek-maszyna, nie mógł oczywiście mieć na myśli personal 
computers takich, jakie znane są dziś, na przełomie tysiącleci. Za 
życia autora Bycia i czasu komputery miały postać ogromnych main
frame' ów w rodzaju UNIVAC-a, pełniących jedynie funkcję maszyn 
liczących. Komputer osobisty jednak, zwłaszcza usieciowiony, sta
nowi według Heima realizację najbardziej wpływowej Sprachma
schine,jakąmożna sobie wyobrazić. Dzięki obrazowemu interfejsowi 
narzędzie to „przylega" do ludzkiego sensorium tak ściśle, że po
wstaje wrażenie bezpośredniego przenikania się dwóch rzeczywisto

ści: technologicznej i „naturalnej". Oznacza to narodziny relacji 
taktylnej między ciałem ludzkim a technologią. Jak nigdy wcześniej 
w historii czujemy dziś, że „stajemy się jednym z maszyną''17• Odkąd
upowszechniło się wcielenie komputera jako usieciowionego PC, 
doświadczenie to stało się codziennością dla milionów ludzi. Kompu
ter osobisty nie jest dziś ani tylko, ani przede wszystkim potężnym 
kalkulatorem, jakim ongiś był UNIVAC. Jest natomiast wykorzysty
waną na co dzień „maszyną językową'', służącą do pisania i - co 
szczególnie istotne - do komunikacji. Obecnie, w erze nie wiary, nie 
rozumu, ale informacji, word processor przekroczył status narzędzia, 
stając się synergicznym „przedłużeniem człowieka", nie tyle rozu
mianego jako homo faber, ile jako homo symbolicus. Jak pisze Heim, 
„kiedy język staje się daną elektroniczną, zaczynamy przekształcać 
go w inny sposób, niż czyniliśmy to dotychczas"18• Jest to właśnie
myśl Heideggerowska. 

Do podobnych konkluzji co Heidegger doszedł „wczesny prorok" 
mediologii - Marshall McLuhan, który twierdził, że technologiczne 

16
Ibid., s. 47. 

17
Ibid., s. 64. 

18
Ibid., s. 65. 
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„rozszerzenia człowieka" powołują do życia nowe środowisko19
. Taki 

właśnie według Heima jest sens najsłynniejszego bodaj, różnie obja
śnianego „równania" McLuhana: medium is a message. Funkcją tech
nologii nie jest tu niszczenie dawnego porządku, lecz przekształcanie 
go w subtelny sposób, stwarzający wrażenie, jakby nic się nie 
zmieniło. Tę linię interpretacyjną podjął uczeń McLuhana, Walter J. 
Ong (1912-2003). Pisał on o dwóch najważniejszych cezurach w 
historii wiedzy: przejściu od oralności do piśmienności oraz od chiro
grafii do druku. Wynalazki te jego zdaniem w znaczący sposób 
odmieniły oblicze kultury, kształt języka i sposób myślenia ludzi. Jak 
zauważył Ong, pierwszą z tych cezur zanalizować można na podsta
wie dzieł Platona, którego epistemologia bazowała na odrzuceniu 
,,pierwotnego" świata kultury oralnej. Ong udowadniał, iż Platon trak
tował pismo jako technologię, podobnie jak dziś ludzie traktują kom
puter20. Ten grecki filozof trwale skorelował język z wizualnością; 
pod jego wpływem, mimo iż „słowa są [nadal] zagnieżdżone w mowie 
oralnej ( ... ), pismo z całą bezwzględnością zamyka je na zawsze w 
polu widzenia"21• Ong twierdził, iż wraz z epoką posttypograficzną, w
której do pisania zaczęto wykorzystywać urządzenia elektroniczne, 
dzięki czemu pogłębił się zainicjowany ongiś przez wynalazek druku 
związek słowa z przestrzenią (,,elektroniczny ruch w miejscu"), świa
domość ludzka wkroczyła w fazę wtórnej oralności22

• Wtórna oraliza
cja kultury nie oznacza regresu do epoki oralności pierwotnej, do 
której zdaniem Onga jest „zarazem podobna i niepodobna"23

. Podob
nie jak oralność pierwotna, wtórna oralność generuje silne poczucie 
wspólnoty, jednak w odróżnieniu od tej pierwszej przynależność do 
wspólnoty w epoce posttypograficznej jest dobrowolna i „świadomie 
spontaniczna". Tak więc według linii interpretacyjnej McLuhana i 
Onga epoka mediów elektronicznych jest okresem pozornego regresu 
kulturowego. Oznacza ona rezurekcję zaledwie niektórych elementów 
porządku przedpiśmiennego (oralnego), a i to w nowym kontekście. 

19K. Loska, op. cit., s. 33.
20

W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola,
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992, s. 116-117. 

21
W.J. Ong, op. cit. , s. 33. 

22Ibid., s. 182. 
23Ibid., s. 186. 
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Walter Ong scharakteryzował myśl Zachodu egzemplifikowaną 
przez kartezjanizm jako binarną, wizualistyczną i monologiczną ( anty
dialogiczną). Już nie dysputa, jak w starożytności, wiedzie w niej do 
prawdy, ale eksperyment, wykonywany metodycznie i według zasad 
logiki. Odejście od monizmu, oralności i dialogizmu dokonało się zda
niem Onga właśnie pod epistemologicznym wpływem druku

24
• Z tego

względu autora Oralności i piśmienności trzeba również zaliczyć do 
wyznawców determinizmu technologicznego. Ongowska wizja „prze
wrotu piśmiennego" jest analogiczna do zastosowanego przez Heima 
do word processora twierdzenia Heideggera na temat Sprachmaschine 

(wynalazki techniczne zmieniają sposób używania języka i w ten spo
sób stopniowo przekształcają wszystkie sfery kultury). Szczególnie 
istotna dla zrozumienia zasad rządzących specyfiką word processora 

umieszczonego w interesującym mnie w niniejszym wywodzie kontek
ście komunikacji zapośredniczonej komputerowo jest logika symbo
liczna Boole'a, będąca podstawową strategią komputerową25

• 

Angielski matematyk, logik i filozof George Boole ( 1815-1864) twier
dził, iż język naturalny można przełożyć na symbole, a następnie 
uporządkować go według zasad logiki matematycznej. Za jego 
sprawą nowoczesna logika ostatecznie zerwała ze swym odantycz
nym zakorzenieniem w „rzeczywistości" i stała się czystym rachun
kiem. Na zasadach logiki symbolicznej Boole'a oparty jest system 
przekształcania pisanego języka naturalnego w dane digitalne, stoso
wany w komputerach. Według tego schematu postępowania wiedza 
zostaje „przełożona" na informację i następnie ulega homogenizacji. 
Jak wynika z Heimowskiej lektury Heideggera, oznacza to równocze
sne odcięcie części znaczeń26

, ,,dyskretne opróżnianie symbolu ze
znaczenia"27

• Przedmiot istniejący rzeczywiście, zyskując status
zmiennej, nie musi już być weryfikowany jako rzeczywiście ist
niejący. Staje się on, na wzór zmiennej matematycznej, raz na zawsze 
oderwany od rzeczywistości - nie łączy się w żadnym punkcie z 
codziennym życiem ani też z tym, co określa się jako język naturalny. 

24Ibid., s. 46. 
25M. Heim, The Metaphysics of Virtual Reality ... , op. cit., s. 12.
26Ibid., s. 16. 
270 negatywnych dla języka skutkach takiego stanu rzeczy można się przekonać 

choćby na przykładzie internetowych wyszukiwarek i automatycznych tłumaczy. 
Ibid.,s.14-17. 
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Zostaje tym samym wygnany „poza intuicyjną mądrość doświadcze
nia i zdrowy rozsądek"28

• Z powodu oparcia programistyki na zasa
dach logiki symbolicznej Boole'a komputer nie „potrafi" rozmyślać, 
medytować ani myśleć kreatywnie, lecz tylko przeszukiwać dane wie
lokrotnie szybciej i przekształcać je zgodnie z programem. Nie jest 
również w stanie przeszukiwać zasobów z własnej inicjatywy. Z ,jego 
punktu widzenia" każdy tekst, dźwięk czy obraz są jedynie danymi. 
Komputer nie może zatem na ludzką modłę „postrzegać" głębi, sensu 
ani kontekstu informacji, mimo że precyzyjniej niż człowiek 
„postrzega" jej powierzchnię i rozmaitość szczegółów Gak obrazowo 
pisze Heim, na ekranach komputerów majaczy przed nami wizerunek 
bogatego, lecz „cienkiego i spłaszczonego świata")29

• Z tego powodu
skomputeryzowana biblioteka staje się centrum informacji raczej niż, 
jak niegdyś, ,,świątynią dumania". Jedynie człowiek-użytkownik jest 
w stanie łączyć wygenerowane przez komputer informacje we właś
ciwy sobie intuicyjny, asocjacyjny sposób30

• Szczególnie wyraziście
widać to zjawisko na przykładzie hipertekstu, który bez ingerencji 
usera wybierającego połączenia przestaje funkcjonować jako taki, 
czyli jako nielinearne, ,,niesekwencyjne pisanie/czytanie, któremu 
towarzyszy swobodne przemieszczanie się użytkownika"31

, obecnie
stające się nowym ludzkim nawykiem32

• 

28Ibid., s. 20. 
29Ibid., s. 24. 
30Ibid., s. 30. 
31Ibid., s. 33. 
32W ślad za Heideggerem i Heimem uznać trzeba, iż podczas gdy drukowane 

książki wdrażają ludzkie umysły do myślenia linearnego, współczesny PC „dopaso
wuje" je do derywacyjnego hipertekstu. Niemniej należy podkreślić, iż modelem 
ludzkiego myślenia nie zawsze była książka. Jak wskazuje Heim, za przykład mogą tu 
służyć chociażby pisma Tomasza z Akwinu, które wykazują strukturalne podobień
stwo do dysputy (retoryka pytań i odpowiedzi, przegląd stanowisk, komentowanie 
tekstów). Dopiero później ukształtował się model tekstu filozoficznego identyfiko
wany z przejrzyście i logicznie skonstruowaną drukowaną książką pełną uwag na 
marginesie (links) i przypisów. Czytający stał się w tej sytuacji solipsystą obcującym 
jedynie z własnym umysłem i tekstem książki. Nieoczekiwanym rozwinięciem owe
go dopisku na marginesie jest hipertekstualny link elektroniczny, który w odróżnieniu 
od dopisku umieszczonego w książce może mieć dowolną długość, np. być całą 
książką, a nawet nie być tekstem, lecz np. cyfrową fotografią. W ten sposób dialektyka 
przypisu przyczyniła się do zaniku podziału na tekst prymarny i sekundarny. Ibid., s. 8. 
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Obok Boole'a podwaliny pod erę informacji i systemów kompute
rowych położył Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1842)33

• Maszyny 
projektowane przez Leibniza były wyłącznie kalkulacyjne (nie zaś 
symboliczno-logiczne, jak maszyny Boole' a), chociaż stworzony przez 
niego system dwójkowy zdradzał jego zainteresowanie językiem. Leib
niz marzył o stworzeniu dla potrzeb nauki jednego, racjonalnego i zro
zumiałego języka symbolicznego, na który dałoby się przekładać 
zdania potoczne dowolnego języka naturalnego34

• Miałaby w ten spo
sób powstać characteristica universalis, czyli uniwersalne medium 
komunikacyjne, za pomocą którego możliwe stałoby się symultaniczne 
ogarnięcie wszystkich rzeczy na modłę visio Dei, czyli całościowego, 
momentalnego, nieograniczonego spojrzenia, ,,takiego, jakim spo
gląda na świat Bóg", czyli z perspektywy nieskończoności i zarazem 
,,wiecznej teraźniejszości"35

. Zdaniem Leibniza ludzka wiedza po
winna zmierzać do tego, by stać się taka jak wiedza boska, którą 
cechuje przede wszystkim „wszystkojednoczesność"36

• W tym celu 
niemiecki uczony projektował wielką syntezę wszelkiej wiedzy, ro
dzaj totalnej encyklopedii, która ogarnęłaby cały myślowy dorobek 
ludzkości. Łatwo zauważyć, iż rolę taką spełnia obecnie Internet, któ
remu niewątpliwie bardziej niż jakiemukolwiek drukowanemu kom
pendium wiedzy udało się zbliżyć do Leibnizowskiego projektu 
,,wszystkojednoczesnej" summy myśli ludzkiej. 

Równie istotna dla mediologii okazała się monadologia Leibniza, 
czyli jego metafizyka, uważana przezeń za najważniejszą spośród 
licznych dziedzin, którymi się zajmował. Monadologia to teoria rze
czywistości opisująca system monad, czyli bytów „samotnych", 
oddzielonych od innych bytów, które również pozostają oddzielone 
od siebie nawzajem. Z perspektywy mediologicznej sytuacja mona
dyczna definiuje sytuację komunikacyjną typu komputerowego, jak 
również sytuację samych bytów wirtualnych. Monady są niemate
rialne, a przy tym nie mają „okien" - punktów styku z przestrzenią 
poza nimi. Mimo to są one terminalami wyposażonymi w urządzenia 

33M. Heim, op. cit., s. 15.
34W.J. Burszta, Język hiperrzeczywistości - hiperrzeczywistość języka, w:

Przyszłość języka, red. S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski, Wydawnictwo Uniwersy
teckie w Białymstoku, Białystok 2001, s. 135-135. 

35M. Heim, op. cit., s. 36.
36U Heima all-at-once-ness. Ibid., s. 95.
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wyjścia-wejścia typu interface. Rolę tę u Leibniza spełnia sensorium. 
Ów interface formatuje dane z zewnątrz w taki sposób, aby monada 
była w stanie je percypować, nie kontrolując jednak jego działania. 
Przy założeniu, że wszystkie byty są monadami, trzeba wnioskować, 
iż ich postrzeganie jest niewspółmierne do obiektywnego visio Dei. 
Monada stanowi jednak mikrokosmos, w którym zawierają się 
wszystkie byty (mundus concentratus), i jedynie na tej podstawie 
można wnioskować o istnieniu makrokosmosu. Każda monada po
strzega świat otaczający ją z innej perspektywy, zaś o obiektywnie 
istniejącym świecie można mówić jedynie jako o sumie owych per
spektyw37. Bóg pełni w tym systemie funkcję sysopa (systemu opera
cyjnego). Jest On centralną, nieskończoną monadą, która koordynuje i 
harmonizuje wszystkie inne, pozwalając im na, jak określa to Heim, 
,,podłączenie się do rzeczywistości" (getting online to reality}

38
• 

W ten sposób dochodzi do ukształtowania wspólnego dla wszystkich 
monad środowiska czy też świata, który może być przez nie doświad
czany jako rzeczywisty, lecz którego istnienie z filozoficznej perspek
tywy należy określić jako wirtualne. 

Wirtualność to według Michaela Heima zrodzony w polu filozofii 
termin pochodzący od łacińskiego słowa virtus ( cnota, wartość, 
męstwo). Określenie „wirtualny" oznacza: ,,nie istniejący w rzeczy
wistości, ale tak jakby", ,,mogący zaistnieć", ,,prawdopodobny", 
„potencjalny", ,,możliwy". Pojęcie „wirtualność" w swym najbardziej 
ogólnym znaczeniu wiązane jest często z takimi określeniami obocz
nymi, jak: pozorność, wyobrażalność, niewidoczność, wszechobec
ność, aprzestrzenność, aczasowość. Istotą wirtualności danego 
obiektu jest to, iż nie istnieje on w sposób fizyczny, a jednak funkcjo
nuje w rzeczywistości zmysłowo dostępnej człowiekowi. Wirtualny 
charakter jakiegoś bytu lub przedmiotu oznacza, iż można postrzegać 
zmysłowo jego obraz bądź skutki, jakie jego działanie wywołuje, nie 
zaś sam ów byt bądź przedmiot. Wraz z rozpowszechnieniem się tech
nik komputerowych termin „wirtualność" zaczął być powszechnie 
używany w kontekście już nie filozoficznym, a cybernetycznym. Owo 
pojęcie związało się w szczególny sposób z rozwojem technik 
pamięci wirtualnej (virtual memory), kiedy to stało się możliwe roz-

37
„Sumę" ową można definiować jako typ zaproponowanej przez Auge 

,,nie-przestrzeni". 
38M. Heim, The Metaphysics of Virtual Reality ... , op. cit., s. 98.
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szerzenie pojemności pamięci komputera bez konieczności rozbudo
wywania hardware'u. Na przykład w przypadku komputera 
osobistego tak zwana pamięć wirtualna może być częścią pamięci 
operacyjnej RAM. Poszerzenie pamięci nie wymaga przy jej użyciu 
dodatkowego miejsca na twardym dysku. Taki dysk wirtualny może 
być używany w ten sam sposób, jak dysk twardy, ale nie posiada j ego 
fizycznych ograniczeń. W miarę dalszego rozwoju technik kompute
rowych, zwłaszcza zaś upowszechniania się sieci komputerowych, 
termin „wirtualność" rozszerzył swe znaczenie. Analogicznie do 
pojęcia dysku wirtualnego dowolny byt lub przedmiot określa się 
obecnie jako wirtualny wówczas, gdy funkcjonuje on w sposób 
pozbawiony wymiaru fizyczności. Ontologiczne konsekwencje 
takiego stanu rzeczy, znajdujące swoje odbicie w języku, skierowały 
uwagę autora The Metaphysics of Virtual Reality z cybernetyki na filo
zofię, z której termin „wirtualność" pochodzi. Szczególna rola w 
wywodzie Heima przypada zagadnieniom kluczowym dla sporu o 
uniwersalia, toczącego się w średniowieczu pomiędzy realizmem 
filozoficznym, związanym z dziedzictwem myśli Platońskiej, a nomi
nalizmem. Jak pisze Heim, debata na temat charakteru i wartości 
egzystencji o charakterze wirtualnym przewija się przez całą historię 
filozofii, nabierając jednak szczególnego znaczenia w pismach Jana 
Dunsa Szkota (1266?-1308), którego poglądy stanowiły nawiązującą 
do augustynizmu odpowiedź na system Tomasza z Akwinu 
(1225-1274). 

Według Heima Duns Szkot de facto stworzył omawiane tu pojęcie 
(łac. virtualiter), które jest niezwykle istotne dla rozumienia stworzo
nej przez średniowiecznego filozofa teorii rzeczywistości. Dotyczyło 
ono w pismach Dunsa sposobu, w jaki forma łączy się z fizycznymi 
atrybutami rzeczy39

. Akwinata twierdził, że z faktów odnoszących się 
do doświadczenia zmysłowego można wnioskować o istnieniu Boga. 
Natomiast Duns Szkot, który uważał, że filozofia40 powinna zajmo
wać się przede wszystkim uogólnionym pojęciem bytu, był zdania, iż 
do wiedzy o Bogu jako o bycie najwyższym dotrzeć można jedynie z 
pominięciem świadectwa zmysłów i rozumu, poprzez bezpośrednie 
poznanie istoty owego Bytu, który jest nieskończony i powołuje do 

39Ibid., s. 132.
4°Filozofia utożsamiana była przez Dunsa z metafizyką i zdecydowanie wyodręb

niana od teologii. 
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istnienia wszechświat bytów skończonych. Samo pojęcie „byt" w uję
ciu Szkota daje się odnieść zarówno do samego Boga, jak i do wszech
świata bytów stworzonych. Zatem w platonizującym ujęciu Dunsa ani 
świadectwo zmysłów 41

, ani poznanie rozumowe nie może przesądzać
o określeniu jakiegokolwiek obiektu mianem bytu bądź o odrzuceniu
jego istnienia. Doctor subtilissimus nie oddzielał, jak czynił to To
masz, pojęcia istoty od istnienia, zaś samo pojęcie bytu w ujęciu
Szkota miało nadzwyczaj szerokie znaczenie - ogarniało „wszystko,
co nie jest niczym", czyli zatem w myśl komentarza Heima wszystko,
co istnieje w jakikolwiek sposób, również w odcieleśnieniu, czyli
właśnie wirtualnie.

Według Heima dystynktywną cechą obecnego rozumienia terminu 
,,wirtualność" jest specyficzna interdyscyplinarność. Pojęcie to naro
dziło się w polu filozofii, przeszło następnie do cybernetyki, a z niej 
do mediologii, zaś obecnie do filozofii powraca. Z tego powodu ma 
ono przynajmniej dwa podstawowe znaczenia, które jednakże w 
języku odmiennych dyscyplin wydają się definiować ten sam feno
men. Odwołując się do szeroko rozumianego nurtu platońskiego w 
filozofii, szczególnie zaś inspirując się definicją bytu stworzoną przez 
Dunsa Szkota, Heim łączy filozoficzną i cybernetyczną tradycję rozu
mienia pojęcia wirtualności, postulując określanie rzeczy istniejących 
w wirtualnym sensie (w wirtualnych światach) mianem bytów wirtu
alnych (virtual entities). Ogólnie rozumiane byty to w jego ujęciu 
wszystkie rzeczy, które „mogą być zarejestrowane jako ontologicznie 
obecne lub mające wpływ na świat". Wychodząc od tej ogólniejszej 
definicji, Heim następnie zawęża ją na użytek filozoficznej refleksji 
nad rzeczywistością medialną, a konkretnie nad rzeczywistością wir
tualną. Byty, które można zaobserwować w tym specyficznym środo
wisku, a które, jak podkreśla Heim, nie muszą stanowić odzwierciedle
nia jakichkolwiek bytów istniejących w świecie prymarnym42

, to
wszelkie obiekty wirtualne, a zatem zarówno awatary, zwane też per-

41Jak twierdzi Heim, dopiero w Renesansie wyłączny status rzeczywistości przy

pisano po raz pierwszy rzeczom postrzegalnym zmysłowo. Współczesna nauka od
wodzi jednak od takiego warunkowania definicji tego, co „rzeczywiście 

rzeczywiste", udowadniając, iż składnikiem i podstawą rzeczywistości są rzeczy i 
zjawiska zmysłowo nieuchwytne, takie jak cząstki elementarne lub energia elektrycz
na. Zob. M. Heim, The Metaphysics o/Virtual Reality ... , op. cit., s. 117. 

42
Ibid., s. 151. 
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sonami, czyli tekstualno-obrazowe wirtualne reprezentacje ludzkich 
użytkowników Sieci, jak i tzw. agenty, czyli autonomiczne obiekty o 
charakterze software, aktywne w wirtualnych światach i mogące 
samorzutnie zmieniać się, ewoluować lub „uczyć się"43

• Natomiast 
rzeczywistość wirtualna (VR, virtual reality) to w ujęciu Heima „spe
cyficzne doświadczenie, które wywołuje u uczestnika wrażenie bycia 
w innym miejscu, niż to, w którym aktualnie znajduje się jego ciało". 
Wrażenie to jest spowodowane zastąpieniem ludzkiego sensorium 
kombinacją tego ostatniego i informacji wygenerowanej przez kom
puter. Z technologicznego punktu widzenia jest to możliwe dzięki 
użyciu trójwymiarowej grafiki cyfrowej oraz elektronicznych 
urządzeń typu wejście-wyjście. Z ich pomocą dąży się do wywołania 
u użytkownika „wrażenia realności". Osiąga się je dzięki maksymal
nemu zbliżeniu sztucznie wygenerowanych wrażeń do wrażeń
wywoływanych przez zetknięcie się z normalną, sensoryczną „płasz
czyzną styku" (interface

44
) pomiędzy użytkownikiem a otaczającym

go światem fizycznym, czyli, jak określa go Heim, ,,światem prymar
nym".

Świat prymarny, określany niekiedy przez Heima mianem świata 
„rzeczywiście rzeczywistego" (really real), to świat poza światem 
komputerowo wygenerowanym, zarówno „naturalny", jak i kultu
rowy. Ontologia świata prymarnego ogranicza realność świata 
wirtualnego, który z powodu technologicznego zapośredniczenia per
cepcji narzuca uczestnikowi status monady. W świecie prymarnym, 
jak obrazowo stwierdza Heim, istota ludzka jest zakorzeniona po
przez fizykalne „kotwice", z których najważniejszą jest ciało/ciele
sność, a kolejnymi: śmiertelność i rodzenie się, temporalność, 
poczucie kruchości i niepewności, podatność na zranienia i ból45

• Zda
niem Heima żaden realny projekt rzeczywistości wirtualnej nie bierze 
na razie pod uwagę możliwości faktycznego „odcięcia cielesności". 
Dlatego fakt posiadania przez człowieka ciała skutecznie ogranicza 
solipsyzację wywołaną monadyczną samotnością w świecie wirtual
nym, wiążąc wszystkie ludzkie istoty we wspólnym, prymarnym, 
,,rzeczywiście rzeczywistym" świecie cielesności i cielesnej tożsamo-

43Ibid., s. 147. 
4
4Interface to według Heima „miejsce komunikacji między dwoma systemami". 

Ibid., s. 155. 
45Ibid., s. 157. 
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użyciu kontrolowanych komputerowo urządzeń typu wejście-wyjś
cie". Większość wirtualnych światów jest w pewien sposób podobna 
do rzeczywistości fizycznej, choć kontrowersje wywołuje wartość 
różnych poziomów tego podobieństwa. Światy wirtualne nie są bez
pośrednio skorelowane z rzeczywistością fizyczną, ponieważ oparte 
są na symulacji. Każda informacja, która może być zwizualizowana, 
może również stać się elementem wirtualnego świata, którego następ
nie może doświadczać uczestnik. Ogólnie rozumiana cyberprzestrzeń 
(,,połączenie zdigitalizowanej informacji i ludzkiej percepcji, matryca 
cywilizacji"51

) zawiera wiele odmian i egzemplifikacji wirtualnych 
światów. Wirtualny świat w pewnym zakresie zawsze naśladuje świat 
fizykalny, zaś o jego istnieniu można mówić tylko dopóty, dopóki 
można mówić o istnieniu jego opozycji, czyli świata prymamego52

. 

Wobec tych dwóch płaszczyzn rzeczywistości Heim używa niekiedy 
również określeń: przestrzeń wirtualna i przestrzeń cielesna (virtual 
space, bodily space). Przestrzeń wirtualna zawiera informacyjne 
ekwiwalenty fizykalnych/naturalnych przedmiotów przestrzeni ciele
snej i jednocześnie wytwarza wrażenie, iż uczestnik komunikuje się z 
nimi53

• 

Z wywodu Heima jasno wynika, iż komputera nie można interpre
tować jedynie jako narzędzia, ponieważ za jego pomocą budowane 
jest obecnie radykalnie nowe, informacyjne środowisko54

• Człowiek 
zdobywa dzięki niemu możliwość wkroczenia do świata, który jest 
całkowicie stworzony przez ludzi, jest czystą symulacją, a zarazem 
czystą kulturą55

• Narzędziem kreacji tego środowiska może on 
posługiwać się, nie wiedząc nic o „krzemowych mikrochipach, ko
dach i algorytmach" - będąc nie elektronikiem i nie programistą, 
a zwykłym userem (użytkownikiem) żyjącym w świecie „przyjaz
nych", nieskomplikowanych w obsłudze interfejsów, takich jak na 
przykład popularne „okienka", czyli ikony systemu Windows. Dzięki 
temu doświadczenie wirtualnego środowiska, a także jego kreacji 
staje się doświadczeniem potocznym i nie może być dłużej trakto
wane jako teoretyczna spekulacja. Z tego właśnie powodu, jak stwier-

51
Ibid., s. 150. 

52
Ibid., s. 133. 

53
Ibid., s. 132. 

54
Ibid., s. 12. 

55
Ibid., s. XI-XII. 
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dza Heim, w zetknięciu z wirtualnym środowiskiem tradycyjne 
pytanie filozoficzne, takie jak: ,,Czym jest egzystencja? Jak pozna
jemy? Czym jest rzeczywistość"? - przestają być hipotetyczne56 • 
Komputer jako word processor i zarazem narzędzie komunikacji 
stwarza nowe relacje z symbolami, językiem i rzeczywistością. Dla
tego jego pojawienie się oznacza narodziny nowej relacji z techno
logią oraz nowego wymiaru świata: 
świata/ środowiska/przestrzeni/rzeczywistości wirtualnej. 

2. Rzeczywistość wirtualna jako narzędzie
multiplikacji i przemiany tożsamości
w ujęciu Sherry Turkle

W wydanej na początku lat osiemdziesiątych XX wieku pierwszej 
książce Sherry Turkle na temat relacji człowiek-komputer, czyli w 

The Second Self: Computers and the Human Spirit57, wzajemne od
działywanie między nimi oznaczało interakcję ,,jeden na jeden" czło
wieka i maszyny. Obecnie jednak, jak twierdzi Turkle w swoim 
napisanym w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych najbardziej 
wpływowym dziele Life on the Screen. Identity in the Age of the Inter
net, interakcja owa radykalnie zmieniła swój charakter. Oznacza ona 
dziś przede wszystkim komunikację międzyludzką zachodzącą via 
komputer w nowej przestrzeni (space), określanej przez autorkę jako 
„cyberprzestrzeń" (cyberspace) lub „wirtualny świat" (virtual 
world)58

. Zauważyć tu trzeba, że uzasadnienie używania w cyfrowym 
kontekście określenia „przestrzeń" jest dyskusyjne. Dobitną krytykę 
digitalnej metafory przestrzennej przedstawił Chris Chesher w tekście 
Ontologia domen cyfrowych. Podkreślił on w nim, iż „cyberprze
strzeń" nie istnieje w formie, jaką przedstawia literatura lub kino w 
takich filmach jak Matrix (reż. Larry i Andy Wachowscy, 1999) czy 
Kosiarz umysłów (The Lawnmower Man, reż. Brett Leonard, 1992), 
ponieważ „przedmioty" ,,widziane" ,,przestrzennie" na ekranie kom
putera, będąc w rzeczywistości nie przedmiotami, a zbiorami danych, 

56
Ibid., s. IX. 

57
S. Turkle, The Second Self: Computers and the Human Spirit, Simon & Schus

ter, New York 1984. 
58

S. Turkle, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Simon & Schus

ter, New York 1995, s. 9. 
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jedynie symulują ową przestrzenność, wobec czego immersja użyt
kownika może być zawsze jedynie metaforyczna (,,Sieci nie reprodu
kują przestrzeni, one ją eliminują'')59. ,,Komputer to medium
inwokacyjne" danych, wobec którego użytkownik jest suplikantem, 
nie zaś mobil, umożliwiający temu ostatniemu przenoszenie się w 
Gakkolwiek rozumianej) przestrzeni60. Dlatego w kontekście rzeczy
wistości wirtualnej nie powinno być według Cheshera mowy o kate
gorii przestrzenności. W procesie digitalizacji świat fizyczny usiłuje 
się bowiem dopasować do cyfrowej inwokacji61, a to, co pozostaje
wyłącznie „analogowe", czyli między innymi przestrzeń, zostaje wy
kluczone62. Z tego powodu „używanie komputerów bliższe jest myś
leniu niż podróżowaniu"63, zaś stosowanie technologii 3D ( digitalna
grafika trójwymiarowa) do konstruowania „światów" cyfrowych 
,,fałszuje topologię architektury danych w komputerach"64. Istotnie,
sięgając „poniżej" poziomu interfejsu, trzeba skonstatować, iż podsta
wową metaforą telematyki nie jest podróż, lecz inwokacja. Jednak 
,,przestrzenność" środowisk wirtualnych może być ujmowana meta
forycznie jedynie w kontekście z góry założonej relacji reprezentacji 
lub referencji między symulacją a światem prymarnym, która to 
reprezentacja ani referencja, jak wskazuje Baudrillard, współcześnie 
już w swym dawnym zakresie nie obowiązują. Quantum tych środo
wisk rozumiane jako Heimowska rzeczywistość wirtualna nie może 
być pojmowane j ako odzwierciedlenie rzeczywistości prymarnej, lecz 
jako rządząca się własnymi prawami symulacja. Bodily space i virtual 
space to dwa różne środowiska i tak powinien rozumieć je badacz. 
Turkle określa tę uwzględniającą „samozwrotność systemu"65 posta
wę, którą traktuje również jako dyrektywę metodologiczną dla samej 

59C. Chesher, Ontologia domen cyfrowych, przeł. P. Aptacy, w: Widzieć, myśleć,
być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001, s. 151. 

6°C. Chesher, Ontologia domen cyfrowych ... , op. cit., s. 152.
61Ibid., s. 160.
62Ibid., s. 163. 
63Ibid., s. 146. 
64Ibid., s. 149. 
65Jest to określenie używane przez Anthony'ego Giddensa w polemice z koncep

cją hiperrzeczywistości Jeana Baudrillarda. Samozwrotność według socjologa brytyj
skiego to „fakt, że systemy [społeczne nowoczesności - MK] ( ... ) stają się w 
większości autonomiczne i są determinowane przez ich własne konstytutywne od
działywanie". Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość ... , op. cit., s. 8. 
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siebie jako mediologa, nieprzetłumaczalnym zwrotem taking things 
at interface value66

• 

By uniknąć komplikacji związanych z metaforą przestrzenną, 
Heim proponuje w miejsce określeń odwołujących się do kategorii 
przestrzeni sformułowanie „środowisko wirtualne", które wydaje się 
zadowalać zarówno Baudrillardowskich „ikono latrów" ( do których 
zaliczyć należy kierującą się zasadą taking things at interface value 
Turkle), jak i „ikonoklastów" (do których należy Chesher)67. Na 
przykładzie sporu o metaforę przestrzenną między „ikonolatrami" a 
,,ikonoklastami" domen cyfrowych wykazać można głęboką i po
wszechną świadomość faktu, że cyberprzestrzeń to „przestrzeń na 
niby". Jednak w subiektywizującym ujęciu „ikonolatrycznym", które 
wydaje się dominować w codziennym doświadczeniu, fakt ten zostaje 
świadomie pominięty jako nieistotny. Aby pogodzić owe sprzeczne 
stanowiska na użytek niniejszego wywodu, trzeba uznać, że personal 
computer taki, jaki jest obecnie narzędziem pracy, komunikacji i 
zabawy dla milionów ludzi, analizować można na trzech poziomach: 
1) materialnego, ,,przejrzystego" poziomu oprzyrządowania (hard

ware);
2) digitalnego, lecz również „przejrzystego" poziomu programu

(software);

3) ,,nieprzeźroczystego" poziomu interfejsu, na którym komputer
przestaje być „maszyną liczącą'', a staje się Heideggerowsko-Hei
mowską Sprachmaschine, narzędziem komunikacji.
Przede wszystkim ten ostatni poziom, nie zaś „inżynierski" czy

,,programistyczny", interesować musi humanistę. Użyteczne anali
tycznie, a pojawiające się w powyższym rozróżnieniu pojęcia 
,,nieprzeźroczystości" i „przejrzystości" interfejsu mediologia za
wdzięcza właśnie Sherry Turkle. Podobnie jak M. Heim podkreśla 
ona, iż interakcja z komputerami i doświadczenie komunikacji zapo
średniczonej komputerowo łączą obecnie miliony ludzi w nowych 

66Heim pisze, że sam interfejs jako taki najtrudniej dostrzec: jest to możliwe do
piero z pewnego dystansu, użytkownik z reguły nie pamięta o jego istnieniu. W świe
tle tego komentarza staje się jasne, że Turkle chodzi tu nie o sam interfejs jako taki, 

lecz o to, co się w nim „odbija". Por. M. Heim, Rejlections on the Computer Screen, 

URL: http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/pmc-talk/essays/heim.ptl [ data wery
fikacji URL-a: 27.09.2004]. 

67Pojęcia te omówię w części 3 tego rozdziału. 
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środowiskach, dzięki czemu maszyny zmieniają sposób, w jaki ludzie 
myślą, oraz model, według którego kształtują oni swe wspólnoty. To 
przede wszystkim dzięki komputerom - digitalnym smart machines, 
które spowodowały rewolucję konwergencji mediów - współczesne 
społeczeństwa okcydentalne przechodzą od nowoczesnej kultury kal
kulacji do ponowoczesnej kultury symulacji. Turkle dowodzi, iż uży
wając komputerów w sposób rutynowy, użytkownicy przyzwyczajają 
się do nowych sposobów myślenia o ewolucji, relacjach międzyludz
kich, seksualności, polityce i tożsamości. Nawet gdy traktują oni owe 
technologie jedynie instrumentalnie, odczuwają subiektywnie efekty 
ich używania68 • 

Autorki Life on the Screen nie można jednak określić mianem 
wyznawczyni determinizmu technologicznego, gdyż wielokrotnie 
podkreśla ona, że w ostatnim trzydziestoleciu komputer zaczął 
spełniać ważną kulturową rolę „zwierciadła", dostarczając modeli 
umysłu dla interdyscyplinarnej cognitive science. Jednocześnie zaczął 
odgrywać rolę ekranu dla rzutowania pewnych zbiorowych fantazji i 
wyobrażeń. Obecnie, jak obrazowo pisze Turkle, ,,przechodzimy na 
drugą stronę lustra", czyli uczymy się żyć w środowiskach wirtual
nych. Dlatego używanie określenia rodem z filmu i literatury science 
fiction,jakimjest cyberprzestrzeń, wydaje się w tym wypadku w pełni 
uprawnione, fantazje bowiem są niezbywalną częścią codziennej 
rutyny. William Gibson w powieści Neuromancer opublikowanej w 
1984 roku pierwszy nazwał przestrzeń informacyjną (information 
space) cyberprzestrzenią (cyberspace). Określenie to oznacza w twór
czości tego pisarza przestrzeń (space), która istnieje „wewnątrz" 
komputera lub komputerową matrycę (matrix). Cyberprzestrzeń nie 
redukuje się do linii kodu, bitów danych lub sygnałów elektrycznych; 
jest to w założeniu technologicznie wygenerowany świat możliwy. 
Gibsonowska matrix pozostaje wciąż fikcją literacką, jednak badani 
przez Turkle użytkownicy nagminnie porównują swoje doznania 
towarzyszące CMC do obrazu wkraczania w cyberprzestrzeń, który 
dzięki książkom Gibsona i filmom science fiction zawojował kulturę 
masową. W zetknięciu z ukształtowanym w symulacyjnie prze
strzenny sposób interfejsem powstaje silne wrażenie immersji, która 
w sensie fizykalnym oczywiście nie ma miejsca. Nie istnieje jednak 

68
S. Turkle, Life on the Screen. .. , op. cit., s. 232.
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inny poza immersyjnym, Gibsonowskim obraz takiego doświadcze
nia, do którego można by się odwołać w jego opisie. Dlatego sama 
Turkle wskazuje na ograniczenia pojęcia „cyberprzestrzeń", lecz się 
nim posługuje. Rozumie przy tym owo pojęcie szeroko: według niej 
kiedy czytamy maile, rezerwujemy bilet na samolot via Internet lub 
budujemy wspólnotę wirtualną (virtual community), czynimy to w 
cyberprzestrzeni69 •

Komputer jest zdaniem Turkle podstawową metaforą naszych cza
sów70. Świat wirtualny tworzony za jego pośrednictwem posiada
cechy creatio ex nihilo; jego specyfika pozwala na „konstruowanie 
rzeczy w nowy sposób", w sposób unieważniający referencję. ,,Życie 
na ekranie" nie ma (nie musi mieć) materialnych pierwowzorów. Dla
tego jego eksploracja jest zawsze jedynie eksploracją powierzchni71

, 

zaś immersja użytkownika jedynie jego subiektywnym odczuciem, a 
nie faktem. Jednak software jest celowo tak projektowany, by wywołać 
odczucie „prawdziwości" bytu wirtualnego w jego maksymalnie wia
rygodnej, potencjalnie immersyjnej przestrzenności. Mimo to trudno 
nazwać animowanie digitalnych symulacji tkaniem iluzji, skoro iluzje 
te obecnie decydująco oddziałują na rzeczywistość materialną, bynajm
niej nie wyrzucając ludzi w niej zanurzonych na margines świata 
społecznego, a przeciwnie - pozwalając im dotrzeć do jego jądra, do 
tego, co dziś najistotniejsze w dziedzinie literatury, polityki, sztuki, 
muzyki, komunikacji i rynku 72. Według Turkle to właśnie dzięki usie
ciowionym komputerom nowoczesna (modern) kultura kalkulacji, 
algorytmu przekształciła się w ponowoczesną (postmodern) kulturę 
symulacji, nawigacji, interakcji i bricolage 'u73

• Komputery do lat 

69Ibid., s. 10. Rozumienie to w pełni pokrywa się z definicją „nie-przestrzeni"
sformułowaną przez Marca Auge. 

70Ibid., s. 48.
71Ibid., s. 47. 
72Ibid., s. 61. 
73Ibid., s. 51. Bricolage opisał ongiś w kategoriach antropologicznych Claude 

Levi-Strauss, wskazując, w jaki sposób jednostki i kultury używają obiektów z oto
czenia, by rozwijać i asymilować idee. Tradycyjna metodologia naukowa Zachodu 
była analityczna. Levi-Strauss skontrastował ją z „wiedzą asocjacyjną' dotyczącą 
konkretu, kultywowaną w wielu niezachodnich społeczeństwach. W jej ramach nie 
pracuje się na abstrakcjach, a na materiałach, które są w danym momencie pod ręką. 
Kultura Zachodu ściśle oddzielała to, co abstrakcyjne, od tego, co konkretne, empi
rycznie uchwytne. Bricoleur natomiast miesza owe kategorie. Levi-Strauss twierdził, 
że logika bricolage 'u jest właściwa człowiekowi „prymitywnemu". 
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osiemdziesiątych XX wieku funkcjonowały na zasadach wielkich kal
kulatorów wyrażających logiczno-linearną „estetykę obliczeniową'' i 
były zorganizowane na sposób hierarchiczny. Posiadały „przezroczy
sty" interfejs, co oznacza, iż sposób, w jaki działało dane urządzenie, 
można było określić na podstawie analizy jego fizycznej struktury. W 
analogiczny, ,,przezroczysty" sposób nauczano o owych „maszynach 
liczących", wychodząc od podstawowych zasad elektroniki, logiki i 
matematyki, a następnie zmierzając do wyjaśnienia zasad programo
wania (hard mastery). Ten stan rzeczy uległ zmianie wraz z wprowa
dzeniem nieprzeźroczystego (opaque) interfejsu typu GUI (graphical 
user interface). Zasady nim rządzące są zdaniem Turkle kluczowe dla 
właściwego zrozumienia zjawiska symulacji w kontekście kompute
rów i Intemetu74

• W momencie pojawienia się nieprzeźroczystego 
interfejsu doszło według Turkle do transwaluacji wartości: ,,ślizganie 
się po powierzchni" oraz działanie metodą bricolage 'u zyskało pry
mat nad myśleniem analitycznym, abstrakcyjnym, preferowanym 
dotychczas w kulturze Zachodu 75

. Interfejs typu GUI jako „iluzjoni
styczny", a przy tym nieskomplikowany w obsłudze (,,przyjazny" 
użytkownikowi) daje poczucie bliskości z obiektem, czyli subiek
tywne wrażenie taktylności, a nawet immersji76

• Nauczanie o kompu
terach jest w tych warunkach przede wszystkim wdrożeniem do 
interakcji zapośredniczonej przez interfejs i ukazywaniem możliwo
ści, jakie w tym kontekście daje działanie metodą nie „inżynierską'', 
lecz brikolerską (soft mastery)77

• Dzięki „zmatowieniu" interfejsu 
komputer stał się współcześnie przede wszystkim narzędziem komu
nikacji, oferującym, jak pisze Turkle, ,,fizyczną izolację i zarazem 
intensywną interakcję" zarówno z samym programem, jak i z innymi 
ludźmi w ramach CMC78

• Komputer to dziś raczej „bliska maszyna" 
(an intimate machine), partner w rozmowie79 niż urządzenie anali
tyczne, kalkulator lub mechanizm do programowania, który ongiś 
zaprojektował dziewiętnastowieczny matematyk Charles Babbage. 
Przed „rewolucją zmatowienia interfejsu" komputery zwiększały 
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możliwości ludzkiej inteligencji. Turkle twierdzi, iż obecnie funkcją 
tych maszyn stało się raczej „rozszerzanie fizycznej obecności" 
człowieka ( od wirtualnych konferencji naukowych do tzw. cyber
seksu, który o tyle różni się od masturbacji, że jest to fantazja dzielona 
z kimś innym80

). Do owej rewolucyjnej zmiany doszło w latach
osiemdziesiątych XX wieku, kiedy używanie komputera w wersji PC 
stało się codziennym doświadczeniem dla ludzi wolnych zawodów i 
„białych kołnierzyków" Zachodu. Apple II był wówczas jeszcze 
„transparentnym", analitycznym modelem komputera i jako taki, jak 
pisze Turkle, wyrażał na poziomie interfejsu „nowoczesną'' estetykę. 
Natomiast „ponowoczesny" Macintosh okazał się pierwszym kompu
terem, który dzięki „nieprzeźroczystej" organizacji interfejsu po
zwalał użytkownikowi „pozostać na powierzchni", nie zmuszając go 
do „nurkowania" w głębiny programu. Turkle uważa z tego względu 
Macintosha za pierwsze „medium negocjacji", przeznaczone głównie 
do komunikacji, zabawy oraz „majsterkowania" (bricolage), a jego 
pojawienie się za początek końca „mediów analizy". Interfejs Macin
tosha sugerował poznawczy model swobodnej eksploracji; podręcz
niki i instrukcje były tu potrzebne jedynie na wypadek jakichś 
kłopotów81

• To właśnie Macintosh pierwszy wprowadził do maso
wego przemysłu komputerowego estetykę symulacji, która w latach 
dziewięćdziesiątych stała się standardem82

• 

,,Nieprzeźroczysty" Macintosh wyraził zatem nie dyrektywę anali
tycznego poszukiwania głębi i zrozumienia, a funkcjonalnego, 
niezobowiązującego „ślizgania się po powierzchni", które jako pod
stawową wytyczną kultury symulacji opisał Jean Baudrillard. Turkle 
powołuje się na Fredrika Jamesona, który twierdził, iż każda epoka 
wytwarza technologicznie przedmiot, który wciela i reprezentuje jej 
charakterystyczną mentalność (object-to-think-with). W epoce post
modernizmu długo nie pojawiał się taki przedmiot, choć epoka ta 
potrzebowała go, aby zbudować nowy model myślenia, który po
zwoliłby wyrazić stopień zawiłości współczesnego świata. Swój 
object-to-think-with w opinii Turkle ponowoczesność odnalazła w 
komputerze83

. Przykładem może tu być pojawienie się cognitive
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science, opisującej psychikę ludzką w terminach logicznych i po
sługującej się szeroko metaforą komputera jako modelu ludzkiego 
umysłu84

• W takich sztandarowych pracach z dziedziny cognitive
science, jak przywoływana przez Turkle The Society of MindMarvina 
Minsky'ego85

, wyrażony jest pogląd, iż inteligencja człowieka,
podobnie jak „inteligencja" komputera, jest właściwością aparatu 
poznawczego rozumianego jako całość o charakterze systemowym, 
nie zaś poszczególnych tego aparatu „agentów". Zdaniem Turkle fakt 
pojawienia się takich poglądów dowodzi, iż w wyniku obcowania 
człowieka z komputerem podważona została koncepcja unitarnej pod
miotowości wyizolowanej za świata zewnętrznego niczym Leibni
zowska monada. Pod wpływem komputera nie tyle jako maszyny, ile 
jako metafory autodefinicja (ludzkiego) podmiotu myślącego zaczyna 
bazować na koncepcji „społeczeństwa umysłu", czyli quantum 
względnie niezależnych, choć połączonych wspólnym systemem w 
sieć elementów interreagujących86

• Koncepcję unitarnej jaźni Turkle
łączy, podobnie jak czyni to M. Maffesoli, z tradycją nowoczesnego 
Zachodu i jego monoteistycznym dziedzictwem. Obecnie modelem 
osobowości jest smart machine87

, szczególnie w kontekście sformu
łowanej dzięki jej możliwościom koncepcji sztucznej inteligencji 
(AI), która mimo swych teoretycznych ograniczeń silnie wpływa na 
wyobraźnię zbiorową. Turkle definiuje to animizujące podejście do 
maszyny, nawiedzające zarówno mitologie popularne, jak i wyobraź
nię naukowców XX wieku, jako „romantyczno-magiczne"88

, porów
nując obsesyjne poszukiwanie rozwiązania problemu AI przez 
licznych inżynierów, matematyków i psychologów drugiej połowy 
XX wieku do pragnienia tchnięcia życia w martwą materię, opisywa
nego przez baśnie magiczne i literaturę fantastyczną (motyw Franken
steina). 

W miarę „uprzyjaźniania" się interfejsu, który coraz bardziej przy
pomina rozwiązania „naturalne", znane ze świata prymarnego, oraz 
rozwoju samej programistyki, która stwarza systemy zbliżające się do 
wzorca AI, czyli programy „inteligentne", ,,rozmnażające się" i 
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85M. Minsky, The Society of Mind, Simon & Schuster, New York 1988.
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,,uczące", w kontekście „kultury komputerów" coraz częściej powra
cają pytania: ,,co to znaczy być żywym" i „co oznacza bycie człowie
kiem"? Autorka Life on the Screen, której głównym polem 
pozamedialnych zainteresowań jest psychologia rozwojowa, wydo
bywa owe psychologiczno-filozoficzne konsekwencje obcowania 
człowieka z komputerem na podstawie analizy stosunku dzieci do 
maszyn digitalnych. Główną płaszczyzną badawczą są dla niej relacje 
dzieci z interaktywnymi elektronicznymi (,,inteligentnymi") zabaw
kami89, takimi jak na przykład gry wideo. Pojawiły się one na rynku w
późnych latach siedemdziesiątych i jako pierwsze wprowadziły „kul
turę komputerów" do codziennego życia. Ich masowe rozpowszech
nienie oznaczało dla tysięcy dzieci „socjalizację w kulturze 
symulacji"90, tym bardziej że miały one do dyspozycji z każdym 

rokiem coraz szerszy asortyment takich „inteligentnych" zabawek. 
Według Turkle dzieci we wczesnych latach osiemdziesiątych XX stu
lecia zaczęły traktować komputerowe zabawki jako psychological 
objects/entities (przedmioty/byty psychologiczne), ponieważ przed
mioty te były interaktywne; ,,mówiły, śpiewały, literowały, grały w 
gry i rozwiązywały zadania matematyczne"; słowem, wykazywały 
umiejętności, które wcześniej przypisane były tylko człowiekowi. 
Obecnie są one przez dzieci interpretowane jako umiejętności, które 

posiadają zarówno ludzie, jak i maszyny91 .
W latach dwudziestych XX wieku Jean Piaget studiował sposób 

kształtowania się wyobrażeń dzieci odnośnie do przedmiotów oży
wionych i nieożywionych. Stwierdził, iż z wiekiem dzieci zaczynają 
w tym względzie czynić coraz subtelniejsze rozróżnienia: począt
kowo „żywe" dla dziecka jest to, co się porusza, potem tylko to, co 
porusza się „samo przez się". Następnie definicja staje się jeszcze bar
dziej szczegółowa: ,,żywe" jest to, co wzrasta, oddycha i posiada 
metabolizm. Turkle twierdzi, że pod wpływem interakcji dzieci z 
komputerami ten sposób budowania definicji „bycia żywym" uległ 
zmianie. Kiedy smart machine stała się „nieprzeźroczysta", dzieci 
odeszły od mechanicznego na rzecz psychologicznego jej rozumienia. 
Kategoria obiektu fizycznego stała się w ten sposób mniej ważna niż 
pojęcie obiektu w znaczeniu psychologicznym; fizyczność straciła 
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zatem na znaczeniu. Jak pisze Turkle, ,,dzieci skonstruowały nową, 
koherentną opowieść o tym, czym jest życie", i uczyniły to w taki spo
sób, w jaki uczyniłby to „bricoleur teoretyk"92• Obecnie dzieci uwa
żają, że „żywe" jest to, co mówi, uczy się, gra w gry, jest 
,,inteligentne" i „potrafi" oszukiwać, czyli - na przykład - komputer. 
Jest on jednak dla nich „żywy w pewien sposób", nie w takim rozu
mieniu, w jakim żywy jest człowiek. Dzieci proszone o wskazanie 
różnicy między komputerem a człowiekiem nie podają już umiejętno
ści myślenia, ale zdolność odczuwania, zarówno w znaczeniu sensual
nym, jak i emocjonalnym93

• Jak pisze Turkle, wskazują tu one
precyzyjnie na różnicę między tym, co kognitywne, a tym, co afek
tywne, pomiędzy „psychologią myślenia" a „psychologią czucia". 
Dyferencjację tę można podsumować krótko: ,,komputery tylko 
myślą, ludzie zaś również odczuwają"

94
• 

Badane przez Turkle dzieci utożsamiają umysł człowieka i kompu
tera: obydwa są w podobny sposób interaktywne i „nieprzeźroczyste". 

Dzieci współczesne zatem utożsamiają siebie z komputerami Gak 
wyraża to obrazowo Turkle, ,,to nie ja" przeistacza się w „to podobnie 
jak ja"95

), jednocześnie podkreślając różnicę, która sugeruje doko
nujący się w toku interakcji z komputerem przewrót antykartezjański: 
już nie „myślę, więc jestem człowiekiem", a „czuję, więc nie jestem 
komputerem"96• Myślenie, bycie żywym i bycie człowiekiem stały się 
w ten sposób trzema nietożsamymi kategoriami. Turkle wierzy, że 
owe przemiany w mentalności zachodnich dzieci są symptomem szer
szej zmiany kulturowej i zakłada, że można je uogólnić na dorosłych 
(przykład cognitive science). Zmiana modelu myślenia o człowieku, 
maszynie i różnicach między nimi w ramach komputerowej metafory 
cognitive science może przebiegać w dwóch kierunkach: 
a) sugerującym pojmowanie umysłu ludzkiego jako maszyny,
b) zarysowującym możliwość interpretacji maszyny jako organizmu.

W obu przypadkach jest to model koneksjonistyczny, transcen
dujący dawne dychotomie, zakładający istnienie powiązania między 
tym, co naturalne/realne, a tym, co sztuczne/symulacyjne. Turkle 

92Ibid., s. 171. 
93Ibid., s. 80. 
94Ibid., s. 81. 
95Ibid., s. 141. 
96Ibid., s. 84. 
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wyraża ową koneksję zdaniem: ,,Natura jako komputer, komputer 
jako część natury", zaś cytowany przez nią przedstawiciel cognitive 
science, Marvin Minsky, jeszcze ostrzej: ,,Umysł to mięsna ma
szyna"97. 

Internet to według Sherry Turkle kolejny element „kultury kompu
terów", który pozwala na mówienie o innym niż unitarny modelu 
tożsamości, ponieważ za pośrednictwem CMC kształtuje i upo
wszechnia się model jaźni budowanej poprzez swobodną cyrkulację 
pomiędzy wieloma jej wersjami. Niegdyś doświadczenie tego rodzaju 
uważane było za niszczące, niebezpieczne (motyw doktora Jekylla i 
pana Hyde'a)98. Obecnie Internet stał się „społecznym laboratorium", 
w którym prowadzone są charakterystyczne dla ponowoczesności 
eksperymenty z konstruowaniem i dekonstruowaniem jaźni. Jest tak, 
ponieważ dzięki „rewolucji zmatowienia interfejsu" i powstaniu sieci 
Internet komputer stał się (między innymi) narzędziem anonimowej 
komunikacji, w przebiegu której „sami się projektujemy i sami się 
stwarzamy"99. Istotną metaforą i zarazem sposobem organizowania 
nieprzeźroczystego interfejsu w wywodzie Turkle na ten temat oka
zują się okna (windows). Dzięki nim można oscylować między 
synchronicznie dostępnymi poszczególnymi domenami świata wirtu
alnego i prymarnego, czyli funkcjonować w różnych kontekstach w 
tym samym czasie. Okna to według Turkle „potężna metafora myśle
nia o j  aźni jako o wielokrotnie wewnętrznie podzielonym systemie". 
Dzięki nim funkcja zintegrowanej jaźni nie jest już dłużej rozumiana 
jako zdolność do pełnienia odmiennych ról w różnych okoliczno
ściach i zarazem w różnych odcinkach czasu, ponieważ w ramach 
CMC można względnie dowolnie żonglować tymi trzema elemen
tami. Ponadto praktyka okien uprzystępnia komputerowym bricoleu
rom teorię światów możliwych: niektórzy badani przez Turkle 
użytkownicy twierdzą, że świat prymarny to tylko „kolejne okno". 

Środowiskiem wirtualnym, które szczególnie interesuje Turkle, są 
MUD-y (Multi-User Dungeons lub Multi-User Domains), czyli śro
dowiska tekstowe, jedynie niekiedy zawierające graficzne ekwiwa
lenty postaci, przedmiotów i lokacji. MUD-y są kształtowane przez 
wielu użytkowników w czasie rzeczywistym i oparte są na odgrywa-

97
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niu ról pod pseudonimami (anonimowość), co pozwala na konstru
owanie nie tylko samego tekstu, ale również, jak uważa Turkle, 
nowych jaźni (selves) w toku społecznych interakcji. W środowiskach 
tych panuje dowolność w wyborze wcielenia Geden z cytowanych 
przez badaczkę MUD-derów mówi o nich: ,,Jesteś tym, kogo uda
jesz"100). Ich specyfika pozwala również mówić o kształtowaniu się
na ich podstawie wspólnot wirtualnych (virtual communities)

101
• Tur

kle twierdzi, że MUD-y są przykładami na to, jak środowisko wytwo
rzone w toku CMC może stać się specyficznie rozumianym miejscem 
(place), w którym można konstruować i rekonstruować tożsamości 102.

MUD-y zorganizowane są wokół metafory przestrzeni fizycznej, 
zaś autoprezentacja użytkownika polega w nich na opisie tekstowym. 
Rozgrywa się je pod pseudonimami w czasie rzeczywistym. MUD-y 
mają według Turkle wiele wspólnego z psychodramą, a także sporo z 
rzeczywistością, ponieważ gracze często odgrywają po prostu okre
ślone, choć czasem na co dzień ukryte, aspekty swojej osobowości. 
Jak mówi jeden z graczy: ,,Nie jestem jedną rzeczą, jestem wieloma 
rzeczami. Każda część mnie może być pełniej wyrażona w MUD-ach 
niż w prawdziwym świecie. Z tego powodu nawet gdy odgrywam 
więcej niż jedną rolę w MUD-zie, czuję się bardziej podobny do 
samego siebie"103. Turkle podkreśla, powołując się na prace Erika
Eriksona, że z punktu widzenia psychologii zabawa jest ważnym 
czynnikiem budowania spójnej osobowości 104

• Mimo to wyniki, które
osiągnęła w swych badaniach nad MUD-ami, sugerują, iż MUD-ding 
traktowany zarówno jako zabawa, jak i jako odmiana psychodramy 
może mieć różne skutki: wydobyć jednostkę z emocjonalnych proble
mów lub ją w nich pogrążyć. Niebezpieczeństwo pojawia się w 
momencie, gdy dana osoba wyobcowuje się ze wspólnot w świecie 
prymarnym 105. Według badań przeprowadzonych przez Turkle ekspe
rymenty z odgrywaniem ról w Internecie z reguły doraźnie poprawiają 
samopoczucie osób zamkniętych w sobie, nieśmiałych106. Odgrywa-

100Ibid., s. 12. 
101Ibid., s. 11. 
102Ibid., s. 14. 
103Ibid., s. 185. 
104Ibid., s. 184. 
105Ibid., s. 244. 
106Ibid., s. 196.
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nie cech osobowości, których użytkownik w rzeczywistości nie 
posiada, niewiele zmienia w prawdziwym życiu tej osoby. Niemniej 
może ona w ten sposób rozwijać i pielęgnować te cechy, które rzeczy
wiście posiada, ale rzadko ma okazję wykorzystywać107

• Turkle inter
pretuje MUD-y jako rodzaj psychospołecznego moratorium. Pojęcie 
to, ukute na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX 
wieku przez Eriksona, oznacza specyficzne doświadczenie wieku doj
rzewania (,,ni to dzieciństwa, ni to dorosłości"), kiedy dokonywanie 
wszelkiego rodzaju eksperymentów z własną tożsamością jest trakto
wane pobłażliwie przez otoczenie. Jest to również okres intensyfikacji 
więzi międzyludzkich (przyjaźń, namiętność). Doświadczenie to 
ułatwia prawidłowy rozwój poczucia tożsamości. Jeśli na tym etapie 
rozwoju dana osoba nie rozwiąże właściwych dla niego problemów, 
jest wielce prawdopodobne, iż spróbuje to sobie zrekompensować w 
okresie dorosłości (np. w ramach wakacji). Turkle twierdzi, że Inter
net spełnia dziś rolę Eriksonowskiego moratorium psychospołecz
nego i jako taki jest on miejscem rozgrywania właściwych dla tego 
etapu budowania tożsamości „dramatów autopoznawczych"108

• 

Obecnie zdaniem Turkle budujemy maszyny - przede wszystkim 
owe maszyny par excellence, jakimi są komputery - jako narzędzia 
„rozszerzenia naszej jaźni", aby „projektować siebie na świat", by 
wyrazić „rozdźwięk pomiędzy naszą osobistą a intelektualną wrażli
wością''. We wczesnych latach kultury komputerowej dominowała 
,,ezoteryczna domena programowania". W ów czas to ona „uwodziła" 
użytkownika, czyniąc jego rolę elitarną; obecnie, w okresie umaso
wienia PC, usera „uwodzi" nieprzeźroczysty interfejs109

• Jak wynika 
z badań Turkle, komputer jest maszyną „uwodzącą'' szczególnie in
tensywnie te osoby, które boją się intymności w równym stopniu, co 
samotności. ,,Interaktywny i reaktywny komputer oferuje złudzenie 
towarzystwa, nie wymagając przyjaźni. Użytkownik może być samot
nikiem i równocześnie nigdy nie być sam"110

• Komputer ponadto 
zapewnia poczucie kontroli. Jak mówi ankietowany przez Turkle 
user: ,,Uwielbiam to uczucie kontroli, kiedy pracuję w bezpiecznym 
środowisku mojej własnej kreacji"m. W zetknięciu z ową szczególną 

107Ibid., s. 200.
108Ibid., s. 205.
109Ibid., s. 31.
110Ibid., s. 30.



„Rzeczywistość wirtualna" jako nowe środowisko. Przeglqd stanowisk 117

maszyną przeformułowaniu ulegają relacje między tym, co rzeczywi
ste, a tym, co wirtualne, tym, co żywe, a tym, co nieożywione, między 
unitarną a zmultiplikowaną jaźnią. Dzieje się tak zarówno w dyskur
sie naukowym, jak i w codziennym życiu. Obecnie, jak twierdzi jeden 
z ankietowanych przez Turkle użytkowników, świat stał się zbyt 
skomplikowany, by go zrozumieć od podstaw, by zbudować sobie 
jego koherentny konstrukt mentalny. Jedynym wyjściem z tej sytuacji 
jest zacząć odczuwać świat, świadomie dzielić go z innymi, używać 
świata, wreszcie nawigować po nim. Komputerowa symulacja jest 
jakby stworzona do takiej właśnie nawigacji: za pośrednictwem kom
putera można świat w pewien sposób „posiąść i grać z nim", skoro nie 
można już go myślowo ogarnąć i zrozumieć. Autorka Life on the 
Screen powtarza za F. Jamesonem, że ponowoczesny podmiot nie jest 
wyalienowany, lecz sfragmentaryzowany. Alienacja zakłada jako 
ideał jaźń scentralizowaną i unitarną. W sytuacji zagrożenia jej „roz
biciem", ,,utratą'', można istotnie odczuwać obawę, ponieważ pragnie 
się tożsamości z sobą samym. Natomiast w kulturze symulacji tożsa
mość jest płynna i zmultiplikowana112

• Jameson pisał o ponowoczes
nym „braku głębi" (depthlessness) i upadku odczuwania autentycz
nych emocji. Diagnoza ta powtarza się również u Baudrillarda. 
Dyskurs AI dostarcza j ęzyka dla wyrażenia nowego dla kultury Za
chodu odczucia fragmentacji tożsamości, czyli rozumienia umysłu 
jako „społeczeństwa wewnętrznych agentów", zaś idei scentralizo
wanej jaźni jako iluzji, które według Turkle pierwsi wyar
tykułowali psychoanalitycy (Zygmunt Freud, Melanie Klein, 
Jacques Lacan)113

• 

Turkle jako psycholog z wykształcenia, pozostająca pod silnym 
wpływem francuskich poststrukturalistów oraz zainteresowana psy
choanalizą, filozofią i socjologią, wcześnie zetknęła się z myślą 
Jacques'a Lacana, Michela Foucaulta, Gilles'a Deleuze'a i Felixa 
Guattariego. Autorka Life on the Screen podkreśla, że z wyłaniającą 
się z ich pism wizją zdecentralizowanej, nielinearnej, płynnej, zmulti
plikowanej ludzkiej jaźni, rodzącej się i transformującej poprzez 
język, zetknęła się w nowym kontekście, badając ludzkie „życie na 
ekranie", w ramach którego uprawia się raczej nawigację i bricolage 

111Ibid., s. 32. 
112Ibid., s. 49. 

113Ibid., s. 138. 
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niż analizę114
. O wymienionych wyżej autorach mówi Turkle jako o

myślicielach postmodernistycznych, podkreślając ich odrębność wo
bec modernistów takich, jak np. Freud, którzy uważali jaźń za line
arną, logiczną, hierarchicznie zorganizowaną i posiadającą skrywane
„głębie", które mogą być odkryte i zrozumiane115

• W naszych czasach
stabilność nie jest już dowodem sukcesu życiowego, odwrotnie - jest
nim mobilność, płynność, elastyczność116

• Turkle twierdzi, że kultura
symulacji dzięki odkryciu przez nią przed milionami ludzi możliwo
ści „akcesu do wielu jaźni" może pomóc zrealizować wizję zwielo
krotnionej, lecz mimo to zintegrowanej tożsamości, ,jaźni
proteuszowej", dla której społecznie akceptowalne modele dotych
czas w kręgu europejskiej kultury nie istniały i która z tego względu
wydawała się mrzonką.

3. Interpretacja Jeana Baudrillarda: rzeczywistość
wirtualna jako symptom i stymulator procesu
symulakryzacji kultury 

Jerzy Kmita następująco zarysowuje ewolucję myśli Jeana Baudril
larda, francuskiego filozofa i krytyka społecznego zajmującego się 
również mediologią: punkt wyjścia podzielał on w latach sześć
dziesiątych z lewicowymi intelektualistami francuskimi, którzy 
próbowali readaptować wątki myśli Marksa do warunków postindu
strializmu. W ramach postindustrialnego społeczeństwa to nie zbioro
wość producentów, lecz konsumentów staje się kategorią wiodącą, w 
związku z czym francuski filozof zaproponował zastąpienie Mark
sowskiej teorii ekonomicznej, opartej na siłach i środkach oraz na 
stosunkach produkcji i wymiany, teorią konsumpcyjnej wymiany 
symbolicznej. W efekcie Baudrillard wysunął własną koncepcję 
ekonomii politycznej znaku, która radykalnie zrywa z semiologią 
strukturalną. W jego ujęciu narastająca konsumpcyjna wymiana sym
boliczna opiera się na tworzeniu wolnych sensów okazjonalnych. Sta
bilne signifies „ nie istnieją'', to znaczy nie wiążą się na stałe z 
signifiants; co więcej, w warunkach zdominowanej przez konsumpcję 

11
4
Ibid., s. 16. 

11
5
Ibid., s. 18.

11
6
Ibid., s. 255. 
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współczesności uwolnione w ten sposób znaczniki służą właściwie 
wyłącznie uwodzeniu konsumentów. Signifiant odpowiada w tej teo
rii wartości wymiennej (wartość wymienna tego rodzaju znacznika 
znaku jako zastępnika towaru zależy w postindustrializmie od po
ziomu jego „uwodzicielskości", nie zaś od jego znaczenia - odpo
wiednika wartości użytkowej), signifie zaś - wartości użytkowej. 
Dlatego nowoczesna, Foucaultowska „panoptyczna" przejrzystość, 
obiektywizującego spojrzenia nie ma już sensu w epoce symulacji. 
Rozwijając tę koncepcję, Baudrillard wyróżnił trzy historyczne po
rządki pozorowania, które nie ograniczając swej władzy do dziedziny 
sztuki, dominowały nad kulturą Zachodu na przestrzeni wieków, 
określając zarazem jej szeroko pojmowany kształt117

• Były to: 
1) porządek imitacji dominujący w okresie od renesansu do rewolucji

przemysłowej; kopia była wówczas traktowana jako reprezenta
cja, ekwiwalent natury/oryginału; w tej fazie dominowała „natu
ralna praca wartości" użytkowej

118;

2) porządek produkcji w okresie od rewolucji przemysłowej do II
wojny światowej; wówczas reprodukcja mechaniczna, wsparta na
rozwijającej się coraz szybciej technologii, zaczęła tworzyć nową
kategorię wartości-wartość wymienną; dominację przejęło tu „in
dustrialne prawo wartości";

3) porządek symulacji w okresie po II wojnie światowej. Jego po
czątki związane są z narodzinami i rozwojem infotechnologii, me
diów i reklamy, zaś dominanty to dojście do porządku pozorowa
nia i „strukturalne prawa wartości"119

, faworyzującej coraz
bardziej wartość wymienną, warunkującą szybki wzrost ekono
micznej wartości dodanej. Jest to aktualnie dominująca faza,
całkowicie podporządkowana gorączkowemu wytwarzaniu ko
dów i kodowaniu, w której rzeczywistość zmienia się w hiperreal
ność120, zaś „zasada symulacji przezwycięża zasadę rzeczywisto
ści i zasadę przyjemności"121. Ponowoczesność i kultura symulacji,

11
7J. Baudrillard, Porządek symulakrów, przeł. B. Kita, w: Widzieć, myśleć, być.

Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001, s. 62. 
118J. Baudrillard, Przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, przeł. R. Lis, Wydaw-

nictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 10. 
11

9Wartość wynika tu z symulowania referencjalności. 
120J. Baudrillard, Porządek symulakrów ... , op. cit., s. 75.
121Ibid., s. 78. 
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z którymi można utożsamiać tę fazę, oznaczają zarazem rozwinię
cie i spełnienie nowoczesności, jak i jej unicestwienie i zaprzecze
nie122. Jest to epoka „umasowionego kapitalizmu" i konsumery
zmu, charakteryzująca się „ekonomią ekstrawagancji i nadmiaru". 
Baudrillard pisze: ,,Symulacja nie dotyczy jakiegoś terytorium, 
bytu referencyjnego albo substancji. Jest natomiast generowa
niem, przy pomocy modeli, nierzeczywistej i pozbawionej oparcia 
realności - hiperrealności"123. W symulacyjnej hiperrzeczywisto
ści iluzja już nie istnieje, ponieważ nie ma świata realnego. W tej 
sytuacji znika również transcendencja 124.
Jak zauważa Baudrillard, ,,dysymulować - to udawać, że nie ma 

się tego, co się ma. Symulować- to udawać, że ma się to, czego się nie 
ma"125• Jednak ten, kto symuluje chorobę, wywołuje u siebie okre
ślone objawy „tego, czego nie ma", stając się w ten sposób zarówno 
nominalnie, jak i „faktycznie" chorym. Na tym przykładzie francuski 
myśliciel wskazuje, w jaki sposób symulacja rzeczywistości zaciera 
różnicę między prawdą a fałszem; w przypadku udanej symulacji 
symulant jest nierozstrzygalnie ani chory, ani zdrowy lub też i chory, 
i zdrowy zarazem. Z powodu opanowania przez logikę symulacji 
epoka, w której nie istnieje już odwzorowanie, oznacza głęboki i osta
teczny kryzys reprezentacji, koniec referencji i zarazem rzeczywisto
ści. W pismach Baudrillarda reprezentacja oznacza ogólnie 
rozumianą sytuację, w której znak wchodzi w rolę ekwiwalentu rze
czywistości. Referencja natomiast oznacza odsyłanie poprzez znak do 
tego, co on reprezentuje. Zasady reprezentacji i referencji aż do 
momentu osiągnięcia tego etapu rozwoju kultury Zachodu były jej 
fundamentem, lecz znikły w fazie obecnej, czyli w kulturze symulacji, 
gdy Tożsame/rzeczywiste splotło się w nierozerwalny węzeł z Innym/ 
symulowanym 126. Społeczeństwo w tej sytuacji stało się semiurgiczne
- intensywnie produkuje znaki „puste", pozbawione referencji 127.
W konsekwencji pojawia się implozja znaczenia, a także implozja

122J. Baudrillard, Ameryka, przeł. Renata Lis, Wydawnictwo Sic!, Warszawa

1998, s. 194. 
123

J. Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, w: Postmodernizm
- antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1997, s. 176.

124J. Baudrillard, Ameryka ... , op. cit., s. 179.
125J. Baudrillard, Precesja symulakrów ... , op. cit., s. 177.
126J. Baudrillard, Ameryka ... , op. cit., s. 189.
127

Ibid., s. 193.
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(i „śmierć") socjalności128
• Kluczowymi pojęciami niezbędnymi do 

opisu tego porządku są masy i media, gdyż to właśnie za pośrednic
twem mediów dokonuje się implozja socjalności w masy. 

Baudrillardowskie masy, barwnie opisane przez niego w słynnym 
eseju W cieniu milczących większości, są amorficzne, inercyjne, nie 
posiadają właściwości, znaczenia, jakości ani odniesienia, są jednak 
swoistymi rezerwuarami energii129• Nie posiadają one również pa
mięci ani historii, lecz absorbują i neutralizują „wszystko". Jednak 
owo „wszystko" po jego zaabsorbowaniu ginie, nie pozostawiając w 
masach najmniejszego śladu. Jak pisze Baudrillard, ich „definicją jest 
radykalny brak definicji"1

30. Masy nie mówią ani w swoim imieniu,
ani też nie mówią w ogóle; mogą być co najwyżej dubbingowane 
przez klerków poprzez „dyskurs statystyczny"1

3
1
• W tych warunkach 

rozwój infotechnologii dodatkowo neutralizuje to, co socjalne, ponie
waż wiadomość po umieszczeniu w kontekście digitalnego kodu 
zadaje śmierć swemu własnemu znaczeniu. Umasowienie zdigitalizo
wanej informacji upowszechnia tę sytuację, ,,zaraża brakiem znacze
nia". Masy nie są wyalienowane132 i dlatego nie poszukują 
tożsamości, której pragnął człowiek nowo- i późnonowoczesny1

33. 

Masy odbierają „hegemonię znaczenia jako terror i neutralizują ją 
poprzez redukcję dyskursu do spektakulamości"1

34• Z tego powodu
ich milcząca obecność oznacza zarazem absorbcję i implozję znacze
nia 135• Dla mas podstawowym dogmatem jest konsumpcja, którą trak
tują jako autoteliczną, a interpretują w praktyce jako „nadążanie za 
innymi", ,,niewychylanie się"1

3
6
• 

Według Baudrillarda żyjemy obecnie nie w stanie alienacji, ale w 
ekstazie komunikacji. Ekstaza ma tę właściwość, że duplikuje zdarze-

128J. Baudrillard, Simulations, translated by P. Foss, P. Patton, P. Beitchman, Se

miotext(e), New York 1983, s. 103. 
129

J. Baudrillard, In the Shadow of the Silent Majorities, or, the End of the Social
and Other Essays, translated by P. Foss, J. Johnston, P. Patton, Semiotext(e), New 
York 1983, s. 2. 

1
3
0
J. Baudrillard, In the Shadow of the Silent Majorities ... , op. cit., s. 5.

1
3
1Ibid., s. 32.

1
3
2Ibid., s. 6.

1
33J. Baudrillard, Przed końcem ... , op. cit., s. 81.

1
3
4J. Baudrillard, In the Shadow of the Silent Majorities ... , op. cit., s. 20.

1
3
5
Ibid., s. 21.

1
36Ibid., s. 62. 



122 „Rzeczywistość wirtualna" jako nowe środowisko. Przegląd stanowisk 

nia i rzeczy (które stają się „piękniejsze od piękna", ,,prawdziwsze od 
prawdy") i sprawia, że wchłaniają one swoje antynomie (,,piękno 
wchłania brzydotę", ,,prawda wchłania fałsz"). Symulacja jest ekstazą 
rzeczywistości, a telewizja podstawowym medium tej ekstazy137 •
Baudrillard mówi w ślad za McLuhanem o taktylności mediów, inter
pretuje ją jednak inaczej. Taktylność, która w szerokiej perspektywie 
oznacza w pismach Baudrillarda przyleganie do siebie antynomii, 
takich jak na przykład pojęcia człowieka i maszyny, otwiera zdaniem 
francuskiego filozofa możliwość przetworzenia znanego McLuha
nowskiego aforyzmu medium is a message w medium is a 
mass(age) 138

, co wiąże media na stałe z trzecim porządkiem pozoro
wania, masami i samym pojęciem taktylności (,,masaż": sensualność, 
przyległość, subiektywizacja, związane z kolei z silnym wrażeniem 
immersji w matrix medium). Taktylność wyłącza możliwość myślenia 
analitycznego, obiektywizacji i zdystansowania, które związane są z 
prymatem niekonwergentnej z innymi wymiarami wizualności. Baud
rillard podważa tezę McLuhana o mediach jako „rozszerzeniach 
człowieka" (extensions of man), stwierdzając: ,,Technologia nie two
rzy nowych wymiarów człowieka, to człowiek staje się wymiarem 
logistycznego systemu". Opisywane przez Sherry Turkle, a stresz
czone przez mnie w części 1 tego rozdziału perypetie komputerowej 
metafory cognitive science wydają się potwierdzać tę diagnozę. Baud
rillard akcentuje podobieństwo kodu cyfrowego i modelu kodu gene
tycznego, które wydobywają także przedstawiciele cognitive science. 
„Kontrola sprawowana przez model kodu genetycznego nie ogranicza 
się wcale do skutków laboratoryjnych ani do egzaltowanych wizji teo
retyków. To najbanalniejsze życie poddało się władzy tych modeli. 
Cyfrowość jest wśród nas. To ona nawiedza wszystkie wiadomości, 
wszystkie znaki naszego społeczeństwa; najbardziej konkretną formą, 
w jakiej można ją wyśledzić, jest forma testu, pytanie/odpowiedź, 
bodziec/reakcja. Wszystkie treści neutralizuje ustawiczna procedura 
ukierunkowanego odpytywania, werdyktów i ultimatów, które trzeba 
dekodować( ... ). Żyjemy w trybie referendum, dokładnie dlatego, że 
nie istnieje już referencyjność. Każdy znak, każdy przekaz( ... ) pre
zentuje się nam jako pytanie/odpowiedź. Cały system komunikacji 
przeszedł od złożonej syntaktycznej struktury języka do systemu 

137J. Baudrillard,Ameryka ... , op. cit., s. 177.
138J. Baudrillard, Porządek symulakrów ... , op. cit., s. 68.
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binarnego i sygnałowego pytanie/odpowiedź-wiecznego testu. Test 
zaś i referendum są-jak wiadomo -doskonałymi formami symulacji: 
odpowiedź wprowadzana jest za pomocą pytania( ... ). Referendum 
jest więc zawsze tylko ultimatum: jednostronnościąpytania, które nie 
jest już właściwie stawianiem kwestii, narzuceniem sensu, w którym 
cykl zostaje natychmiast zamknięty. Każdy przekaz jest werdyk
tem"139. 

Na tej samej zasadzie również interaktywność, podnoszona jako 
podstawowy i najważniejszy wyróżnik nowych mediów, jest według 
Baudrillarda rodzajem testu, ponieważ zmusza ona do dokonania z 
góry określonego wyboru (na tak lub na nie). Z tego powodu inter
aktywność oznacza dezartykulację każdego dyskursu, zwarcie dialek
tyki signifiant i signifie, a co za tym idzie, koniec wszelkich 
wartości140

• Era telewizji oznaczała zbiorową interpasywność, era
Internetu natomiast oznacza zdaniem Baudrillarda przymusowość 
quasi-interaktywności141

. Autor Simulations zdecydowanie przeciw
stawia „operacyjność w czasie rzeczywistym na ekranie" myśli i tra
dycyjnie rozumianemu pismu, które są „nieinteraktywne", są za to 
swoistą deklaracją niezależności podmiotu, ponieważ wymagają 
obiektywizacji, zdystansowania się do przedmiotu 142

. Ponadto, ponie
waż „Sieć powstała w celu odsyłania od jednego elementu do dru
giego", jej powstanie oznacza koniec odpowiedzialności, która 
opierała się pierwotnie na ekwiwalencji i wymianie norm moral
nych 14

3. ,,Glokalizujący" się świat oraz Internet to przykłady
współczesnych systemów związanych z trzecim porządkiem pozoro
wania, który w wyniku własnego zaawansowania technologicznego 
stwarza opozycję wobec siebie samego, poprzez co ujawnia „zwar
cie" antynomii i wartości 144

. Baudrillard twierdzi, być może mając tu
na myśli krąg cognitive science, że „fascynacja komputerem ma o 
wiele mniej wspólnego z nauką i jej zastosowaniem, niż się sądzi. 
Fascynuje nas jedynie spektakl działania mózgu, chcielibyśmy, by 
dane nam było zobaczyć, jak biegną nasze myśli -a to właśnie jest 

139Ibid., s. 64. 
140

Ibid., s. 66. 
141J. Baudrillard, Przed końcem ... , op. cit., s. 77.
142

Ibid., s. 44.
143Ibid., s. 47.
144Ibid., s. 66.



124 „Rzeczywistość wirtualna" jako nowe środowisko. Przegląd stanowisk 

zabobon145
". Zdaniem Baudrillarda jesteśmy dziś świadkami końca

fazy zwierciadła, ponieważ na ekranie146 nie odzwierciedla się już
Inny. W stosunku do obrazu widzowie współcześni są taktylni, czyli 
de facto nie patrzą już na obrazy, lecz przylegają do nich. Za pomocą 
takiego „skrzywionego" zwierciadła nie można poprawnie rozpoznać 
własnej tożsamości, prawidłowo zidentyfikować samego siebie. 
Zgodnie z Lacanowską wykładnią fakt ten jest związany pośrednio z 
technologicznie zmienioną strukturą lustra (zanik dystansu), a fak
tycznie z nieobecnością w nim odbicia Innego147

• Na współczesnym
ekranie według Baudrillarda człowiek może zobaczyć jedynie odbicie 
własnego umysłu, dlatego spoglądanie nań oznacza popadnięcie w 
„narcyzm samoodniesienia". Kiedy rzeczywistość ginie, pojawia się 
nostalgia za nią. Ludzie „trzeciego porządku pozorowania" próbują 
obecnie rewidować nowoczesność za pomocą nekrologii, poszukując 
inspiracji w przeszłości (w „mitach założycielskich") lub też usiłując 
wskrzesić „paradygmat autentyczności", czyli odnaleźć „realne świa
dectwo", obiektywny fakt, dokument, weryfikację148

• Próbują oni w 
ten sposób wyprodukować na nowo realność i referencjalność. Jest to 
jednak według Baudrillarda jedynie „gra na zwłokę"; daremność tych 
wysiłków wydaje się potwierdzać ogromne zdumienie współcze
snego człowieka, że Parmenidejski, zdroworozsądkowy, nagi fakt jed
nak nadal miewa miejsce. Na owo „zaskoczenie rzeczywistością 
rzeczywistości" wskazywać mogą zarówno kroniki oszustw inteme
towych,jak i nośność „mitu Gibsonowskiego", czyli motywu Matrix. 

Zdaniem Baudrillarda nie mamy obecnie do czynienia z ewolucją, 
kryzysem czy rewolucją, lecz z inwolucją, czyli sytuacją, w której 
wszelkie różnice niejako „powróciły w siebie", w związku z czym 

145Ibid., s. 60. 
146Baudrillard zakłada, że ekran jedynie owo zwierciadło symuluje, lecz w rze

czywistości nim nie jest, ponieważ nie odbija rzeczywistych przedmiotów, a co za 
tym idzie, nie przekształca ich w znaki. Turkle przeciwnie, podkreśla, że internetowe 
„zwierciadło ekranu" dzięki swojej nieprzezroczystości odbija ludzkie wyobrażenia i 
fantazje, w czym jego aparat byłby podobny do aparatu kina. Ani S. Turkle, ani M. 
Auge nie zgodziliby się z Baudrillardowskim forowaniem ( symulakrycznego) obrazu 
jako najważniejszego elementu i podstawowej metafory „kultury ekranów". Oby
dwoje wymienieni badacze podkreślają, iż podstawową składową i potencją zarazem 
ekranu komputera jest pismo. 

147J. Baudrillard, Przed końcem ... , op. cit., s. 68.
148Ibid., s. 99.
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zachwiała się podstawa okcydentalnej kultury i cywilizacji, którą była 
wymiana symboliczna149

• Inwolucja (rozkład, niejasność) i wymien
ność wartości, które sprawiają, że te ostatnie stają się równoważne, 
prowadzą do zwarcia w „tradycyjnych kanałach przepływu mocy"150

• 

Wartości obecnie nie są, jak można by sądzić, martwe, lecz stały się 
jedynie doskonale zamienne, równoważne, nie antagonizująsię już151

. 

W warunkach dominacji wymiany symbolicznej wartość obiektu sta
nowiło to, że może on zostać dany, czyli oddzielony od dawcy i ofia
rowany obdarowywanemu152

• Kateksja sprawiała, iż wartości nie 
mogły być w tym wypadku wymienne153

, a wymiana symboliczna 
mogła produkować różnicę154

. Tożsamość w tych warunkach ozna
czała ekwiwalencję z samym sobą, równowartość155

• Owa logika 
wymiany wartości i znaków stanowiła bazę kultury156

• Na Zachodzie 
metafizyka i ekonomia mogły być i były dzięki niej głęboko soli
darne: z tego względu „okcydentalnąpsychometafizykę" można okre
ślić według Baudrillarda jako „tylko historię politycznej ekonomii 
podmiotu"157

• W fazie trzeciego porządku odwzorowywania człowiek 
utracił jednak kolejno: wartość użytkową, wartość wymienną, a nawet 
wartość - znak, który zostaje obecnie rozproszony w cyfrowej nie
zróżnicowanej cyrkulacji. Co gorsza, zachował on mglistą świado
mość tej utraty. Obecnie „wartości stoją pod znakiem entropii"; stąd 
obsesja gromadzenia, zapisu, magazynowania, czyli zjawisko, które 
Heim określił mianem infomanii. Ponieważ nastąpiła dewaluacja 
wartości, nie wiadomo już, co jest warte gromadzenia, a zatem, nie
jako na wszelki wypadek, gromadzi się „wszystko". Z tych powodów 
kluczowymi pojęciami współczesności są metamorfoza i odwracal
ność (,,podwójna gra formy")158

• Nie istnieje pierwowzór, prototyp, 

149Ibid., s. 77. 
150Ibid., s. 7. 
151Ibid., s. 9. 
152J. Baudrillard, For a Critique of the Political Economy of the Sign, translated by

C. Levin, Telos Press, New York 1981, s. 64.
153J. Baudrillard, For a Critique of the Political Economy of the Sign . .. , op. cit., s. 68.
154Ibid., s. 74.
155Ibid., s. 154.
156Ibid., s. 87.
157Ibid., s. 71.
158J. Baudrillard, Przed końcem ... , op. cit., s. 10-11.
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obowiązujący model, choć przetrwała jego zaburzona funkcja: refe
rencja, relacja z kopiami. 

Obecnie mapa rodzi terytorium; zaginęła różnica między nimi. Na 
tym właśnie polega Baudrillardowska precesja symulakrów: ,,Wy
obraźniowy świat przedstawień, którego zwieńczeniem, a zarazem 
ostatecznym upadkiem jest szalona idea kartografów o idealnej 
współbieżności mapy i terytorium, rozprasza się w symulacji - jej 
działania są nuklearne i genetyczne, nie zaś spekulatywne i dyskur
sywne. Odpada cała metafizyka. Żadnego odtąd zwierciadła natury i 
zjawisk, rzeczywistości i jej pojęcia. Żadnej wyobraźniowej 
współbieżności, to raczej genetyczna miniaturyzacja jest przestrzenią 
symulacji. Rzeczywistość jest produkowana przez mikroskopijne 
komórki, matryce i moduły pamięci, systemy operacyjne - da się ją 
zatem powielać w nieskończoność! Można się obejść bez racji, prze
stał bowiem istnieć jako ideał bądź negatyw punkt odniesienia. 
Wystarczą operacje ( ... ). To hiperrealność, produkt promieniotwór
czej syntezy modeli kombinatorycznych w pozbawionej powietrza 
nadprzestrzeni. Wkraczając w przestrzeń, której krzywizny nie opi
suje już ani rzeczywistość, ani prawda, epoka symulacji likwiduje naj
pierw wszelką referencyjność - gorzej: pozwala jej sztucznie 
zmartwychwstawać w systemach znakowych, materiale bardziej pla
stycznym niż sens ( ... ). Chodzi o podstawienie w miejsce rzeczywisto
ści znaków rzeczywistości, to znaczy o operację, gdzie zamiast 
realnego procesu na pierwszy plan wysuwa się jego operacyjny sobo
wtór, homeostatyczna maszyna znakotwórcza, bezgrzeszna, progra
mowalna, która oferuje wszystkie znaki rzeczywistości i w krótkim 
zwarciu wszystkie ich perypetie. Nigdy więcej rzeczywistość nie 
będzie miała okazji stwarzać siebie ( ... ). Odtąd hiperrealność, obo
jętna wobec świata wyobraźni i wszelkich podziałów na to, co rzeczy
wiste, i to, co wyobrażone, pozwala jedynie na orbitalną rekurencję 
modeli i na symulowane generowanie różnic"159

• Z powodu owej 
mglistej świadomości utraty referencji obecnie, jak i dawniej, nomi
nalnym priorytetem dla „wyzwolonego ku pustce" człowieka trze
ciego porządku pozorowania jest poszukiwanie tożsamości, która 
jednakże nie może już być odnaleziona 160

. Dziś bowiem: ,,Tożsamość 
leży po stronie sieci, a nie po stronie jednostki( ... ). [Dlatego] bieguny 

159J. Baudrillard, Precesja symulakrów ... , op. cit., s. 177.
160J. Baudrillard, Przed końcem ... , op. cit., s. 67.
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indywidualne-zbiorowe zacierają się"161
• W tym układzie, podobnie

jak w opisanej relacji między modelem a kopią, brak podmiotów i 
konfliktu, chociaż nadal pojawia się działanie162

• Tym samym bez
powrotnie zaginęła gra; pozostał jedynie eksperyment, i to „z liną 
zabezpieczającą''. Zjawisko to jest ściśle związane z zanikiem walki o 
przetrwanie163

• 

Ludzi trzeciego porządku symulowania dzieli Baudrillard na 
ikonoklastów i ikonolatrów. Ikonoklaści obawiają się i nie ufają (sy
mulacyjnym) obrazom i ich wpływowi, ponieważ przeczuwają nie
bezpieczne perypetie referencji, a w efekcie obrazu świata, które 
oznacza symulacja. Obrazy są w stanie zastąpić idee, dlatego, by oca
lić idee, należy zniszczyć obrazy. Symulakr jako obiekt ikonolatrii 
może wymazać z ludzkiej świadomości nawet Boga, co stwarza nie 
tylko bluźnierczą sugestię, że jest on od Niego potężniejszy, ale i za
wiera w sobie perspektywę wniosku, że Boga być może nie ma i nigdy 
nie było. Dlatego ikonoklazm to „egzorcyzm nad śmiercią Boskiej 
referencjalności". Ikonoklasta nie demaskuje obrazu, przeczuwając, 
że skrywa się pod nim przerażająca pustka, która w ten sposób 

zostałaby obnażona, lecz ów obraz niszczy. Ikonolatra również owego 
obrazu nie demaskuje, lecz go czci 164

• Wyniknięcie sporu między iko
noklastami a ikonolatrami umożliwia symulacja, nie zaś przedstawie
nie. ,,Przedstawienie wychodzi od zasady ekwiwalencji znaku i 
rzeczywistości (nawet jeśli ta ekwiwalencja jest utopijna, jest to 
założenie podstawowe). Natomiast symulacja wychodzi od utopii 
zasady ekwiwalencji, wychodzi od radykalnej negacji znaku jako 
wartości, wychodzi od znaku odzyskującego pełnię praw po śmierci 
wszelkiej referencji. Podczas gdy przedstawienie dąży do wchłonię
cia symulacji uznawanej za przedstawienie fałszywe, symulacja trak
tuje cały gmach przedstawienia jako jedno wielkie simulacrum"

165
• 

161Ibid., s. 69. 
162Ibid., s. 32. 
163Ibid., s. 68. 
164J. Baudrillard, Precesja symulakrów ... , op. cit., s. 179.
165Ibid., s. 181.
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4. Rzeczywistość wirtualna rozumiana jako przestrzeń
rozwoju nowego typu wspólnotowości: interpretacje
„libertariańskie" Howarda Rheingolda i Manuela
Castellsa

Jak pisze Sherry Turkle, dzięki wprowadzeniu na rynek i coraz szer
szemu upowszechnianiu komputery osobiste uczyniły możliwą 
„radykalną demokratyzację odkrycia"166 . Pluralizm, który w kulturze 
kalkulacji przyjmował formę rozmaitości stylów programowania, 
dziś wyraża się w formie różnorodnych interpretacji zjawiska symula
cji 167. Wśród interpretacji tych, oprócz filozoficznej koncepcji 
Michaela Heima, ,,cyberpsychologicznej" samej Turkle i „semio
tyczno-apokaliptycznej" Jeana Baudrillarda wyróżnić należy jako 
szczególnie interesującą interpretację „libertariańską''. Jednym z 
najsłynniejszych „libertarian" Internetu jest amerykański animator 
wspólnot wirtualnych ( WELL, a po rozpadzie tego środowiska Brain

storms ), ich historyk, komentator oraz, jak sam o sobie pisze, ,,obywa
tel i weteran", Howard Rheingold. Wiesław Godzic określa go jako 
najpoważniejszego współczesnego badacza społeczeństw wirtual
nych168. Kluczowym pojęciem używanym przez Rheingolda w jego 
książkach i artykułach odnośnie do społecznych i politycznych konse
kwencji upowszechnienia się CMC są wspólnoty wirtualne (virtual 

communities). Wedle jego definicji są one „społecznymi agregatami, 
które powstają w Sieci wówczas, gdy wystarczająco wielu ludzi przez 
wystarczająco długi czas wiedzie ze sobą publiczną dyskusję traktując 
się jak przy tym jak istoty ludzkie169, by w końcu ukształtować sieci 
osobistych relacji w cyberprzestrzeni". 

Zarówno Turkle, jak i Rheingold zwracają uwagę, iż Internet we 
współczesnym świecie przejmuje dawną funkcję agory. Autorzy ci 
powołują się na antropologa Raya Oldenburga, który stworzył pojęcie 
good great place, ,,publicznego sąsiedztwa", będącego osią i centrum 
wspólnoty. Turkle i Rheingold zwracają uwagę, jak wiele elementów 
definicji good great place Oldenburga pasuje do opisu wspólnot wir
tualnych. Good great places dawnego typu, oparte na interakcjach 

166S. Turkle, Life on the Screen. .. , op. cit., s. 158.
167Ibid., s. 63.
168W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999, s. 214.
169Nie zaś, na przykład, jako inteligentne agenty. 
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„twarzą w twarz" zanikają w miarę postępu urbanizacji. Turkle jednak 
sugeruje, iż w świecie „anonimowej, nieinteraktywnej przestrzeni 
shopping malls, Disneylandu i telewizji" nie zanikła potrzeba takiego 
miejsca. Zdaniem amerykańskiej cyberpsycholog wobec niektórych 
jednostek i niektórych wspólnot funkcję good great place zaczął 
współcześnie spełniać Internet170. Rheingold wysnuwa wnioski 
podobne: ,,automobilocentryczne, podmiejskie, fast-foodowe, shop
ping-mallowe style życia" wykluczyły z przestrzeni życia codzien
nego przestrzeń sąsiedzką, a ludzie jako istoty społeczne wciąż 
odczuwają jej brak i usiłują go zrekompensować. Mimo to jego zda
niem określanie Internetu mianem „agory elektronicznej" par excel
lence jest nadużyciem. W Internecie, mimo takich pozorów, nic 
bowiem nie dzieje się „samo przez się", bez udziału człowieka. Zara
zem żaden porządek, status, rola ani funkcja nie są w jego ramach raz 
na zawsze ustalone. W tym właśnie tkwi niezwykłość tego medium; tu 
ma źródło fakt, że stanowi ono wyzwanie, z którym muszą się zmie
rzyć miliony ludzi na całym świecie, każdy na swój sposób: 
naukowcy, filozofowie, dzieci, politycy, artyści, userzy, zarządy wiel
kich korporacji, duchowni wszystkich wyznań, hakerzy, chirurdzy, 
policjanci i złodzieje. 

Jak podkreśla Rheingold, ,,elektroniczna agora", czyli „wizja kon
trolowanej i zaprojektowanej przez obywateli sieci komunikacyjnej o 
globalnym zasięgu to wersja technologicznej utopii. W Atenach, mie
ście pierwszej demokracji, agora była rynkiem, ale też i czymś więcej 
-miejscem, w którym obywatele spotykali się, by porozmawiać, plot
kować, sprzeczać się, oceniać nawzajem i znajdować słabe punkty
aktualnych koncepcji politycznych poprzez debatowanie nad nimi".
Lecz nie jest to jedyna adekwatna metafora. Internet może z łatwością
z przyjaznej agory zamienić się w ziejący grozą Benthamowski
panoptykon. Może się tak stać w sytuacji, kiedy wielkie korporacje,
politycy i policja przejmą nad nim kontrolę i zaczną używać go na
dużą skalę do infiltrowania i inwigilacji obywateli. Właściwa Interne
towi struktura komunikacyjna many-to-many utrudnia zdobycie takiej
kontroli, jednak Rheingold ostrzega, że kolonizacja „obywatelskiego
medium" przez siły z gruntu antydemokratyczne już się rozpoczęła.
Jak twierdzi, dotychczas istniejące media już dawno „zamieniły de-

170
Ibid., s. 235. 
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mokratyczną debatę na talk shows i reklamy. Czemu to nowe medium 
miałoby być mniej podatne na korupcję niż dawne"? 

W obronie demokratycznego, libertariańskiego charakteru Inter
netu Rheingold przytacza nazwiska takich luminarzy zachodniej 
myśli, jak John Locke z jego koncepcją społeczeństwa obywatel
skiego, które nie powinno być kontrolowane ani przez rząd, ani przez 
rynek, powinno natomiast poprzez wytwarzanie ruchów i organizacji 
społecznych o charakterze non-profit chronić sferę publiczną przed 
zawłaszczeniem przez komercję i politykę, lub Jilrgen Habermas z 
jego definicją sfery publicznej. Ma ona być domeną życia społecz
nego, w której formułuje się opinia publiczna, zaś dostęp do niej 
powinien być gwarantowany wszystkim obywatelom. Sfera publiczna 
kształtuje się w każdej rozmowie, którą prywatne osoby wiodą 
publicznie zebrawszy się bez przymusu w sprawie dotyczącej wszyst
kich. Ich wypowiedzi nie mogą być w żaden sposób cenzurowane, a 
swoboda ograniczana. Jak wskazuje Rheingold za Habermasem, sfera 
publiczna związana z publiczną przestrzenią, niekomercyjnością i 
swobodą wypowiedzi ma te same źródła, co współczesna demokracja. 
Obie te koncepcje narodziły się w XVIII wieku i wiele wskazuje na to, 
że wraz ze swoimi szerokimi implikacjami nie mogą one bez siebie 
nawzajem funkcjonować: ,,Ludzie mogą być samorządni tylko wtedy, 
gdy komunikują się otwarcie, swobodnie i publicznie". Internet 
wydaje się idealnym medium takiej komunikacji. 

Rheingold jednak dodaje: ,,Pomimo że jestem entuzjastycznie 
nastawiony wobec wyzwolicielskiego (liberating) potencjału CMC, 
nie zamykam oczu na niebezpieczeństwa związane z mieszaniem 
technologii i relacji międzyludzkich. CMC to sposób na poznawanie 
ludzi, niezależnie od tego, czy czuje się potrzebę afiliacji z nimi na 
poziomie wspólnoty. To sposób na nawiązywanie kontaktów i utrzy
mywanie dystansu wobec innych zarazem. Sposób, w jaki ludzie 
poznają się w cyberprzestrzeni, jest zasadniczo odmienny od sposo
bów praktykowanych w tradycyjnych odmianach wspólnot. W świe
cie prymarnym zazwyczaj najpierw spotykamy ludzi, a potem ich 
poznajemy; we wspólnotach wirtualnych można najpierw poznawać 
ludzi, a dopiero potem ich spotkać. Afiliacja w cyberprzestrzeni może 
być bardziej efemeryczna niż w świecie prymarnym, ponieważ można 
również poznawać tam ludzi, których nigdy się w sensie fizycznym 
nie spotka". Ludzie, którzy używają komputera do komunikowania 
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się, są zdaniem Rheingolda w stanie nawiązywać związki, które z 
kolei czasem stają się bazą dla wspólnoty, ale nie należy mylić tu 
narzędzia i celu i twierdzić, że pisanie słów na ekranie to to samo, co 
zadzierzgnięcie społecznej więzi prowadzące automatycznie do 
ukształtowania prawdziwej wspólnoty. Z tego względu Rheingold 
uważa, że CMC traktowana jako ersatz prawdziwych więzi może być 
niebezpieczna, natomiast jako tych więzi ekstensja jest zjawiskiem 
pozytywnym 171• Istoty ludzkie są często opisywane jako „zwierzęta 
społeczne". Mimo to ludzie nie są właściwie zdaniem Rheingolda 
„istotami wspólnotowymi", ponieważ są od wieków zmuszeni do 
nawiązywania relacji ze sobą w czysto utylitarnych celach, by prze
trwać. Zdaniem Rheingolda relacje nawiązane w drodze CMC mają 
,,szlachetniejszy" charakter. Są one bowiem (i powinny pozostać) 
bezinteresowne, oparte na czystej życzliwości dla drugiego człowieka 
i dążące do ideału „czystego" daru. Relacje w ten sposób „wysublimo
wane" można zatem odczytywać zdaniem autora The Virtual Commu

nity jako wyższe stadium ewolucji gatunku ludzkiego. 
Rheingold od 1985 roku należał do słynnej wspólnoty wirtualnej 

WELL, fizycznie rozlokowanej głównie wokół wybrzeży Zatoki San 
Francisco. Regularnie i często Gak sam pisze, ,,dwie godziny dzien
nie, siedem dni w tygodniu") uczestnicząc w życiu grupy, sam był 
nieco zaskoczony swoją emocjonalną reakcją na ów „pozornie bez
krwisty technologiczny rytuał". Poza WELL uczestniczył w wielu 
innych wspólnotach wirtualnych i odwiedzał różne wirtualne środo
wiska, od newsgroups przez IRC aż do MUD-ów. Jednak legendarna 
WELL, najbardziej zbliżona do jego osobistego ideału wspólnoty wir
tualnej, wydawała mu się „od początku prawdziwą wspólnotą'', po
nieważ stała się częścią jego „codziennego fizycznego świata". Jak 
pisze Rheingold na podstawie swych doświadczeń w WELL, ludzie w 
ramach wspólnot wirtualnych „używają słów na ekranach, by wymie
niać uprzejmości lub się kłócić, angażować się w intelektualne dys
puty i prowadzić interesy, wymieniać wiedzę i udzielać sobie 
nawzajem emocjonalnego wsparcia, robić plany, aranżować burze 
mózgów, plotkować, zwalczać się nawzajem, zakochiwać się, znajdo
wać i tracić przyjaciół, grać w gry, tworzyć sztukę i wiele gadać o 
niczym. Ludzie w ramach wirtualnych wspólnot robią po prostu nie-

171To twierdzenie Rheingolda jest identyczne z wnioskami Sherry Turkle. 



132 „Rzeczywistość wirtualna" jako nowe środowisko. Przegląd stanowisk 

mal wszystko to, co robią ludzie w świecie prymarnym, z tą różnicą, 
że zostawiają swoje ciała na zewnątrz". Nieistniejąca już obecnie w 
swym pierwotnym kształcie WELL zbliżała się do „typu idealnego 
wspólnoty wirtualnej" przede wszystkim dlatego, że posiadała 
aktywne przedłużenie w świecie prymarnym, to znaczy, jej członko
wie znali się osobiście i wchodzili ze sobą w relacje typu „twarzą w 
twarz". Rheingold pisze, że brał udział zarówno w WELL-ślubach, 
jak i WELL-urodzinach, a nawet w WELL-pogrzebie Gak twierdzi 
wpływowy WELL-ita John Perry Barlow, ,,wspólnota nie jest praw
dziwa, dopóki nie pochowa wspólnie jednego ze swoich członków"). 
Taka WELL była realizacją zjawiska, którego pojawienie się przepo
wiedzieli w 1968 roku J.C.R. Licklider i Robert Taylor z Departa
mentu Obrony ARPA (Advanced Research Projects Agency), która to 
organizacja rządowo-militarna dała początek Internetowi. Twierdzili 
oni mianowicie, że sieć komputerowa może dać początek „wspólno
tom nie miejsca, lecz zainteresowań". 

Jak podkreśla Rheingold, rozwój takiej wspólnoty, kierowanej 
(moderowanej) zazwyczaj przez samych jej członków, jest nieprzewi
dywalny i niemożliwy do kontrolowania. Może on być początkowo 
powolny, a potem nadzwyczaj ekspansywny i z tego względu budzić 
skojarzenia ze wzrostem organicznym. Istnieje również możliwość, 
że dana grupa, mimo powodzenia, jakim chwilowo cieszy się wśród 
internautów, nigdy nie przerodzi się w wirtualną wspólnotę par excel
lence, a w swojej sieciowej postaci „będzie przypominać raczej pole 
bitwy, pomimo wypracowania swych własnych norm, kodeksów i 
wytycznych", takich jak na przykład nienaruszalność nickname 
(pseudonimu)172 • Jak twierdzi autor The Virtual Communities, uzyski
wana w ten sposób dla persony/awatara, a w pewnym sensie również i 
dla jej „autora" ,,sztuczna, lecz stabilna tożsamość oznacza, że nigdy 
nie można mieć pewności co do cielesności osoby ukrytej za nick
name" (chyba że zna się ją w świecie prymarnym), lecz oznacza rów
nież, że „osoba, z którą komunikujesz się dziś pod takim-a-takim 
nickiem jest tą samą osobą, z którą komunikowałeś się pod nim wczo
raj". Jak widać na tym przykładzie, w środowisku wirtualnym ustale
nie tożsamości jest równie ważne, co możliwość owej tożsamości 

172Nienaruszalność nickname polega na wprowadzeniu specjalnych technicznych 

zabezpieczeń w celu uniemożliwienia innemu użytkownikowi korzystania z niego. 
Jest to rodzaj gwarancji prywatności i praw członka wirtualnej grupy. 
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utajnienia. Jest to szczególnie istotne w środowiskach czysto rozryw
kowych, których typową i często opisywaną hipostazą są MUD-y. 

Ów ważny aspekt CMC, jakim jest ludyzm, określa Rheingold 
jako „komputerowo warunkowaną, kooperatywną zabawę" (compu
ter-supported cooperative play). Jak pisze autor The Virtual Commu
nity, jeśli cywilizacja przemysłowa posiada tak głęboko zakorzenione 
tabu, że sama nie jest go w stanie rozpoznać, jest nim obecnie właśnie 
zabawa. Jeżeli dana osoba nie jest dzieckiem ani zawodowym show
manem, zabawa jest dla niej czynnością zakazaną. Od dorosłych ludzi 
oczekuje się w naszej kulturze, że będą cały swój czas spędzać „kon
struktywnie", ,,poważnie": pracując, ucząc się, pełniąc role rodziciel
skie lub nawet organizując sobie planowaną, racjonalną, komercyjną 
rekreację, taką jak oglądania telewizji lub wyjazd na starannie zorga
nizowane wakacje. Komunikacja zapośredniczona komputerowo 
otworzyła drogę do powrotu „czystej" zabawy do życia dorosłych 
ludzi na Zachodzie. Podobnie jak Turkle, Rheingold wyraża zdanie, 
że zabawa jest zarówno ważnym polem, na którym kształtuje się 
ludzka osobowość, jak i doświadczeniem silnie spajającym wspól
notę. Za przykład może tu służyć opisywana przez Rheingolda dzia
łalność Dave'a Hughesa, grafika komputerowego, który w trakcie 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w wiejskich szkołach na prowincji 
Stanów Zjednoczonych wpadł na pomysł, że dzięki możliwościom 
grafiki komputerowej (którą uważa za równie istotny składnik CMC, 
co typing) techniki komputerowe mogą służyć do animacji wciąż upo
śledzonych pod względem społecznym wspólnot indiańskich (Assini
boinów, Gros Ventres, Wron, Czarnych Stóp): do kreowania i 
transmitowania tekstów pisanych w ich rodzimych alfabetach oraz 
tworzenia i rozpowszechniania związanej z plemiennymi tradycjami 
sztuki. Celem zainspirowanej przez Hughesa, powstałej na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych „przedłużonej" wirtualnie 
galerii Native American Share-Art w Robson w stanie Montana było 
propagowanie informacji o indiańskiej kulturze i stworzenie możli
wości zarobku dla plemiennych artystów, co w konsekwencji pomaga 
Indianom zachować i wzbogacić ich dziedzictwo kulturowe. W 
ramach tego programu użytkownicy mogli za niewielką opłatą przez 
lokalny BBS ściągnąć dzieła indiańskich twórców w wersji cyfrowej. 
Celem Hughesa, jak wyjaśnił on w 1990 roku, było „użycie telekomu
nikacji, by pomóc Native Americans zdobyć umiejętności i wiedzę, 
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których potrzebują, by uczyć nas swojej kultury. Nie chodzi o to, by 
przyjmowali oni w tym celu punkt widzenia białego człowieka (wyra
żanie siebie po angielsku w tekście ASCII), lecz aby stworzyć im 
możliwości wyrażania siebie w preferowany przez nich sposób 
(przede wszystkim poprzez grafikę i opowieści w ich rodzimym 
języku)". Hughes nie miał przy tym ambicji pozostania paternali
stycznym białym opiekunem i animatorem tych wspólnot; odwiedzał 
miejsca zamieszkania Indian, zapoznawał ich z możliwościami tech
nologii, po czym ruszał dalej. 

Jak można zaobserwować na tym przykładzie, działalność i pisma 
Rheingolda przeniknięte są duchem counter-culture. Z tego względu 
jego interpretacja Internetu i zjawisk z nim związanych ma charakter 
polityczny. W swej najnowszej książce Smart Mobs. The Next Social 

Revolution
173

, poruszającej problematykę telefonów komórkowych i 
zminiaturyzowanych, przenośnych komputerów (mobs), autor 
kładzie na ten aspekt jeszcze silniejszy nacisk. ,,Media typu 
many-to-many dają konsumentom możliwość kreacji, której dawniej
sze media nie miały: możliwość rozpowszechniania i wspólnego 
debatowania nad punktami widzenia. W epoce starszych mediów 
funkcjonowali konsumenci; dziś przeważają użytkownicy, którzy z 
natury rzeczy należą do counter-power" 174

• Przykładem mogą tu być 
takie zjawiska, jak open sources i peer-to-peer (p2p ), przysparzające 
obecnie tyle kłopotów wielkim korporacjom175

• W latach sześć
dziesiątych wspólnota wczesnych użytkowników-entuzjastów kom
puterów była wspólnotą ich twórców: interesy publiczne, osobiste i 
polityczne tych ludzi były tożsame. Obecnie, w dobie globalnego upo
wszechnienia się usieciowionych PC, nie można interpretować sytu
acji tak jednoznacznie, jednak media typu many-to-many, w tym 
przede wszystkim Internet, zdaniem Rheingolda zachowują swój 
kontrkulturowy potencjał. 

Rheingold tak podsumowuje swój wywód: ,,Obecnie technologie i 
metodologie kooperacji są wciąż w stanie embrionalnym. To, jak będą 
wyglądały społeczne formy, które wykształcą się na ich podstawie w 
przyszłości, będzie zależało od tego, jak ludzie będą adaptować, trans-

17
3H. Rheingold, Smart Mobs. The Next Social Revolution, Parsons Publishing,

Cambrigde 2003. 
174H. Rheingold, Smart Mobs ... , op. cit., s. 197.
175Ibid., s. 48.
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formować i przystosowywać nowe media, kiedy te wyjdą z rąk inży
nierów"176. ,,Dawniejsze formy komunikacji medialnej rozpuściły
dawne bariery czasu i przestrzeni, które oddzielały od siebie ludzi, i w 
ten sposób zmieniły również sposób, w jaki ludzie myślą. Najpierw 
wynalazek alfabetu, a potem druku stworzyły nową wersję pamięci 
kolektywnej, zapasowy umysł zbiorowy (groupmind), nie składający 
się już jedynie z bardów i kapłanów, którzy pełnili role strażników 
kolektywnej wiedzy w erze kultury oralnej". Nie traktuje zatem 
Rheingold „faz porządków odwzorowywania" jako derywacyjnych; 
odwrotnie, po McLuhanowsku-Ongowsku wskazuje na istnienie 
ciągłości pomiędzy etapami wyznaczanymi przez kolejne wynalazki 
od alfabetu do „telepiśmienności"177. Rheingold-,,ikonolatra" prze
ciwstawia się zdecydowanie twierdzeniu Baudrillarda o pseudointe
raktywności komputera. Wspólnotę wirtualną animuje jego zdaniem 
komunikacja zapośredniczona komputerowo, która oznacza w konte
kście wspólnot wirtualnych przede wszystkim komunikowanie się 
między ludzkimi podmiotami, nie zaś między człowiekiem a agentem 
(programem) lub maszyną. Nie można zatem podsumować tej sytu
acji diagnozą „narcyzm samoodniesienia". Model aparatu medium 
typu many-to-many zakłada, że nad ową wodą-zwierciadłem zasiada 
nie jeden, a wielu Narcyzów, których odbicia każdy z nich obserwo
wać może na tafli ekranu. Autor The Virtual Community oskarża 
,,ikonoklastów" w rodzaju Baudrillarda o technofobię. Hiperrzeczy
wistość zaczyna się dla niego dopiero tam, gdzie ludzie zapominają, 
czym jest iluzja, negując „commonsensualną'', Parmenidejską wiedzę 
o tym, że „to, co jest, jest, a tego, czego nie ma, nie ma", utożsamiając
virtual i bodily space. Odrzucanie nowych technologii jako produ
kujących „fałsz", fantasmagoryzujących obraz świata, jak i traktowa
nie ich jako maszynek do robienia pieniędzy autor Smart Mohs uważa
za dwie strony tego samego medalu, czyli technofobii.

Swoje osobiste doświadczenie z CMC, cyberprzestrzenią i wspól
notami wirtualnymi Rheingold podsumowuje w następujący sposób: 
,,Tam jest zawsze inny umysł. To jak móc odwiedzić bar na rogu, 
pełen starych przyjaciół i interesujących przybyszów, nowych narzę-

17
6Ibid., s 214.

177H. Rheingold, The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Fron

tier, 1993. Przy pisaniu niniejszej pracy korzystałam z wersji dostępnej na stronie do
mowej H. Rheingolda: http://www.rheingold.com/vc/book/. 
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dzi, które można zabrać ze sobą do domu, świeżych graffiti i listów -
oprócz założenia płaszcza, wyłączenia komputera i pójścia do cen
trum. Po prostu uruchamiam mój telecom -i to wszystko się pojawia. 
To jest miejsce". 

*** 

Jak wynika ze streszczonych przeze mnie prac „cyberfilozofów" 
(Heim i Baudrillard), ,,cyberpsychologa" (Turkle) i „cyberpraktyka" 
(Rheingold), tradycyjnie obecny w Zachodnim dyskursie dystans 
między człowiekiem a maszyną okazuje się obecnie trudny do utrzy
mania, zaś technologia odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu nowej 
społecznej i kulturowej wrażliwości. Podobną do Rheingoldowskiej 
w jej libertariańskim zabarwieniu (,,Komputer jest, był i będzie 
bronią''), lecz lepiej osadzoną metodologicznie interpretację tego zja
wiska dał socjolog Manuel Castells. 

W swej trylogii The Information Age178 Castells analizuje trzy nie
zależne procesy, które zaszły między końcem lat sześćdziesiątych a 
połową siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i wytworzyły jego zda
niem nową odmianę społeczeństwa. Były to: rewolucja technologii 
informacji (IT), ekonomiczny kryzys kapitalizmu oraz komunizmu i 
rozkwit nowych ruchów społecznych. Owe ruchy, należące do nurtu 
reakcji na kryzys państwa narodowego, demokracji, patriarchatu oraz 
tradycyjnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, to: fundamen
talizm religijny, nacjonalizm, ruchy etniczne, lokalizm, ruchy ekolo
giczne, feminizm i ruchy tożsamości seksualnych. Uderzają one w 
państwo narodowe, racjonalizm i tradycyjną demokrację, podobnie 
jak uderzają w nie funkcjonalne efekty istnienia sieci globalnych. 
Logika sieci, jak pisze Castells, jest bowiem taka, że sieć ekspansyw
nie i niejako „samoczynnie" się rozszerza, transformując wszystkie 
domeny społecznego i ekonomicznego życia. Owe opisane przez 
Castellsa ruchy społeczne, które w swoich libertariańskich wciele
niach składają się na to, co bywa określane jako counter-culture, są ze 
sobą ściśle powiązane. Na przykład rewolucja informacji przyczyniła 

178
M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I: The

Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 1996; M. Castells, The In

formation Age: Economy, Society and Culture, Vol. II: The Power of Jdentity, Blac

kwell Publishers, Oxford 1997; M. Castells, The Information Age: Economy, Society 
and Culture, Vol. III: End of Millennium, Blackwell Publishers, Oxford 1998. 
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się według Castellsa do upadku Związku Radzieckiego i odrodzenia 
kapitalizmu w postaci sieciowej. Castells w odróżnieniu od Rhein
golda uważa, iż „wraz ze wzrostem zasięgu i liczebności społeczności 
wirtualnych ich początkowe związki z kontrkulturą osłabły ( ... ). Z 
punktu widzenia empirycznego nie ma czegoś takiego jak jednorodna 
internetowa kultura społeczna". Mimo to autor The Information Age 
stwierdza, iż „choć komunitariańskie źródła kultury Internetu są bar
dzo zróżnicowane pod względem zawartości, określają one Internet 
jako technologię służącą komunikacji poziomej i nową formę realiza
cji wolności wypowiedzi"179

• Ta przemiana interpretacji aparatu me
dium, oparta na udzieleniu odbiorcy statusu nadawcy, doprowadziła 
do powstania społeczeństwa sieciowego (network society), czyli 
nowej, globalno-informacyjnej ekonomii (global informational eco
nomy) oraz „kultury «realnej wirtualności»" ( culture of„ real virtu
ality "). W efekcie ich upowszechnienia większość działań o 
charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym stała się 
,,hybrydą interakcji online i cielesnych"180

. 

Castells, opierając się na uzyskanych w latach osiemdziesiątych 
wynikach własnych badań geografii społecznej i miast, twierdzi, że 
odnośnie do środowisk wirtualnych uzasadnione j est jednak używanie 
pojęcia przestrzeni. Obecnie owa „przestrzeń przepływów" (space of 
jlows) kapitału, informacji, technologii, obrazów, dźwięków i symboli 
transcenduje przestrzeń materialną, ,,przestrzeń miejsc" (space of pla
ces)181

. Castells następująco rozwija tę myśl w kolejnej książce:
„Obszary metropolitalne ery Internetu charakteryzuje jednocześnie 
przestrzenny rozrost i przestrzenna koncentracja, mieszany sposób 
wykorzystania gruntów, hipermobilność i zależność od telekomunika
cji oraz transportu zarówno wewnątrzmetropolitalna, jak i między
węzłowa. To, co się z tego wyłania, jest przestrzenią hybrydową 
złożoną z miejsc i przepływów: przestrzenią połączoną w sieć"182

. W
owej „kulturze hiperrealności" kategorie czasu i miejsca nie zanikają, 
lecz relatywizują, podporządkowując się logice sieci i zdominowanej 
przez nią strukturze przepływów kapitału, informacji, symboli. 

179M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i spo-
łeczeństwem, przeł. T. Homowski, Rebis, Poznań 2003, s. 67-68.

180M. Castells, Galaktyka Internetu ... , op. cit., s. 204.
181Ibid., s. 423.
182Ibid., s. 262.
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Logika sieci przeciwstawia się tradycyjnie pojmowanej logice prze
strzeni, podważa zatem główny atrybut nowożytnego państwa, jakim 
jest panowanie nad terytorium. Sieć kwestionuje terytorialne granice, 
odbierając państwu władzę nad nimi. Dlatego zdaniem Castellsa, a 
wbrew temu, co zwiastują „prorocy zbawienia poprzez technologię", 
rozwój technik teleinformatycznych prowadzi do wzrostu społecz
nych napięć, a nie ich złagodzenia. W tych warunkach w świecie glo
balnych przepływów (wirtualnego) pieniądza, władzy i obrazów 
poszukiwanie tożsamości zbiorowej i indywidualnej staje się podsta
wowym źródłem społecznego znaczenia. 

Castells podobnie jak Turkle dostrzega antynomiczny charakter 
pojęć „Sieć" (the Net) i tradycyjnie rozumianej ,jaźni" (the Self), choć 
interpretuje go z innej niż autorka Life on the Screen, bo socjologicz
nej perspektywy, wydobywając pęknięcie między nową, sieciową, 
funkcjonalną i globalną logiką społeczną a zakorzenioną historycznie 
głębiej niż w nowoczesności partykularną logiką tożsamości, związa
ną z małą skalą, lokalnością i znaczeniem183

• Castells, mówiąc o
tożsamości w kontekście komunikacji zapośredniczonej kompute
rowo, podważa mit Internetu jako narkotyku eskapistów184

, twier
dząc, iż stereotyp ten oparty jest na demonizacji technologii i zarazem 
idealizacji „szczęśliwego dzikusa" z przeszłości oraz tradycyjnej 
wspólnoty terytorialnej, mitycznej Gemeinschaft. Na przykładzie 
owej mityzacji dojść trzeba do wniosku, iż nowe media, transcen
dujące tradycyjne kategorie myślenia, którymi są przestrzeń i czas, 
potwierdzają równocześnie modernistyczną antynomię Gemeinschaft 
i Gesellschaft. Czynią to na sposób technofobiczny lub technofilny, 
lecz zawsze technologicznie (medialnie) zapośredniczony. To właśnie 
media upowszechniają obraz wspólnot żyjących w różnych czasach i 
przestrzeniach niejako w różnych rzeczywistościach: w przestrzeni 
terytorialnej i przestrzeni wirtualnej, w „bezczasowym czasie" (time
less time) online/offline i w czasie mierzonym zegarem, w wiecznej 
mobilności i w trwałym zakorzenieniu. Ukazują one również relacje 
między nimi. Czy to w ujęciu technofobicznym, idealizującym inte-

183M. Castells, TheinformationAge: Economy, Society and Culture ... , op. cit., s. 3.
184Badania nie potwierdzają, iż w przypadku użytkowników Sieci narastają takie 

negatywne zjawiska, jak poczucie wyobcowania, zerwanie więzi, oderwanie od miej
sca i rzeczywistości (,,świata prymarnego") lub fałszowanie tejże rzeczywistości. 
Zob. M. Castells, Galaktyka Internetu ... , op. cit., s. 135. 
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rakcje typu „twarzą w twarz", czy też technofilnym, sławiącym więzi 
przyjaźni i wymianę „czystych darów" w polu „elektronicznej agory", 
wspólnota jawi się współcześnie, przede wszystkim dzięki mediom, 
jako wartość autoteliczna, uprzedmiotowiona i zamknięta w wizji 
„utraconego raju", środowiska pierwotnie przypisanego człowiekowi 
rozumianemu jako homo societus.





Rozdział 3 

Socj oantropologiczna koncepcja 
neotrybalizmu Michela Maffesolego 
a rzeczywistość wirtualna 

1. Maffesolego diagnoza współczesności: schyłek
indywidualizmu, renesans kolektywizmu

Jak: stwierdza w przedmowie do dzieła Michela Maffesolego L 'ombre 

de Dionysos. Contribution a une sociologie de /'Orgie Michel Valen
tin, można doszukać się pewnej analogii między myślą autora tej 
książki a poglądami Jeana Baudrillarda. Obydwaj wymienieni francu
scy socjologowie są szczególnie zainteresowani orgiastycznym 
aspektem kulturowej rzeczywistości współczesnej. Jednak jedyna 
analogia między nimi, która może znaleźć uzasadnienie, to owa 
zasadnicza zbieżność zainteresowań, albowiem co do ujęcia i inter
pretacji tego tematu J. Baudrillard i M. Maffesoli przyjmują stanowi
ska całkowicie przeciwstawne1

. 

1
M. Maffesoli, The Shadow of Dionysus. A Contribution to the Sociology of the

Orgy, translated by C. Linse i M.K. Palmquist, State University of New York Press, 
New York 1993, s. XXIII. 
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Baudrillard traktuje „orgiastyczny aspekt" kultury jako wirtualną 
symulację orgii, symptom medialnie determinowanej, pogłębiającej 
się utraty poczucia rzeczywistości przez człowieka współczesnego. 
Nie uchyla się przy tym od aksjologicznej oceny tego zjawiska; jawi 
się ona w jego ujęciu jako jednoznacznie negatywna. Natomiast 
według Maffesolego „współczesna orgia", niezależnie od formy, w 
jakiej się objawia, jest rzeczywista, gdyż oznacza rzeczywiste, nawet 
jeśli jednorazowe, anonimowe lub technicznie zapośredniczone spo
tkanie ludzi w przestrzeni społecznej. Jest to wydarzenie o charakte
rze „społeczno-quasi-organicznym"2

• Baudrillardowskim ciałom 
stającym się czystym medialnym obrazem radykalnie przeciwstawia 
się Maffesolańska koncepcja „współczesnej kontynuacji kultu Dioni
zosa", w której realnie istniejące ciała wciąż pełnią zasadniczą rolę, 
analogiczną do roli fizykalnych „haczyków" Heimowskich. Co wię
cej, ,,współczesna orgia" jest przez Maffesolego wartościowana pozy
tywnie. Autor L'ombre de Dionysos ... wskazuje na obecność w 
pozornie regresywnej orgiastyczności aspektu wyzwolicielskiego, 
podkreślając rysującą się tu możliwość wyzwolenia od opresywnych 
aspektów kontraktualizmu i indywidualizmu poprzez dokonanie 
,,rytualnego odnowienia" więzi społecznej nadszarpniętej przez no
woczesność. Według francuskiego socjologa odnowienie owo staje 
się możliwe właśnie dzięki społecznej kultywacji lokującego się w 
centrum Maffesolańskiej diagnozy współczesności „rytuału nowo
dionizyj skiego". Maffesoli twierdzi: ,,Cywilizacja u schyłku potrze
buje barbarzyńców, by się zregenerować"3

• Zjawisko neotrybalizmu 
lub, szerzej i bardziej szczegółowo mówiąc, powiązanych ze sobą 
zjawisk upadku społeczeństwa kontraktualnego i odrodzenia wspól
noty opartej na więzi afektualnej (,,nowe plemiona"/ jest dla tego 
socjologa najwyraźniejszym symptomem powrotu paradygmatu 
dionizyjskiego, Dionizosowi zaś, postaci emblematycznej dla za
anonsowanego i opisanego przez Maffesolego procesu przemian kul
turowych, oraz jego „wyznawcom" przypada w tym procesie rola 
barbarzyńców. Natomiast byty zasiedlające opisywane tu przeze mnie 

2
M. Maffesoli, The Shadow of Dionysus ... , op. cit., s. XXIII.

3M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 96.
4Maffesoli zauważa w tym kontekście - niejako wbrew ujęciu Baudrillardowskie

mu - iż zjawiska uznawane za przejaw dekadencji, interpretowane pod innym kątem, 
mogąjawić się jako symptom renesansu. W: M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , 
op. cit., s. 156. 
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środowiska wirtualne,jak postaram się wykazać, spokrewniają się sil
nie z „barbarzyńskim neotrybalizmem". Aby wyjaśnić tę kwestię, 
muszę omówić tu szerzej Maffesolańską diagnozę współczesnych 
przemian społeczno-światopoglądowych. 

W swych dziełach L 'ombre de Dionysos. Contribution a une socio
logie de /'Orgie, Le temps des tribus. Le declin de l'individualisme 
dans les societes postmodernes oraz La connaissance ordinaire. 

Precis de sociologie comprehensive5 Maffesoli przedstawia i uzasad
nia pogląd, iż w drugiej połowie XX wieku nastąpiła znacząca zmiana 
oblicza kultury Zachodu. Określa jąjako „powrót paradygmatu dioni
zyjskiego". Ma ona być ściśle związana z narodzinami oraz rozwojem 
społeczeństwa i kultury masowej. Istnieje również powiązanie mię
dzy tą społeczno-kulturową zmianą a mediami, które stanowiąj edną z 
najważniejszych instytucji tej kultury. W opinii Maffesolego zmiana 
klimatu intelektualnego, kulturalnego, ekonomicznego, a nawet tech
nologicznego zaczęła być zauważalna i odnotowywana w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Nie można oczywiście wskazać jedno
znacznie na żaden moment historyczny jako na datę narodzin tego 
paradygmatu6

, ponieważ jego kształtowanie się jest zawsze procesem 
złożonym i długotrwałym. Jednakże trudno nie zauważyć, iż to 
właśnie pod wpływem szeroko rozumianej kontrkultury lat sześć
dziesiątych i w jej specyficznych kategoriach sformułowana została 
współczesna koncepcja komunitamości niekontraktualnej. Jest ona 
kluczowa zarówno dla Maffesolańskiej diagnozy kultury Zachodu u 
schyłku XX wieku, jak i dla wielu kompleksowych analiz zjawiska 
Internetu dokonywanych przez innych autorów7

• Teoretyczne oraz 
praktyczne źródła i perspektywy tego typu komunitamości, jak rów
nież jej starcia z „kontraktualnym Lewiatanem" są w związku z upo
wszechnianiem się tych koncepcji obiektem szczególnego 

5Przy pisaniu tej książki korzystałam z wydań anglojęzycznych. Odpowiednio:
The Shadow of Dionysus. A Contribution to the Sociology of the Orgy, przeł. na an
gielski C. Linse i M.K. Palmquist, State University of New York Press, New York 
1993; The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society, przeł. na 
angielski D. Smith, Sage Publications 1996, oraz Ordinary Knowledge. An Introduc
tion to the Interpretative Sociology, przeł. na angielski D. Macey, Polity Press, Cam
bridge 1996. 

6Sam Maffesoli interpretuje to zjawisko jako odrodzenie się paradygmatu starsze
go niż nowoczesny. 

7Mam tu na myśli przede wszystkim prace M. Castellsa i H. Rheingolda.
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zainteresowania nauk społecznych. Kwestie te stały się istotne 
zwłaszcza dla mediologów, a w ciągu minionej dekady także dla bada
czy Internetu, takich jak S. Turkle, H. Rheingold czy M. Castells. 
Zauważają oni, że w okresie ostatniego czterdziestolecia idea wspól
notowości niekontraktualnej, w swym współczesnym kształcie ufor
mowana i kultywowana ongiś w marginalnym w społecznym sensie 
środowisku kontestatorów, stopniowo przenikała do mainstreamu

kultury popularnej. W procesie tym niebagatelny udział miało po
wstanie, a następnie błyskawiczna ekspansja Internetu. 

Według Michela Maffesolego wspólny mianownik współczesnych 
przemian w kulturze i organizacji społecznej stanowi zmiana relacji 
między tym, co indywidualne, a tym, co kolektywne. Analizując ową 
zmianę, Maffesoli mówi po pierwsze o procesie upadku indywiduali
zmu w społeczeństwie masowym, zaś po wtóre - odnosząc się do 
konsekwencji i przyczyn zarazem takiego stanu rzeczy w sferze aksjo
logicznej - o specyficznej cesze mentalności zachodniej, którą okre
śla za Maxem Weberem mianem politeizmu wartości8

• Zdaniem 
francuskiego socjologa do lat sześćdziesiątych XX wieku klimat kul
turalny na Zachodzie był zasadniczo odmienny od tego, jaki nastał po 
przekroczeniu owej cezury. W okresie nowoczesności dominował 
kult indywidualizmu, unifikacja, ,,intelektualna fantazja o możliwości 
zredukowania wszystkiego do Jednego"9

• Indywidualizm był rozwo
jowo związany z procesem, który Weber opisał jako „drugie odczaro
wanie świata". Bazą dla tego procesu był specyficzny typ religijności 
chrześcijańskiej, którego pierwsze symptomy pojawiły się u schyłku 
średniowiecza w postaci devotio moderna, zaś apogeum osiągnęły w 
okresie reformacji i kontrreformacji. Tendencje te przeniosły się na
stępnie wraz z niektórymi migrującymi sektami protestanckimi do 
Nowego Świata, gdzie ów typ religijności znalazł nowe możliwości 
rozwoju. Doszło w ten sposób do rozszerzenia terytorialnego zasięgu 
kultury Zachodu, a zarazem do ugruntowania się wpływów protestan
tyzmu na świecie. 

Weber w swej analizie tego typu religijności kładł nacisk na specy
fikę wytwarzanej przez nią postawy społecznej, opisując jej korelację 
z systemem wartości kultywowanym przez protestantów z „klasycz
nego" okresu. W toku sekularyzacji i racjonalizacji protestantyzmu 

8Pojęcie to zostanie szczegółowo omówione w części 2 tego rozdziału.
9M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 58.
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zalążki indywidualizmu - które tkwiły już w samej idei tak „zekstre
mizowanego" monoteizmu - rozwinęły się gwałtownie i zmieniły 
oblicze protestanckiej etyki, a następnie i całej formacji społecz
no-kulturalnej, która się na niej opierała. W efekcie owej zmiany 
Weberowscy protestanci poczuli się zmuszeni do wzmacniania więzi 
społecznych za pomocą regulacji prawnych, czyli do związywania się 
coraz ściślejszą siecią kontraktów10

• W ten sposób stopniowa racjona
lizacja religijności postępowała nieustannie, prowadząc w konse
kwencji do usunięcia tej ostatniej ze sceny życia publicznego. Proces 
ten trwał aż do momentu, kiedy kultura osiągnęła stadium nowocze
sności, czyli do chwili, kiedy ostatecznie dopełniło się „drugie odcza
rowanie świata"11• Nowoczesność jest w ujęciu zarówno Webera,jak i 
Maffesolego epoką generalnie pozbawioną religijnej podstawy. W 
epoce tej współdziałają, równocześnie antagonizując się, pozornie 
sprzeczne tendencje, które jednakże mają wspólne źródło, czyli racjo
nalizację. Owe tendencje to indywidualizm oraz kolektywizm. Maffe
soli w sto lat po Weberze podejmuje jego linię analityczną i 
rozpoczyna swe rozważania w miejscu, w którym socjolog niemiecki 
ongiś je przerwał, odnotowując i analizując kolejne kulturowe zmiany 
na tym polu. 

Wedle autora Le temps des tribus ... pozornie sprzeczne tendencje 
do kolektywizmu i indywidualizmu obecne dziś w kulturze Zachodu 
są związane nie tylko wspólnym praźródłem, czyli racjonalizacją, ale 
także faktem, że jedna z wymienionych tendencji wynika tu z drugiej. 
Kontrak:tualny kolektywizm, jak zauważył Weber, przybrał w nowo
czesności postać biurokracji, wobec której jednostka ludzka czuje się 
wyobcowanym, niewiele znaczącym „trybem w machinie społecz
nej''. W warunkach nowoczesności zatem kolektywizm - pozornie 
paradoksalnie - prowadzi do wzrostu solipsyzmu, który z kolei wie
dzie do indywidualizmu, związanego z pragnieniem wyrwania się 
choćby na chwilę z poczucia nieważności i osamotnienia, którego 
nowoczesna jednostka doznaje pomimo faktu, że żyje przecież w 
społeczeństwie. Owa szczególna forma kolektywizmu, jaką jest 
Weberowska biurokracja, prowadzi zatem do faktycznego osłabienia 

10Z powodu specyficznych warunków „pogranicza", panujących w Nowym 
Świecie, rolę jednego z czołowych gwarantów kontraktu przejęły tam samo
zarządzające się wspólnoty religijne. 

11Pojęcie to zostanie szczegółowo omówione w części 3 niniejszego rozdziału. 
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poczucia więzi kolektywnej. Maffesolego analiza współczesności za
sadza się na zaanonsowaniu przez niego społecznej reakcji wobec 
takiego stanu rzeczy: nasilającego się pragnienia powrotu do „pier
wotnej", ,,przedbiurokratycznej" formy kolektywizmu. Interpretacja 
francuskiego socjologa wykazuje tu znaczne podobieństwo do kon
cepcji McLuhana, który opisywał powszechne w XX wieku ciążenie 
ku „kulturze pierwotnej jedności", ku wspólnocie przeżyć i emocji, ku 
,,wiosce" nieodwołalnie straconej już jako „prawioska terytorialna", 
ale dzięki mediom (,,bębnom plemiennym") możliwej do odbudowa
nia w postaci „wioski globalnej". Jak pisze Maffesoli, gdy słabnie 
kolektywna więź, społeczeństwo, odczuwając negatywne konsek
wencje pogłębiającej się alienacji, opisywanej już przez A. Comte'a, 
E. Durkheima, G. Simmla i M. Webera 12, usiłuje wzmocnić „poczucie
samego siebie" przez przywołanie porzuconej i zapomnianej w toku
racjonalizacji światopoglądowej bazy swego „bycia-razem". Wów
czas próbuje ono niejako cofnąć się w czasie w celu odnalezienia
własnych prapoczątków i reaktywacji swego mitu założycielskiego13

• 

U owych prapoczątków natyka się na inną postać samego siebie: na
,,prawioskę", wspólnotę związaną więzami Durkheim owskiej solidar
ności mechanicznej i poczuciem wspólnictwa afektów, czyli na taką
wersję kolektywizmu, w którym indywiduum stanowiło ogniwo łań
cucha mitologicznego, krystalizującego i wyrażającego makroko
smos14. Za taką właśnie „prawioską'' społeczeństwo „odczarowane"
tęskni, ją idealizuje, ją pragnie reaktywować. Dziś w kulturze Za-

12Pojęcia „alienacja" używam tu w szerokim znaczeniu „nowoczesnej melancho
lii", jakie nadał mu R.A. Nisbet, porównując diagnozy nowoczesności postawione on
giś przez wymienionych uczonych. Zob. R.A. Nisbet, Sociological Tradition, Basic 
Books Inc. Publishers, New York 1966, cyt. za: B. Mikołajewska, Zjawisko wspólnoty. 
Wybór tekstów, The Lintons' Video Press, New Haven 1999, s. 383--436. 

13M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 60. 
14Należy podkreślić, że chodzi tu o poszukiwanie zmartwychwstałego mitu, a nie

naukowo pojmowanej prawdy historycznej. Jednak, jak zauważa Maffesoli, nauka 
pod pewnymi względami stała się dziś odpowiednikiem Mannheimowskiej ideologii. 
Jako taka władna jest wytwarzać i wspierać mity, aby wesprzeć i zachować status quo, 

i zdarza się jej to czynić. Za przykład mogą tu posłużyć choćby „herezje antropolo
giczne" Margaret Murray czy Carlosa Castanedy, po ich komercyjnych sukcesach 
skrytykowane i odrzucone przez antropologię akademicką, choć niezaprzeczalnie 
zrodzone w jej polu i karmiące się jej dorobkiem. Ukształtowały one „mity założy
cielskie" dwóch nowych ruchów religijnych: feminizującego neopoganizmu (Wicca) 
i New Age'owego neoszamanizmu. 
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chodu istnieje szczególnie silna inklinacja do odtwarzania doświad
czenia „prawioskowej" Gemeinschaft, czyli do ewokowania - jak to
w konwencji Zachodniej mitografii określa Maffesoli - ,,powrotu 
Dionizosa". Owe próby spowodowania rezurekcji mitu15 można po 
Baudrillardowsku uznać za z góry skazane na niepowodzenie wysiłki 
nostalgii. Można je również potraktować jako potencjalnie niebez
pieczny dla dorobku Rozumu i kultury regres. Jednak, jak udowadnia 
autor L 'ombre de Dionysos ... , z socjologicznego punktu widzenia 
interpretacja ta jest z gruntu mylna. Można ją bowiem przyjąć tylko 
wówczas, gdy indywidualizację, nie zaś kolektywizację uznamy za 
podstawowy warunek ludzkiej egzystencji, co jest oczywistym non
sensem 16. Tak optymistyczna interpretacja „regresu" kulturowego 
wynika u Maffesolego z Durkheimowskiego pojmowania relacji mię
dzy społeczeństwem a mitem, religią i symbolem17

• 

Najważniejszym objawem dążenia do uwolnienia się od opresji 
indywidualizmu, które, jak twierdzi Maffesoli, obserwujemy dziś we 
współczesnych megalopolis nomadów, jest neotrybalizm oraz kom
pleks zjawisk z nim związanych. Owe symptomy „powrotu Dioni
zosa" w najważniejszych dziedzinach życia społecznego Maffesoli 
wyraża w następującym zestawieniu 18: 

Dziedzina 

Polityka 

Praca 

Religia 

Rodzina 

Społeczeństwo 

Intelektualizm 

Ideologia 

Konsumpcja 

Technika 

Narodowość 

Symptom 

Brak zaangażowania 

Wielość inwestycji 

Mniejsze (minor) formy religijności 

Przypadkowy seks 

Wielość sieci 

Interdyscyplinarność 

Cynizm 

Hedonizm 

Archaizm 

Lokalność 

15Jak twierdzi Maffesoli za Weberem, mit nigdy nie jest całkowicie „martwy".
16M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 27.
17K westie te zostaną szczegółowo omówione w części 3 tego rozdziału.
18M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 13.
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Problem schyłku kontraktualności, który zaznacza się we wszyst
kich wymienionych przez autora Le temps des tribus... dziedzinach, 
streścić można w następujący sposób: jesteśmy obecnie świadkami 
przejścia od dominacji społecznych struktur typu polis do typu thia

sos. Należy pamiętać, iż antyczne thiasos
19 to nie tylko niekontraktu

alne „koło zainteresowań", ale także i grupa o charakterze kultowym. 
Według francuskiego socjologa religijność, szczególnie tak zwana 

przez niego „religijność popularna"20
, zyskuje obecnie na znaczeniu, 

podobnie jak wzrasta znaczenie gier losowych i losowości w ogóle. 
Autor Le temps des tribus ... twierdzi, iż tendencje owe łączą się ze 
sobą. Zaznacza również, iż ów kompleks pojęciowy daje właściwe 
wyobrażenie o tym, jak rozumieć należy „zaczarowany świat"21

. Za 
Rogerem Caillois Maffesoli łączy święto/rytuał religijny z hazardem, 
czyli grąpar excellence losową, ,,działaniem zawierającym element 
ryzyka i marnotrawstwa, w przeciwieństwie do powolnego a pewnego 
gromadzenia bogactw przez pracę"

22
• Według Caillois gra losowa/ 

hazard jest rozrywką o charakterze świętym/świątecznym, a to z 
powodu chwilowej rezygnacji z racjonalności, której wymaga. Racjo

nalność jest we wspólnocie typu „wioski" na stałe związana z czynno
ściami życia codziennego i dlatego wszystko, co jest zakazane w dniu 
codziennym, jest dozwolone, a nawet wskazane w okresie świątecz
nym. Wówczas to ryzyko i marnotrawstwo, gry losowe i zaniechanie 
racjonalnego działania stają się powszechnie obowiązującym wzor
cem zachowania. Tak definiowane rytualne, okresowe, świąteczne 
zawieszenie racjonalności zarówno w interpretacji Caillois, jak i 
Maffesolego jest jednym z najbardziej charakterystycznych rysów 
,,zaczarowanego świata". 

Inaczej niż Weber, Maffesoli uważa, że religijność popularna łączy 
wspólnotę najtrwalej23

• Ważnym symptomem nawrotu do niej jest 
według tego autora rozprzestrzeniający się w ostatnim czterdziestole
ciu ruch New Age, mający pewne znamiona nie tylko religijności 
popularnej, ale i stricte dionizyjskiej. Dowodzą tego takie cechy 

19M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 72.
20Religijność „popularną'', ,,ludową'' Maffesoli rozumie na sposób Weberowski.
21M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 39.
22R. Caillois, Człowiek i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Oficyna Wy

dawnicza Volumen, Warszawa 1995, s. 141. 
23M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 60.
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owego rozległego i z trudnością dającego się zdefiniować ruchu, jak 
preferencyjność doświadczenia osobistego, dążenie do ekstazy i pod
kreślana niewyrażalność przeżycia o charakterze duchowym, a także 
wyraźnie zaznaczający swoją obecność witalizm oraz nawoływanie 
do zbiorowego „przejścia od ekonomii do generalizowanej ekologii" 
firmowanej hasłami „powrotu do natury", zbiorowego lub indywidu
alnego24. Ten ostatni postulat jest w ujęciu Maffesolego szczególnie 
symptomatyczny i przejawiający się również poza samym New Age. 
Inne charakterystyczne tendencje to lokalizm (,,próba ponownego 
ustalenia powiązania z konkretnym kawałkiem ziemi"), obserwo
walny też w takich swych przejawach, jak odrodzenie lokalnych 
świąt, folkloru, dawnych zwyczajów i strojów; następnie fenomen 
kiczu; wykształcanie się „miejskich rytuałów" (podróż, shopping, 

puby); powstawanie „sekundarnych przestrzeni między centrami a 
przedmieściami miast", a nawet wzrost zainteresowania działkownic
twem; wreszcie „rosnąca popularność literatury nostalgii za «daw
nymi dobrymi czasami»". Owe rozmaite mody i tendencje pomagają 
wyartykułować pragnienie, aby ponownie „żyć symboliczną relacją z 
wydzielonym terytorium"25, zaś natura zaczyna być w tym kontekście
traktowana jako partner, nie jako obiekt26. Współczesny lokalizm 
łączy się jednak w specyficzną konfigurację z globalizmem i wciąż 
postępującą urbanizacją. Terytorium jawi się w tych warunkach jako 
przedmiot wyboru, nie zaś przypisania; ponadto dla „metropolital
nych nomadów" często jest jedynie „niemożliwym przedmiotem 
wyobrażonym", przedmiotem marzenia, projekcją fantazji porząd
kującej świat. Co znamienne, Maffesoli, objaśniając ową współczesną 
zmianę stosunku do terytorium, odwołuje się do analogii z magicz
nymi modelami świata. Wyrażają one przekonanie o istnieniu sieci 
„mistycznej sympatii", homologicznej wszechkoneksji między 
wszechrzeczami, która pozwala jednostce zdefiniować siebie zarów
no jako tożsamą z samą sobą, jak i zdolną do metamorfoz, zarówno 
jaką zindywidualizowaną, jak i skolektywizowaną, także w uniwer
salnym sensie. Taki właśnie obraz świata przekazują dziś globalne 
media. 

24
Ibid., s. 32. 

25
Ibid., s. 109-110. 

26
Ibid., s. 35. 
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Jak pisze Maffesoli, zespół obserwowanych współcześnie zja
wisk, takich jak „astrologia, makrobiotyczne jedzenie, ruchy eko
logiczne, medycyna alternatywna, regionalna lojalność i lokalizm 
pokazuje, że dyrektywa «zachowaj dystans» ustępuje obecnie bar
dziej partycypującemu modelowi życia"27

• Za przykład zmiany 
nadrzędnej kulturowej dyrektywy z „indywidualistycznej" na „ko
lektywistyczną'' mogą służyć również przemiany zachodzące w 
drugiej połowie XX wieku w stylu uprawiania nauki. Dominuje w 
niej obecnie metodologiczny relatywizm i sceptycyzm28

, które 
wiążą się ze wzmiankowaną ogólnokulturową „polityką skracania 
dystansu" i przechodzenia do „praktyki taktylnej bliskości". W 
tym kontekście Maffesoli mówi o zaznaczającym swą obecność 
zarówno we współczesnym myśleniu naukowym, jak i potocznym 
kauzalnym pluralizmie. Obecnie na Zachodzie przewagę zyskuje 
świadomość, iż „wyczerpujące kauzalne prześledzenie jakiegokol
wiek konkretnego fenomenu w całej jego realności jest nie tylko 
niemożliwe w praktyce - jest po prostu nonsensowne( ... ). Kiedy 
idzie o indywidualny charakter fenomenu, pytanie o przyczyno
wość jest nie pytaniem o prawa, ale o konkretne kauzalne rela
cje"29. Oznacza to przejście w polu episteme od linearnego do sie
ciowego schematu rozumowania. Kolejnym symptomem ogólno
społecznego dążenia do źródeł „bycia-razem" ma być anonsowany 
przez wielu współczesnych analityków kultury kryzys tożsamości, 
a raczej jej polimorfizm. Jak wskazuje Maffesoli, już Weber twier
dził, iż z socjologicznego punktu widzenia tożsamość nie jest 
niczym więcej niż relatywnym i płynnym stanem rzeczy w chwili 
obecnej30

• Dziś takie rozumienie tożsamości nie ogranicza się do 
dyskursu naukowego. Wiele wskazuje na to, iż zdominowało ono 
całkowicie common sense, czego dowodzi centralny charakter pro
blematyki tożsamości we współczesnych mediach oraz ekspan
sywny rozwój rynku usług terapeutycznych służących „rozwojowi 
i zmianie osobowości". Co znaczące, ilustrując ten problem, Maf
fesoli odwołuje się po raz kolejny do przykładów zaczerpniętych 

27Ibid., s. 150. 
28Jak pisze Maffesoli, parafrazując Chestertona, ,,sceptyk, ponieważ w nic nie 

wierzy, przekonany jest, że wszystko jest możliwe". Ibid., s. 133. 
29Ibid., s. 38.
30Ibid., s. 155. 
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z historii religii i magii. W systemach religijnych owa metamor
ficzność, niestabilność tożsamości jest, jak formułuje to wspo
mniany już R. Caillois, symptomatyczna dla „czasu mitu i 
początku", do którego wspólnota odwołuje się w trakcie święta, by 
się zrewitalizować. Funkcją magii jest zaś w pewnym sensie prze
noszenie owego „czasu mitu" w teraźniejszość wyrażone w założe
niu, że metamorfoza jest możliwa tu i teraz, w wymiarze 
codzienności 31

• Oznacza to w obu przypadkach tę samą możliwość
partykularnego lub periodycznego powrotu do wiecznie teraźniejszej 
chwili, kiedy „wszystko, co z czasem stało się nie do pomyślenia -
było jeszcze możliwe. Przedmioty same przez się przenosiły się z 
miejsca na miejsce, czółna fruwały w powietrzu, ludzie przeobrażali 
się w zwierzęta, a zwierzęta - w ludzi. Zamiast starzeć się i umierać -
zmieniano skóry. Cały wszechświat był podatny na zmianę, płynny, 
niewyczerpany. Plony rosły same z siebie, a poćwiartowane zwierzęta 
znów się zrastały"32

• Można zaryzykować tezę, iż pojawiający się w
kulturze obraz tożsamości niestabilnej i płynnej, otwartej na nie
ograniczone możliwości metamorfozy zawsze w pewien sposób 
nawiązuje do (we współczesnym przekonaniu) dystynktywnych 
cech owego wyobrażonego „czasu początku" i omnipotencji, który 
,,po grzechu pierworodnym cywilizacji" znajduje swoje odzwiercie
dlenie w micie i święcie. Zdaniem Jacques' a Derridy owego 
momentu nie można określić mianem stanu, ponieważ stanowi on 
przebłysk „czasu przed powstaniem czasu", kiedy tożsamości nie 
były stabilne, gdyż różnice porządkujące rzeczywistość nie były 
jeszcze ustanowione. Czas i przestrzeń święta oraz mitycznego pra
czasu antynomizują czas i przestrzeń dnia codziennego. Cechuje je 
nieustannie nadchodząca obecność, bezróżnicość, ciągłość bez 
świadomości owej ciągłości. Dopiero po wyczerpaniu się praczasu 
następuje era uzupełnienia, kiedy wprowadzony zostaje zakaz kazi
rodztwa, artykulacja, znaki, rytuały i reprezentacje. Derrida, usiłując 
u schyłku XX wieku wyrazić niepokojący wyobraźnię człowieka
cywilizowanego obraz świata „przed narodzeniem czasu", cytuje
Rousseau, jawiącego się w jego interpretacji zarówno jako twórca
europejski ej antropologii, jak i piewca nostalgii za zagubioną w toku
racjonalizacji „kulturą pierwotnej jedności": ,,Wielkie lekarstwo na

31R. Caillois, Człowiek i sacrum ... , op. cit., s. 115.
32Ibid., s. 114.
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nędzę tego świata to wchłonięcie przez chwilę obecną''33. Jak udo
wadniają M. Castells (koncepcja time less time) i R. Berger (,,Aktu
alne wchodzi w miejsce Pierwotnego"), owego „lekarstwa" 
dostarczają obecnie na masową skalę media. 

Maffesoli anonsuje zatem w swych dziełach „ponowne pojawienie 
się archaicznych wartości takich jak: terytorium, ekologia, regiona
lizm i hedonizm ( ... ). Wszystkie te rzeczy, które pozytywizm miał 
nadzieję wymazać, zniwelować lub uczynić jednowymiarowymi, 
powracają [obecnie] z całą siłą, jak gdyby po to, by w relatywnie try
wialny sposób wskazać, iż nie ma czegoś takiego, jak wiedza abso
lutna"34. Współcześnie „utrata własnego ciała na rzecz ciała 
kolektywnego, metaforyczna czy dosłowna, wydaje się charaktery
styczną emocjonalną (afektywną) cechą wspólnoty, w którą zaczyna 
się zmieniać nasze czysto utylitarystyczne społeczeństwo ( ... ). To, co 
symboliczne, transcenduje to, co racjonalne"35. W ten sposób w gene
ralnie „odczarowanym" świecie powstaje i powiększa się „irracjo
nalny uskok" - hiatus irrationalis. Coraz większą rolę zaczyna 
odgrywać to, co estetyczne, magiczno-religijne, nielogiczne i imagi
natywne. W obrazie „ludzkiego świata obiektywnego" na Zachodzie 
rozrasta się nebula (mgławica) afektywna, zaś kontraktualne 
społeczeństwo rozpada się, aby przejść w formę wspólnoty afektual
nej. Należałoby zresztą mówić tu raczej o chwilowym quantum lub 
też sieci tych wspólnot, bowiem najważniejszymi cechami owej 
formy życia społecznego są efemeryczność, metamorficzność, zmien
ność36. Dominuje w nich „polifonia znaczeń i uczuć raczej niż kalku
lacja i ekonomiczne wizje rozumu". Taka wizja samego siebie 
wyartykułowana przez społeczeństwo nadal przejawiające tendencję 
do kontraktualizacji więzi i kultu indywidualizmu budzi w jego 
członkach, jak pisze Maffesoli, ,,zarazem pociąg i obrzydzenie'

,37, 
równoczesną fascynację własnym mitem założycielskim i lęk przed 
utratą indywidualności, której pogłębianie było ongiś jedynym lekiem 
na opresję biurokracji. Maffesoli występuje zatem przeciwko zbyt w 

33
J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa

1999, s. 344. 
34M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 31.
35Ibid., s. 155.
36M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 12.
37Ibid., s. 27.
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jego opinii jednostronnym interpretacjom w duchu J. Baudrillarda i F. 
Fukuyamy, które głoszą, iż indywidualizacja we współczesnej „tech
nokratycznej" epoce nasila się, czego efektem są wzrastający solip
syzm, narcyzm i poczucie atomizacji. Technologie komunikacyjne 
służą bowiem w ujęciu francuskiego socjologa definitywnie łączeniu, 
nie zaś rozdzielaniu miejsc i indywiduów. 

Ekstensja hiatus irrationalis zdaniem autora Le temps des tribus ... 

nie oznacza bynajmniej, że nowoczesne dyrektywy i wzorce racjona
lizmu i indywidualizmu są wymazywane. Twierdzenie o indywiduali
zacji, a nawet solipsyzacji człowieka współczesnego w pewnym 
sensie jest wciąż prawdziwe. Nie naświetla ono jednak tej skompliko
wanej kwestii w pełnym jej wymiarze. Według Maffesolego antyno
miczne dyrektywy kolektywizmu i indywidualizmu, racjonalności i 
irracjonalności/emocjonalności funkcjonują dziś w kulturze w stanie 
coeanaesthesii. Nowość stanowi fakt, że opcja indywidualistycz
no-racjonalna nie jest już traktowana dogmatycznie, zaś pozornie spa
cyfikowane „irracjonalne zbiorowe sentymenty", które Rozum 
usiłował wyeliminować z publicznej sceny, powracają nie tyle do 
codziennego życia - w nim obecne były bowiem zawsze - ile do dys
kursu. Oznacza to zarówno teoretyczny, jak i praktyczny politeizm 
wartości, a bardziej precyzyjnie mówiąc, stan ich coeanaesthesii, 

możliwej do osiągnięcia jedynie w społecznościach o strukturze 
sieci38

• Trzeba podkreślić, że owego politeizmu nie należy rozumieć
jako „reakcjonistycznej nostalgii za pewnym utraconym typem reli
gijności", ale jako „esencjalną charakterystykę aparatu społecznego, 
który używa określonych figur, aby unaocznić swój bazowy pluralizm 
wartości, sytuacji i namiętności"39

• Podsumowując omówienie prze
mian zachodzących w ostatnim czterdziestoleciu w organizacji 
społecznej Zachodu rozumianych jako przejście od społeczeństwa do 
wspólnoty, Maffesoli - przewidując, iż w najbliższej przyszłości owe 
zmiany będą się pogłębiać40 

- przedstawia je w następującym zesta
w1emu: 

38
Ibid., s. 75. 

39
Ibid., s. 76. 

40
M. Maffesoli, The Shadow of Dionysus ... , op. cit., s. XI.
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Społeczeństwo Wspólnota41 

Struktura mechaniczna Struktura kompleksowa lub organiczna 

Nowoczesność Ponowoczesność 

Organizacja polityczno-ekonomiczna Masy 

Jednostki Osoby 

(Funkcje) (Role) 

Grupy kontraktualne Plemiona afektualne 

Domeny: kultura, produkcja, religia, seks, ideologia42
• 

2. Religijne aspekty komunitarności. Elementy myśli
Durkheima i Webera w koncepcji nowych plemion
Maffesolego

Specyficznie rozumiana religijność (re-ligare) jest według Michela 
Maffesolego zasadniczym spoiwem trybalizmu w ogóle, a zatem rów
nież i Maffesolańskiego afektualnego neotrybalizmu, czyli anonso
wanej przez niego nowej postaci kolektywizmu. Uzasadniając to 
teoretyczne założenie, a także swoje własne rozumienie religijności, 
autor Le temps des tribus ... odwołuje się do analitycznej koncepcji 
religii autorstwa jednego z ojców nowoczesnej socjologii, twórcy tak 
zwanej francuskiej szkoły socjologicznej - Emile'a Durkheima, jak 
również, o czym już wspomniałam, do interpretacji rozwoju religii 
dokonanej przez Max.a Webera. 

Teoria religii Durkheima była ściśle związana ze stworzonym 
przez niego systemem metodologiczno-teoretycznym, czyli socjolo
gizmem. Podejście socjologistyczne opiera się na założeniu, że za
równo kształt życia psychicznego jednostki, jak i problemy kultury są 
wyznaczane przez społeczeństwo. Z tego względu Durkheimowski 

41 Użyte w tym miejscu w angielskim tłumaczeniu The Time of the Tribes ... wyra
zy social i sociality, tłumaczone tu jako społeczeństwo i wspólnota, wywołują skoja
rzenie z Tonniesowskimi pojęciami Gesellschaft i Gemeinschaft (zrzeszenie/ 
stowarzyszenie i wspólnota). Por. F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa 
o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa
1988. Należy jednak zaznaczyć, iż nastręczające wiele problemów translatorskich
określenia Gemeinschaft i Gesellschaft są najczęściej przekładane na język angielski
jako community i society.

42M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 6.
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socjologizm określany jest niekiedy mianem antypsychologizmu43
. 

Autor Elementarnych form życia religijnego był w swych badaniach 
szczególnie zainteresowany określeniem relacji między jednostką a 
społeczeństwem. Tendencja ta znalazła swój wyraz w takich jego kon
cepcjach teoretycznych, jak wyobrażenia zbiorowe, dusza zbiorowa i 
świadomość kolektywna, a także w jego zainteresowaniach proble
mami solidarności organicznej i mechanicznej oraz w Durkheimow
skiej teorii religii44

• W Elementarnych formach życia religijnego 
socjolog ten sformułował następującą definicję religii: jest to „spójny 
system wierzeń i praktyk, odnoszący się do rzeczy świętych, czyli 
wydzielonych i zakazanych; wierzeń i praktyk, które wszystkich 
wierzących i praktykujących łączą w jedną wspólnotę moralną, zwaną 
kościołem"45

• Relacja, jaka zachodzi między religią i społecznością,
ma według Durkheima charakter zwrotny, lecz społeczność stanowi 
ostateczne źródło religii. ,,Życie religijne jest jakby skoncentrowa
nym wyrazem całego życia zbiorowego. Jeśli religia zrodziła 
wszystko to, co istotne w społeczeństwie, to dlatego, że idea spo
łeczna jest duszą religii"46

• Jednocześnie religia jest w tym ujęciu 
najsilniejszym czynnikiem społecznotwórczym; niemal wszystkie 
wielkie instytucje społeczne mają w niej swoje źródło. Symbole reli
gijne odgrywają zasadniczą rolę w procesie integracji społecznej. 
Miały one według Durkheima służyć przekazywaniu sobie przez jed
nostki ludzkie stanów świadomości, co umożliwiać miało z kolei 
zaistnienie życia społecznego w ogóle. Dlatego właśnie Durkheim 
zainteresował się religią, rozumianą często w jego czasach w duchu 
psychologizującym jako zjawisko z trudem werbalizowalne, przyna
leżne do sfery prywatnej, przeżywane w indywidualny, intymny spo
sób 47, co można interpretować w duchu Weberowskim jako przejaw 
sekularyzacji (prywatyzacji religii) w konsekwencji pojawienia się, 
oddziaływania i przetwarzania ideałów devotio moderna. Maffesoli 
zwraca szczególną uwagę na wskazane przez Durkheima „pęknięcie 
interpretacyjne" pojawiające się pomiędzy „tym, co psychologi-

43K. Olechnicki, P. Zdybel, op. cit., s. 195.
44Ibid., s. 4 7.
45
E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Au

stralii, przeł. A. Zadrożyńska, PWN, Warszawa 1990, s. 41. 
46E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego ... , op. cit., s. 165.
47Por.: ibid., s. 40. 
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styczne", a „tym, co socjologistyczne", w sposobie rozumienia religii 
i mówienia o niej. Według niego wszystko to, co afektualne - w tym 
religia wraz ze swym niezbywalnym aspektem emocjonalnym -
zostało w paradygmacie nowoczesnym zepchnięte w sferę indywidu
alną, na margines prywatności, zaczęło być przeżywane w intymno
ści48, podczas gdy w okresie przednowoczesnym należało do sfery 
publicznej. Człowiek nowoczesny w swym wymiarze publicznym 
miał być zatem antyafektualny. W ten sposób wszelkie głębokie reak
cje emocjonalne, których dostarczać może na przykład przeżycie reli
gijne, zeszły z publicznej sceny, na którą obecnie powracają 49

. Podział
na „socjologistyczny" i „psychologistyczny" styl interpretacji zjawi
ska religii jest zatem według Maffesolego tendencją ściśle związaną z 
nowoczesnością lub, szerzej, ze „światem odczarowanym"50

• 

Durkheim pojmował religię w duchu starożytnej, etymologicznej 
definicji Laktancjusza, według którego słowo „religia" pochodzi od 
łacińskiego religare - wiązanie, spajanie; w domyśle: łączenie z 
bogami lub z Bogiem51

, z tą jednakże różnicą, że dla Durkheima było 
to raczej wiązanie jednostki ze społecznością. Tę etymologiczną defi
nicję przyjmuje za Durkheimem również Maffesoli, źródłowe słowo 
łacińskie pisząc jako re-ligare. W ten sposób autor Le temps des tri
bus... akcentuje anamnetyczny, powtórzeniowy charakter owego 
wiązania/spajania w jego wersji współczesnej. ,,Wiązanie" owo przyj
muje Maffesoli za funkcję i zarazem treść po Durkheimowsku rozu
mianej religii. Ów węzeł pojęciowy francuski socjolog określa w 
swych pracach najczęściej mianem „społecznej boskości"52

• Maffe
soli mówi również o religii w węższym sensie. Na tym etapie rozwa
żań autor Le temps des tribus ... odwołuje się już jednak do dorobku 
Maxa Webera, porzucając Durkheimowską linię interpretacyjną, 
zakładającą istnienie fundamentalnych odmienności między magią 

48Przede wszystkim chodzi tu o przeżycie religijne/mistyczne i seksualne, a także 
łączące te komponenty doświadczenie orgiastyczne. 

49Stwierdzenie to pada obecnie szczególnie często przy okazji omawiania medial
nych form emocjonalnego ekshibicjonizmu: od telewizyjnych reality shows

ukształtowanych w USA w latach siedemdziesiątych aż do form najnowszych - inter
netowych forów, czatów czy też pamiętników - blogów. 

50M. Maffesoli, The Time o/the Tribes ... , op. cit., s. 9.
51Laktancjusz, Institutiones divinae, IV, 18, za: Z. Zdybicka, Człowiek i religia.

Zarys filozofii religii, Wydawnictwo KUL, Lublin 1978, s. 253. 
52M. Maffesoli, The Time o/the Tribes ... , op. cit., s. 4.
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a religią. Otóż Durkheim zdefiniował w kategoriach socjologizmu 
zarówno religię, jak i magię, przeprowadzając między nimi ostry 
podział ze względu na rodzaj organizacji społecznych, jakie owe typy 
świadomości społecznej wytwarzają. Według Durkheima różnica owa 
polega na tym, że mag/czarownik ma klientów, natomiast kapłan -
kongregację; magia istnieje jako zespół wierzeń i obrzędów, lecz nie 
istnieje i nie może istnieć „kościół magiczny". Weber natomiast 
potraktował magię i niektóre specyficzne typy religijności jako 
odmiany tego samego typu świadomości społecznej, twierdząc, że 
zarówno magia, jak i religia opierają się na tej samej podstawie, czyli 
na wierze53

• ,,Tak jak magia, również mit soteriologiczny i jego
stający się człowiekiem bóg lub zbawiciel stający się bogiem, stanowi 
osobliwie ludową koncepcję religijną( ... ). Natomiast nieosobowy, 
ponadboski, etyczny porządek kosmosu i egzemplaryczne wybawie
nie jest myślą intelektualistów, bardziej odpowiadającą osobliwie nie
ludowemu, etycznie racjonalnemu wykształceniu laików"54

• Dla
Webera zatem, inaczej niż dla Durkheima, ,,kościół magiczny" nie był 
sformułowaniem wewnętrznie sprzecznym. Weber jednakże ostro 

przeciwstawił magię oraz popularną religijność typu ludowego, eksta
tycznego, orgiastycznego religijności monoteistycznej, zracjonalizo
wanej, zindywidualizowanej, która swą kulminację osiągnęła w 
duchowości protestanckiej. Jak lapidarnie stwierdził S. Kozyr-Ko
walski, magia u Webera jest radykalnie antynomią„racjonalnych reli
gijności Zachodu"55 

- choć pamiętać trzeba, że jedynie racjonalnych.
Linia podziału przebiega tu zatem całkiem inaczej niż w przypadku 
ostrej dyferencjacji magii od religii przyjmowanej przez Durkheima. 

Weberowskiej koncepcji trzech faz rozwojowych zachodniego 
światopoglądu należy się w tym miejscu parę słów dodatkowego 
omówienia. Autor Etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu zarysował 
w swych pismach ewolucyjną linię rozwoju religii począwszy od fazy 
magii i religijności ludowej, poprzez ogólnie rozumiany profetyzm, 
aż do coraz bardziej racjonalizującego się i instytucjonalizującego 
ściśle monoteistycznego protestantyzmu. Niemiecki socjolog przed-

53M. Weber, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk i H. Wandowski,

Książka i Wiedza, Warszawa 1995, s. 246. 
54

M. Weber, Szkice z socjologii religii ... , op. cit., s. 175.
55

S. Kozyr-Kowalski, Wstęp, w: M. Weber, Szkice z socjologii religii ... , op. cit., s.

26.
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stawił przy tym niezwykle ważną dla nauk humanistycznych interpre
tację duchowości protestanckiej, jej genezy oraz wpływu na 
ukształtowanie się „ducha kapitalizmu", który z kolei znacząco 
wpłynął na kształt nowoczesności. W kontekście uwag na temat reli
gijności „ludowej" Weber wspomina o resentymencie w rozumieniu 
Nietzschego jako o podłożu pewnego typu religijności, a nawet kilku 
jej typów. Taką formę odpłaty za zło i dobro często przybiera według 
autora Etyki protestanckiej „religijna potrzeba wybawienia negatyw
nie uprzywilejowanych". ,,Oczekiwanie odpłaty, najczęściej dosyć 
wyrachowane, i nadzieja odpłaty są, tuż po magii, z którą pozostają 
blisko związane, najbardziej upowszechnioną formą wiary mas na 
całym świecie. Także profetyzmy, które odrzucają przynajmniej 
mechaniczne formy tej wiary, są nieustannie w tym kierunku reinter
pretowane w trakcie swojej popularyzacji i ucodziennienia"56

• ,,Reli
gijność ludowa" opiera się według Webera przede wszystkim na 
zjawisku, które Maffesoli określa mianem orgii, czyli na nawra
cających stanach kontrolowanej, zrytualizowanej ekstazy: ,,Ekstaza 
jako środek «zbawienia» lub «samoubóstwienia» ( ... ) może mieć ( ... ) 
albo charakter wielkiego uniesienia i opętania, albo charakter chro
nicznego, specyficznie religijnego habitusu". Ekstaza o charakterze 
orgiastycznym osiągana była według Webera za pomocą „środków 
przełamywania wszelkich organicznych zahamowań" (substancje 
toksyczne, muzyka, taniec, promiskuityczna aktywność seksualna) 
lub też za pomocą podsycania ekstatycznego ataku u osoby mającej 
odpowiednie skłonności. Zgodnie z frazeologią właściwą epoce 
Webera chodziłoby tu o skłonności histeryczne bądź epileptyczne. 

Wówczas miało dochodzić do indukowania stanów orgiastycznych w 
otoczeniu tej osoby. Jak jednak zauważa autor Etyki protestanckiej ... , 
tego rodzaju archaiczne, ,,głębokie ekstazy są - zgodnie ze swą naturą 
i zamierzeniem - czymś przejściowym. Pozostawiają niewiele pozy
tywnych śladów na habitusie życia codziennego. Brak im tej «sen
sownej» treści, którą rozwija religijność profetyczna"57

. ,,Ekstazy
głębokie" są zatem - w odróżnieniu od innych formuł religijności -
mało efektywne w funkcji, którą można określić jako „funkcję 
re-ligare". Funkcję ową natomiast z sukcesem kultywują religie insty
tucjonalne, zwłaszcza zapoczątkowane przez proroków. Pomimo to 

56M. Weber, Szkice z socjologii religii ... , op. cit., s. 180.
57

Ibid., s. 216.
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Weber stwierdza, iż ,już magia zna ( ... ) systematyczną metodykę 
zbawienia, służącą «rozbudzaniu» nie tylko nasilonej orgii, lecz także 
właściwości charyzmowych. Albowiem zawodowemu czarownikowi 
( ... ) nie wystarczają same nasilone orgie, potrzebują oni także chary
zmowego, trwałego habitusu"58. Według Webera „pewne łagodniej
sze formy euforii", rozumianej mistycznie jako „oświecenie" lub 
etycznie jako „nawrócenie", związane z trwałym habitusem i postacią 
charyzmatyka, po wyjściu z fazy religijności ludowej mogą pozostać 
trwałym elementem religijności innego już typu. Jest to możliwe, 
gdyż „umiarkowane ekstazy wydają się pewniej gwarantować stały 
stan charyzmowy", a przy tym, według określenia Webera, ,,sensow
nie" wiążą jednostkę i grupę ze światem, czyli lepiej spełniają funkcję 
religare. W tym kontekście Weber mówi o religijności wirtuozów, 
mistyków, przeciwstawiając ją religijności masowej, które ma według 
niego charakter „bardziej praktyczny". Jako taka, religijność wirtu
ozów zwalczana jest przez wspólnoty religijne o charakterze instytu
cjonalnym59. Nie jest ona historycznie związana z żadną formą 
rozwojową religijności, lecz raczej z charakterystyczną dla niej 
postacią charyzmatyka. W tym miejscu szczególnie wyraźnie zazna
cza się rozdźwięk między ujęciami religii w rozumieniu Webera i 
Durkheima, dwóch uczonych, z których dorobku najobficiej czerpie 
Maffesoli, dokonując swej analizy oblicza współczesnej kultury. 
Według Webera religijnym wirtuozem może być zarówno „prymi
tywny", ludowy czarownik, jak i chrześcijański mnich-mistyk60. 
Obydwaj jako „osobowości charyzmowe" mają dużą możliwość 
oddziaływania, z tą jednak między nimi różnicą, iż mag służy innym, 
czyli społeczności, natomiast mistyk - tylko samemu sobie, czyli 
własnemu zbawieniu61

• Według Durkheima zaś sytuacja wygląda 
dokładnie odwrotnie: kapłan, czyli animator kongregacji, jest z defini
cji „prospołeczny", mag natomiast, zajmujący się zaspokajaniem ego
tystycznych, z definicji często sprzecznych ze sobą popędów swojej 
,,klienteli" - ,,antyspołeczny", ,,indywidualistyczny". 

Właściwe religijności ludowej orgiastyczna-ekstatyczne stany 
wywoływane przez planowo, okresowo i rytualnie aplikowane okre-

58
Ibid., s. 131. 

59
Ibid., s. 135. 

60
Ibid., s. 136. 

61
Ibid., s. 137. 
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ślone środki odurzające, związane były według Webera zawsze z 
masą, ludem, chłopstwem, pełniąc rolę „ludowej mistyki". W warun
kach feudalizmu były one z tego powodu odbierane jako obce stano
wemu poczuciu rycerstwa i jako takie pomijane milczeniem lub też 
otwarcie potępiane w świadectwach historycznych. Jednak ażeby fak
tycznie oderwać chłopa od tradycyjnej religijności typu orgiastycz
no-magicznego, trzeba było dopiero zasadniczej zmiany jego sposobu 
życia. Dlatego właśnie zdaniem Webera to nie chłopi ani szlachta, a 
mieszczanie byli, nie tylko na zachodzie Europy, najbardziej podatni 
na profetyzm będący najczęstszą przyczyną przewrotów religijnych. 
Pojawienie się proroka w świecie prastarych rolniczych rytuałów 
magicznych i orgiastycznych dawało początek procesowi przemiany 
typu religijności. W wyniku dalszego postępowania tego procesu po 
wiekach, w szczególnych warunkach historycznych europejskiego 
Zachodu, zrodził się ruch devotio moderna, a następnie reformacja, 
która stanowiła dla Webera punkt dojścia owej ewolucji form religij
ności. Wówczas dopiero tendencje profetyczne mogły skonsolidować 
się w religijną podstawę dla „racjonalnej etycznej reglamentacji 
życia, łączącej się z tendencją do technicznego i ekonomicznego 
racjonalizmu", która następnie weszła w ostry konflikt ze swoim 
odległym źródłem - religijnością typu „ludowego"62•

Tak więc religijność profetyczna była dla Webera kolejną rozwo
jową postacią religijności po jej postaci ekstatyczno-magicznej, której 
podstawowy obrzęd jest orgią, a podstawowa zasada- bilateralną sys
tematyką odpłaty opartą na resentymencie. Osiągnięcie przez daną 
społeczność profetycznego stadium rozwoju religii oznacza krok w 
stronę tejże religii racjonalizacji. Kolejnym krokiem jest dokonywane 
powoli, etapami i po śmierci proroka „ucodziennianie" jego doktryny 
w ramach kongregacji. Religia ma tu dwie drogi rozwoju: albo podąży 
w kierunku etyki życia codziennego, albo „zsunie się" na powrót w 
religijność popularną. Tę ostatnią tendencję można interpretować 
jako niemożliwą do całkowitego wykorzenienia z życia religijnego. 
W ten właśnie sposób pojmuje religijność popularną Maffesoli, gdy 
mówi o obserwowanym współcześnie wzroście jej znaczenia jako o 
jednym z najważniejszych symptomów anonsowanego przez siebie 
„powrotu Dionizosa". W przejętej przez Maffesolego terminologii 
Weberowskiej masowy nawrót do religijności popularnej oznacza 

62
Ibid., s. 130. 
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zarówno powrót do irracjonalności, magii, jak i powrót do orgii. Ten
dencji tej bynajmniej nie ogranicza, a przeciwnie, wspiera ją rozwój 
technologii, współcześnie przede wszystkim technologii medialnej, 
,,fantasmagoryzującej" obraz świata i zarazem „teleobecnościowo", 
acz realnie rekolektywizującej społeczeństwa poprzez dystrybucję 
wspólnoty emocji, konsumpcji, oszołomień i mitu, par excellence 
,,dionizyjski ej technologii re-ligare". 

Ongiś w sytuacji określonej warunkami historycznymi panujący
mi na zachodzie Europy w czasie reformacji i później w Nowym 
Świecie, gdy chrześcijaństwo konsekwentnie podążało pierwszą z 
dwóch wymienionych ścieżek rozwojowych, nastąpiła według We
bera stopniowa racjonalizacja religijności, prowadząca w konsekwen
cji do usunięcia tejże ze sceny życia publicznego. Umniejszeniu 
uległa w tym procesie ważność religii w jej wymiarze religare, podob
nie jak i jej aktualność jako uzasadnienie dla etyki. Proces ten po
stępował aż do momentu, kiedy kultura osiągnęła stadium 
nowoczesności. Czas jest w tym okresie permanentnie już rozumiany 
linearnie, w związku z czym życie traci właściwą sobie przedtem per
spektywę „spełnienia". Również i śmierć traci sens, przestając być 
godnym zwieńczeniem owocnego żywota, a stając się nieszczęśli
wym wypadkiem losowym, który należy za wszelką cenę odsunąć jak 
najdalej w czasie63

• Nowoczesność oznacza utratę emocji dzielonych 
publicznie z innymi, a przez to zarówno pociechy metafizycznej, jak i 
wolności (pozostaje jedynie „wolność negatywna") oraz sensu. Jak 
definiuje kondycję nowoczesną Zygmunt Bauman: ,,Nowoczesność 
miała oznaczać niemożliwość mistyki, a sama nowoczesność okre
ślała się negatywnie, jako emancypacja od wszystkiego, co z nią nie 
do pogodzenia, tym samym klasyfikując wszystko, dla czego zastoso
wania nie miała, jako gorsze lub zgoła nikczemne, sensu pozbawione, 
przestarzałe i na wymarcie skazane"64

• Aby opisać ten długofalowy 
proces deprecjacji tego, co emocjonalne i irracjonalne, Max Weber 
stworzył pojęcie „odczarowania świata". Owo Entzauberung der Welt 
to „proces społeczny, w którym następuje postępująca racjonalizacja i 
formalizacja stosunków społecznych, prowadząca do ich urzeczowie-

63Z. Krasnodębski, Max Weber, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999, s. 101.
64Odczarować odczarowane. Rozmowa z profesorem Zygmuntem Baumanem. 

Źródło: http://www.mateusz.pl/zd/24/zd24-02.htm [data weryfikacji URL-a: 
27.09.2004]. 
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nia. Stary porządek świata i jego objaśnienia uwalniają się od wpływu 

zjawisk irracjonalnych, nadprzyrodzonych i niewytłumaczalnych w 
języku determinizmu naukowego. Następuje okres panowania rozu
mu i to rozum głównie odczarowuje, niezrozumiały do tej pory w 
obiektywnym języku nauki, świat. Rozum staje się czystym na
rzędziem służącym trafnemu doborowi środków i precyzyjnemu prze
widywaniu skutków ( ... ). Racjonalizm obejmuje coraz to nowe 
obszary życia społecznego oraz ich naukowe objaśnienia. Wartości 
związane z «uniwersalizmem», rządzące światem i naszym życiem 
reguły powodują, że nieistotny staje się kontekst naszych działań i 
odczuć. Działamy zgodnie z uniwersalnymi regułami odkrytymi 
przez naukę ( ... ). Odczarowanie świata towarzyszy procesowi prze
chodzenia społeczeństwa od «tradycji» ku «nowoczesności». Nowo
czesność jest tutaj osiągana poprzez rozum naukowy"65

• 

Według autora Etyki protestanckiej ... do odczarowania świata do
szło w historii, jak dotąd, dwukrotnie. Pierwsze odczarowanie świata 
stanowiło cezurę pomiędzy społeczeństwami o dominującym świato
poglądzie magicznym a społeczeństwami feudalnymi. A. Pałubicka, 
uszczegółowiając i rozwijając myśl Webera na gruncie społeczno-re
gulacyjnej koncepcji kultury, stwierdza, iż powstanie owej różnicy 
znalazło swój wyraz w rozwarstwieniu synkretycznie dotąd funkcjo
nujących i pojmowanych czynności ukierunkowanych na realizację 
wartości. W społeczeństwach „magicznych" aspekty technicz
no-użytkowy, komunikacyjny i światopoglądowy czynności funkcjo
nowały do pewnego momentu synkretycznie, po czym dopiero 
zaczęły się w nich wyodrębniać wartości religijne jako osobne kom
pleksy światopoglądowe. Proces ten doprowadził do ukształtowania 
się czynności ukierunkowanych na realizację wartości technicz
no-użytkowo-komunikacyjnych, jak również czynności ukierunko
wanych na realizację wartości religijnych, konstytuujących 
krystalizującą się praktykę religijną. Natomiast drugie odczarowanie 
świata, związane historycznie z ruchem devotio moderna, reformacją 
i towarzyszącą jej zmianą typu religijności utworzyło cezurę pomię
dzy społeczeństwami feudalnymi a kapitalistycznymi. Proces ten 
znalazł swój wyraz w rozwarstwieniu czynności techniczno-użyt-

65 A. Pałubicka, Powrót do etyki pasterskiej - koniec kultury podmiotowości,

źródło: http:/ /main.amu.edu.pl/-insfil/mlodziez/tropami/palubicka.htm [ data weryfi
kacji URL-a: 27.09.2004]. 
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kowo-komunikacyjnych na czynności stricte techniczno-użytkowe, 
ukierunkowane na realizację wartości techniczno-użytkowych, oraz 
na czynności stricte komunikacyjne, ukierunkowane na realizację 
wartości komunikacyjnych. Dokonało się to w następstwie uformo
wania się w społeczeństwach feudalnych wartości symbolicz
no-komunikacyjnych 66. W okresie reformacji, czyli drugiego 
odczarowywania świata, ,,osobowość ludzka wykształca sumienie, 
miejsce, w którym dochodzi do konfrontacji zalecanego przez religię 
wzorca postępowania z czynem wykonanym. Jednostka dokonuje 
samooceny postępowania, a okoliczność ta kształtuje umiejętność 
reflektowania w kategoriach etycznych nad czynami własnymi i bliź
nich. Funkcja zewnętrznego wobec jednostki pasterza powoli prze
nosi się do świadomości podmiotu ( ... ). Samoświadomość etyczna 
staje się głównym kontrolerem aspektu etycznego działań. Model par
tycypacji behawioralno-naśladowczy w sferze etycznej protestan
tyzm zmienia w racjonalno-refleksyjny. Odtąd w kulturze 
protestanckiej podmiotowa refleksja etyczna jest sposobem samo
ujarzmiania jednostki ( ... ). Wraz z upowszechnianiem i umacnianiem 
się protestantyzmu w kulturze zachodnioeuropejskiej następują okre
ślone zmiany w sferze moralności i etyki ( ... ). Zreformowane chrze
ścijaństwo wyłania nowy typ religijności człowieka, a sekty 
purytańskie kształtują specyficzne cechy swoich wspólnot. Prakty
kują bezpośredni kontakt wierzącego z Bogiem, bez pośrednictwa 
hierarchii duchownej, nadający osobisty, samotny charakter 
spotkaniu protestanta z Bogiem. Ascetyczny tryb życia wywołuje 
znaczne zdyscyplinowanie wierzącego poprzez opanowanie afektów. 
Praca traktowana jako powołanie wyrabia pracowitość, a odpowie
dzialność przez całe życie przed Bogiem za grzechy - samokontrolę 
jednostki. Dodajmy do tego jeszcze metodyczny, systematyczny styl 
życia ( ... ), i oto rysuje się przed nami podmiot ludzki o następujących 
cechach: wierzący w Boga, pragnący zbawienia wiecznego, niesły
chanie zajęty swoją pracą, uczciwy w interesach ekonomicznych, 
mający świadomość, że «pieniądz rodzi pieniądz», prowadzący asce
tyczny i metodyczny styl życia, a więc człowiek zdyscyplinowany 
i odpowiedzialny za swoje czyny. Posiada autorytet najwyższy, ze
wnętrzny wobec siebie - Boga, a jego życie, w którym może być 

66 A. Pałubicka, O trzech historycznych odmianach waloryzacji światopoglądo
wej, ,,Studia Metodologiczne" nr 24, Poznań 1985. 
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szczęśliwy, jest realizowaniem obmyślonego nie przez siebie 
wzoru"67•

Wedle diagnozy Webera w wyniku dalszej racjonalizacji tego typu 
waloryzacji światopoglądowej od definicji tej odłączone zostały poję
cia Boga i zbawienia. Niemiecki socjolog był przekonany, że nie ist
nieje możliwość wyjścia poza tę sytuację, czyli poza w pełni 
ukształtowaną nowoczesność, ponieważ nie istnieją wyższe niż 
ukształtowana przez tę epokę formy rozumu. Jak pisze Zdzisław Kra
snodębski: ,,W tym sensie historia się skończyła. Nie można pójść 
naprzód, można co najwyżej zawrócić. Ten powrót nie byłby, tak jak 
Husserlowskie Riiclfrage, terapią racjonalizmu, lecz ponownym 
zaczarowaniem świata, które musi łączyć się z rezygnacją z tego 
poziomu refleksyjności i autonomii, jaki człowiek nowoczesny 
osiągnął ( ... ). «Odczarowanie» wcale nie j est ostateczne i możliwe jest 
ponowne zaczarowanie"68. Zygmunt Bauman, zgadzając się z istnie
niem takiej możliwości, a nawet przewidując jej rychłą realizację, 
konsekwencje takiej zmiany obowiązującego paradygmatu postrzega 
jednak odmiennie: ,,Zamiast o nadchodzącym wieku mistyki, wo
lałbym raczej rozprawiać o «drugim odczarowaniu» czy o «odczaro
waniu odczarowania». Mowa tu nie o odwrocie od nowoczesności, 
nie o przepędzeniu nowoczesnego ducha, nie o powrocie do dawnych 
czasów, do tego, co nowoczesność ex post facto obdarzyła mianem 
«mistycyzmu», «ciemnych wieków»; nowoczesność z jej fascynacją 
rozwiązywaniem problemów za pomocą procedur naukowych i tech
nicznych osiedliła się w naszym świecie na dobre ( .. .  ). Odczarowanie 
odczarowania zwiastuje jeno niespełnienie obietnic czy raczej po
strzeżenie ślepego zaułka, do jakiego ład nowoczesny doprowa
dził"69. Tak więc odczarowanie świata jest postrzegane przez interpre
tatorów myśli Webera jako proces potencjalnie odwracalny, jednak 
odwracalność owa może być rozumiana na dwa sposoby. Może ona 
albo przybrać postać kulturowego regresu poprzez wymazanie prze
szłości (stanowisko Z. Krasnodębskiego), albo polegać na uświado
mieniu sobie negatywnych aspektów nowoczesnego paradygmatu 

67A. Pałubicka, Powrót do etyki pasterskiej- koniec kultury podmiotowości ... ,
op. cit. 

68Z. Krasnodębski, Max Weber ... , op. cit., s. 102.
69Odczarować odczarowane. Rozmowa z profesorem Zygmuntem Baumanem ... ,

op. cit. 
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i wdrożeniu procedur korekty (stanowisko Z. Baumana). M. Maffesoli 
podąża tym drugim tropem, wskazując w swych książkach możliwą i, 
co ważniejsze, obraną już według niego przez współczesną kulturę 
drogę wyjścia z duchowego impasu nowoczesności. Droga ta prowa
dzi przez ponowne, choć partykularne „zaczarowanie świata", coena

esthesię paradygmatów, ,,politeizm wartości". By objaśnić to ostatnie 
pojęcie, muszę tu poczynić pewną dywagację. 

Określenie „zaczarowanie świata" w oczywisty sposób nasuwa 
skojarzenia z magią, mimo iż Weber używał go w szerszym znacze
niu. Maffesoli rozwija to pojęcie, omawiając współczesne upo
wszechnianie się „magicznego sposobu myślenia", który jest jego 
zdaniem charakterystyczny dla każdej postaci zaczarowanego świata. 
Ten typ rozumowania jest według autora La connaissance ordinaire ... 
oparty na analogii, nie zaś-jak w przypadku myślenia racjonalnego -
na zasadach logiki i relacjach wynikania 7°. Analogia rozumiana jako 
schemat poznawczy ma według Maffesolego tę przewagę nad sche
matem logiczno-kauzalnym, że uniemożliwia kauzalistyczny reduk
cjonizm prowadzący do monizmu. Wszelkie „idee pierwotnych 
przyczyn i ostatecznych celów" uważa Maffesoli za li i jedynie wynik 
,,redukcji deistycznej zasady: fantazji o Jedynym"71. Myślenie analo
giczne natomiast, które zakłada nieciągłość, pluralizm i cykliczność, 
transcenduje ów indywidualistyczny redukcjonizm, pozwalając jed
nostce na wejście w faktycznie podmiotową relację z Innym 72. Nowo
czesny, redukcjonistyczny model myślenia jest według Maffesolego 
spadkiem po wnikliwie opisanej przez Webera monoteistycznej reli
gijności w toku racjonalizowania. W jej ramach Bóg był przede 
wszystkim Jed(y)nością, pojedynczym podmiotem tożsamym jedynie 
z samym sobą, zawierającym w sobie wszelkie wyjaśnienia, przy
czyny i skutki. Jed(y)nością był w tym ujęciu także świat, który mógł 
być wyjaśniony przez pojedynczy, myślący podmiot. W tej sytuacji 
interpretacyjnej zjawiska, doświadczenia i dyskursy życia codzien
nego nie posiadają wartości same w sobie, lecz zyskują ją dopiero 
dzięki powiązaniu z „czymś pojedynczym i zewnętrznym, co je trans
cenduje"73. Natomiast rozpoznanie i wykorzystanie metody analogii, 

70M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 92-94.
71Ibid., s. 41. 
72Ibid., s. 126. 
73Ibid., s. 141.
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czyli zadzierzgnięcie sieci współzależności (niekoniecznie kauzal
nych) między zjawiskami oznacza, że Jedność przestaje być reduko
wana do Jedyności74

• Oznacza to koniec „mono-prawdy", (powtórne)
narodziny obrazu świata jako homologicznej sieci i (ponowne) odkry
cie tego świata polifoniczności. Preferencja dla myślenia kategoriami 
analogii to minimalna definicja „zaczarowanego umysłu", który bu
duje „zaczarowaną wspólnotę wyobrażoną'' i „zaczarowany świat". 
Dla „umysłu całkowicie odczarowanego" ,,zaczarowany umysł analo
gizujący" stanowi oczywiście definicję umysłu szalonego lub prymi
tywnego. Dlatego właśnie zdaniem Maffesolego ze zjawiskiem 
,,zaczarowania" wiąże się kulturowa emancypacja homo demens, 

który został w okresie nowoczesności skazany na kulturową banicję i 
poddany dominacji wzorca homo sapiens, w którego oczach człowiek 
niezdolny do logicznego myślenia i do przejęcia naukowego rozumie
nia kauzalności to człowiek niedorozwinięty lub szalony. W opinii 
francuskiego socjologa proces „zaczarowywania człowieka" nie pole
ga na wyrugowaniu aspektu sapiens z definicji człowieczeństwa, jak 
postrzegałby perspektywę odczarowania świata Z. Krasnodębski, lecz 
na tego aspektu okresowej, rytualizowanej aktualizacji, która pozwala 
na wytworzenie się więzi afektualnych między jednostką a innymi 
ludźmi, innymi istotami żywymi, a wreszcie na odczucie przez nią 
takiej więzi z całym światem. ,,Myślący magicznie" homo demens to 
w ujęciu Maffesolego nie tylko ten aspekt homo, którego obecność 
pozwala na tworzenie więzi społecznych opartych na re-ligare, ale 
również i aspekt władny przywrócić utracone przez homo sapiens na 
rzecz (kauzalnego) Rozumu poczucie (w gruncie rzeczy głęboko 
akauzalnego) sensu życia, szczęścia i spełnienia75

• Jako taki, ,,oswo
jony" za pomocą rytuału homo demens jest potencjalnie w stanie 
uwolnić człowieka z „żelaznej klatki nowoczesności", w której utracił 
on poczucie sensu. Dzięki okolicznościowej rytualizowanej aktywi
zacji aspektu demens możliwe okazuje się zachowanie dorobku homo 

sapiens. Dzięki komplementarności obu aspektów człowieczeństwa 
dokonać się może jednoczesne przekroczenie obydwu Weberowskich 
odczarowań oraz utrzymanie w mocy Rozumu. Interpretacja ta wiąże 
się u Maffesolego z Nietzscheańską koncepcją wiecznego powrotu76

, 

74
Ibid., s. 115. 

75M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 49.
76M. Maffesoli, The Shadow of Dionysus ... , op. cit., s. 5.
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co oznaczałoby, że francuski socjolog jest przeciwny waloryzacji 
owego procesu w kategoriach regresu i postępu. 

Tocząca się współcześnie „gra" między homo sapiens a homo 
demens stanowi przykład na to, jak ściśle proces „powtórnego zacza
rowania" związany jest z ponownym uświadomieniem sobie wagi zja
wiska politeizmu wartości. Jest to kolejne pojęcie zaczerpnięte przez 
autora La connaissance ordinaire ... z dorobku Webera, który sfor
mułował je, wskazując na inspirację myśląJ.S. Milla. Jak pisze autor 
Etyki protestanckiej, filozof ten „powiada gdzieś: jeśli wychodzi się 
od czystego doświadczenia, dochodzi się do politeizmu". Według 
Webera „dzisiaj poznaliśmy ponownie tę starą prawdę, że coś może 
być święte nie tylko pomimo że, ale dlatego i o ile, że nie jest piękne. 
Coś może być również piękne w tym, w czym nie jest dobre ( ... ). Coś 
może być również prawdziwe, choć nie jest piękne, święte ani dobre. 
Są to ( ... ) najbardziej elementarne przypadki owej walki bogów 
poszczególnych porządków i wartości ( ... ). Przypomina to stary, nie 
odczarowany jeszcze z bogów i demonów świat, tyle że ma inny sens. 
Również dzisiaj bowiem nasze zachowanie przypomina zachowanie 
starożytnego Greka, który składał najpierw ofiarę Afrodycie, potem 
Apollinowi, przede wszystkim zaś każdemu z bogów swojego miasta, 
tylko zostało ono odczarowane i odarte z jego mistycznego, ale we
wnętrznie prawdziwego wyrazu. Również dzisiaj owymi bogami i ich 
walką włada z pewnością nie «nauka», lecz los"77• Wobec powyż
szego, jak komentuje myśl Webera Z. Krasnodębski, żadna 
,,«naukowa» argumentacja, uzasadniająca praktyczne postawy nie ma 
sensu, gdyż w świecie toczą ze sobą nieubłaganą walkę różne po
rządki wartości. Nie można racjonalnie uzasadnić ich wyboru. Warto
ści nie są ze sobą tożsame ani nawet zgodne, lecz są w nieuchronnym 
konflikcie ( ... ). Epoka nowoczesna oznacza więc odejście od chrze
ścijańskiego monoteizmu. Bóg chrześcijański jest co najwyżej jed
nym z bogów ( ... ). W nowoczesności wracamy zatem do pogaństwa 
w zmienionej postaci ( ... ). To nowe pogaństwo jest, zdaniem Webera, 
konsekwencją pozytywizmu i empiryzmu"7

8
. 

Owo „nowe pogaństwo" w rozumieniu Webera nie jest ateizmem 
ani nihilizmem, lecz teizmem. Koniec Jed(y)ności Boga nie oznacza 

77M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie, przeł. P. Dybel, w: Z. Krasnodębski, 
Max Weber. .. , op. cit., s. 112. 

78Ibid., s. 100.
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bowiem końca wartości w ogóle, lecz tylko ich pluralizm. Weberow
scy bogowie nieustannie „wracają z grobów", pomimo że w okresie 
nowoczesności są już tylko „nieosobowymi mocami". Weberowski 
politeizm wartości to zatem nie negacja, a uświadomienie sobie „po
działu kompetencji w sferze absolutu"79

. Autonomizowanie się sfer 
wartości stanowi zarazem empiryczny opis i teoretyczne wyjaśnienie 
nowoczesnego relatywizmu. Jest to również teza filozoficzna, gdyż 
Weber twierdzi, iż sfery wartości są nie tylko zautonomizowane, ale 
i z natury swej odrębne i sprzeczne. Tu wszelka intelektualna synteza 
i wszelki kompromis mogą być tylko chwilowe i kruche, zaś każdy 
konsens - jedynie lokalny i chwilowy8°. Podobnie wypowiada się na 
temat politeizmu wartości Michel Maffesoli. Według niego ich hete
rogenia wyrażona w coeanaesthesii sprzeczności zaprzecza idei wie
dzy absolutnej, gloryfikowanej przez pozytywizm 81

• Wszelka różnica 
wywodzi się z politeizmu wartości, Rozum zmierza jednakże do zni
welowania tej różnicy82

. Pluralizm wartości jest skarbnicą aktów i 
dyskursów relatywizujących się nawzajem. Dzięki temu możliwe jest 
ustanowienie między nimi „konfliktualnego equilibrium"83

, które, 
mimo monowalentnych osądów teoretyków, wciąż funduje podstawy 
codziennego życia. Zdaniem Maffesolego konfliktowi wartości w sfe
rze etycznej (Weberowski politeizm wartości) odpowiada wielość 
fantastycznych, boskich postaci w wyobraźni i micie (politeizm w 
ścisłym, religioznawczym, rozumieniu tego słowa). ,,Walka bogów i 
ich pełne przygód życie" symbolizują łączenie heterogenicznych ele
mentów w zorganizowany porządek, wyrażający się w homologii sie
ciowego systemu połączeń między wszystkimi rzeczami. Jak łatwo 
spostrzec, wizja ta odpowiada wszystkim cechom multiwokalnego, 
myślącego w kategoriach globu społeczeństwa sieciowego, którego 
obraz, jak wskazuje Castells, realizują, uspójniają i przekazują glo
balne media komunikacyjne, zwłaszcza Internet. Idea magiczno-poli
teistycznej „wszechkoneksji", która znajduje dziś swoje przełożenie 
w obrazie Sieci w interpretacji Maffesolego wiąże się z Durkhei
mowską wizją totemizmu. 

79
Ibid., s. 105. 

80Ibid., s. 106-108. 
81M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 32.
82Ibid., s. 32.
83

Ibid., s. 35.
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Durkheim uważał totemizm za najstarszą, najbardziej pierwotną i 
najbardziej reprezentatywną zarazem formę rozwojową religii. Obec
nie wiadomo już, że omawiając w swym monumentalnym dziele z 
dziedziny teorii religii, a równocześnie z pogranicza etnologii i socjo
logii, jakim są Elementarne formy życia religijnego. System tote
miczny w Australii (1912) religie Aborygenów, jego autor w 
nieuzasadniony sposób wyabstrahował system totemiczny z szer
szego kontekstu kultywowanych przez australijskie plemiona prak
tyk, obyczajów społecznych i wierzeń. Dziś większość badaczy religii 
stoi na stanowisku, że nauka przełomu XIX i XX wieku popełniła 
błąd, opatrując zbiorczym mianem totemizmu praktyki i wierzenia 
bardzo różne. Jednak teoria totemizmu, której podwaliny stworzył 
Durkheim, okazała się ogromnie płodna i ważna dla późniejszych stu
diów religioznawczych. Dzięki skierowaniu uwagi badaczy na to, co 
Durkheim określił mianem totemizmu, dostrzeżono fakt, iż zjawiska 
do niego zbliżone występują również w religiach uważanych dotąd za 
bardziej rozwinięte, na przykład w politeizmie starożytności greo
kiej 84 . Starogrecki politeizm, wraz ze swoją koncentracją na publicz
nym obrzędzie i dobru wspólnym, a równocześnie tendencją do 
wytwarzania kultów o typie orgiastycznym i misteryjnym, stał się 
inspiracją zarówno dla wyartykułowanej przez Webera koncepcji 
politeizmu wartości, jak i dla teorii „powrotu Dionizosa", a precyzyj
niej „powrotu paradygmatu dionizyjskiego" Maffesolego, który autor 
ten omawia w L 'ombre de Dionysos. Contribution a une sociologie de 
l'O 

. ss 
rgie 
Mówiąc o Durkheimowskim rozumieniu totemizmu, Maffesoli 

akcentuje szczególnie jego ekologizm i założenie o istnieniu homolo
gicznej „sympatii wszechrzeczy". Totem nie tylko łączy członków 
grupy totemicznej ze sobą, ale również z elementami przyrody oży
wionej i nieożywionej. Totemizm jest ściśle związany z systemami 
egzogamii, określa bowiem strukturę świata, wyznaczając „obcych" 
oraz „swoich". Źródłem totemizmu jest według Durkheima spotkanie 
grupy ludzkiej ze zwierzęciem. Według komentarza Maffesolego spo
tkanie takie oznacza też spotkanie z ekosystemem, ze światem zew-

84
W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 1994, s. 82. 
85Pamiętać należy, iż „powrót Dionizosa" jest w tej koncepcji ściśle związany z 

ponowoczesnym zjawiskiem nowoplemienności. 
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nętrznym, z tym, co boskie, z Innym, a wręcz z całym światem 
pojmowanym jako suma wszystkich jego elementów, z którymi 
członkowie grupy pozostają w określonej relacji. Rodząca się wów
czas świadomość partycypacji jest według Maffesolego ultima ratio 
wszelkiej wspólnotowości, stanowiąc afektualne uzasadnienie dla 
re-ligare86

• W ten sposób agregat społeczny transcenduje wszystko, 
co indywidualne, zarazem wiążąc indywiduum ze środowiskiem. 
Autor Le temps des tribus... nazywa tę prawidłowość „immanentną 
transcendencją''87

• Według Maffesolego „z pewnością nie można
powiedzieć, że wzrost racjonalizacji położył kres myśleniu magicz
nemu", gdyż obraz więzi totalnego mistycznego współodczuwania 
nadal jest obecny w tym, co społeczne w sensie re-ligare88

• 

Podsumowując tę część niniejszego wywodu, można powiedzieć, 
iż Maffesoli zaczerpnął z myśli Durkheima przede wszystkim rozu
mienie religii jako re-ligare, a także uczynił jego teorię totemizmu 
podstawą teoretyczną dla wysnucia swej koncepcji homologicznej 
sieci „immanentnej transcendencji", która według niego stanowi na
dal bazę zarówno dla wszelkiej wspólnotowości, jak i dla przeżyć o 

charakterze emocjonalno-magiczno-religijnym. Natomiast od Maxa 
Webera francuski socjolog zapożyczył inną niż Durkheim owska kate

goryzację magii i religii oraz pojęcie politeizmu wartości, który autor 
Le temps des tribus ... uważa za zjawisko symptomatyczne dla „cza
sów powracającego Dionizosa", jak też szczególnie ważne pojęcia 
odczarowanego i „ponownie zaczarowanego" świata. Idee te, po prze
pracowaniu, znajdują następnie swój wyraz w Maffesolańskiej kon
cepcji neotrybalizmu. 

3. Wspólnota afektualna a racjonalne społeczeństwo:
Dionizos redivivus jako emblemat współczesnych
przemian

Ważnym aspektem teorii neotrybalizmu Michela Maffesolego jest 
jego wizja człowieka jako homo duplex, składającego się z do
pełniających się nawzajem aspektów homo sapiens i homo demens. 
W okresie rozwoju nowoczesności i w warunkach nasilającej się 

86
M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 61.

87Ibid., s. 102.
88

Ibid., s. 115.
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racjonalizacji ten ostatni, nieodłączny od pierwszego z wymienionych 
aspekt ludzkiej sfery mentalnej był odrzucany i negowany, co spowo
dowało większość frustracji właściwych tej epoce. Jej niepokoje 
odziedziczyła po niej epoka następna, zwana niekiedy późną nowo
czesnością lub ponowoczesnością. W tej epoce zdaniem francuskiego 
socjologa obserwujemy „powrót homo demens ". Oznacza to prze
mianę przede wszystkim w sferze dyskursu, lecz również emancypa
cję tej postaci w sferze codzienności. Zjawisko to szczególnie 
wyraźnie uwidacznia się w polu animowanej przez media kultury 
masowej, zawierającej w sobie jako składową zarówno kulturę popu
larną, jak i kulturę alternatywną. Mimo to pewne pozostałości okresu 
dominacji homo sapiens nad homo demens, takie jak na przykład kult 
indywidualizmu, który Maffesoli interpretuje - w jego wersji perma
nentnie utrzymywanego habitusu - jako na dłuższą metę głęboko 
unieszczęśliwiający jednostkę, gdyż wywołujący alienację, wciąż 
pozostają istotnie obecne w kulturze. Jedynie postawa typu re-ligare, 

skorelowana u Maffesolego z Durkheimowskim pojęciem „społecz
nej boskości"89, której najwyraźniejszym symptomem ma być obec
nie tendencja do „re-afektualizacji" i neotrybalizacji, jest zdolna 
połączyć aspekty sapiens i demens i utrzymywać je w stanie 
pożądanej równowagi. Rola magii i religii w ujęciu Maffesolańskim 
polega zatem przede wszystkim na ponownym łączeniu (re-ligare) 
indywiduum z grupą, w sensie dyskursywnym zaś na ponownym 
łączeniu homo demens i homo sapiens w istotę niejednoznaczną, 
świadomą zarówno swojego racjonalizmu,jak i irracjonalizmu, czyli 
na tworzeniu „pełnego", choć dwoistego człowieka- homo duplex90

• 

Jak już wzmiankowałam, dwoistość ta oznacza, że spuścizna no
woczesności wraz z właściwym jej kultem indywidualizmu jako jedy
nej możliwej ucieczki przed Weberowską totalizującą biurokracją 
odgrywa nadal dużą rolę w kulturze Zachodu. Według autora La con
naissance ordinaire ... dominujący w racjonalistycznym paradygma
cie kult indywidualizmu wiąże się z uniwersalizmem, monoteizmem, 
monizmem, centralizacją, linearnie rozumianą kauzalnością, czyli 
rozumowaniem w kategoriach „pierwszej przyczyny i ostatecznego 
celu", oraz z analogicznym działaniem każdej jednostki z osobna w 
kierunku osiągnięcia, rozwijania, monopolizowania i wzmacniania 

89M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 38.
90Ibid., s. 49.
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swojej szeroko rozumianej władzy/kontroli nad przedmiotami, oso
bami, grupami, a nawet „rzeczami niematerialnymi" ( co odpowiada 
Habermasowskiej koncepcji rozumu instrumentalnego). Według 
autora Le temps des tribus ... w nowoczesnym świecie celem scentrali
zowanej, zrodzonej z solipsystycznego indywidualizmu, ,,fantazju
jącej o Jedynym" władzy staje się wtórna solipsyzacja jednostek 
podporządkowanych. Osiąga ona ów cel, przede wszystkim utrud
niając tym ostatnim kontakt ze sobą nawzajem. Zarazem jednostki 
dzierżące władzę same izolują się od tłumu, ponieważ się go oba
wiają; uciekają od bezpośredniego z nim kontaktu w warunkach, w 
których ową kontrolę mogłyby stracić, usiłując równocześnie tymże 
tłumem manipulować. Z tego powodu w toku socjalizacji rozwija się 
lęk jednostki przed roztopieniem w kierowanej irracjonalnymi impul
sami grupie; w tłumie. Lęk ten wyraża się w obowiązującej w racjona
listycznym społeczeństwie dyrektywie „zachowaj dystans"91

• 

Produktem relacji między władzą a podporządkowanymi - tłumem -
w warunkach panowania Rozumu jest kontrakt i społeczeństwo kon
traktualne. Siłą przeciwstawną do indywidualistycznej władzy, a 

związaną z tłumem jawi się u Maffesolego moc (puissance), która 
koreluje z takimi pojęciami, jak niedoskonałość, lokalizm, politeizm 
oraz bliskość o charakterze taktylnym92

• Puissance z uwagi na jej nie
uchwytność i właściwości Maffesoli określa często słowem zaczerp
niętym z dorobku antropologii - mana93

• Nazywa ją również niekiedy 
po Bergsonowsku elan vital, a za jej symboliczne upostaciowanie 
uważa Dionizosa94

• Szczególną formą agregatu społecznego najściś
lej skorelowaną z puissance jest tłum. Zawiera on w sobie ważny 
aspekt, wyrażony przez autora La connaissance ordinaire ... jako 
ściśle połączone ze sobą pojęcia animalizacji, animacji i phusis ( spon
tanicznego wzrostu)95

• Z uwagi na owe cechy można mówić o 
quasi-organicznym charakterze tłumu, z którym obcowanie bywa opi
sywane jako poczucie bliskości „wielkiego ciała" lub „zwierzęcia", 
nadprzyrodzonej, nieprzewidywalnej w swych reakcjach „animalnej" 

91Ibid., s. 31. 
92Według autora Le temps des tribus ... relacja taktylna nie wymaga pełnej obec

ności drugiego, zakłada bowiem pewne rozproszenie, niemożliwość koncentracji na 
indywidualnym drugim w sytuacji, gdy owych drugich jest niepoliczalnie wielu. 

93M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 63.
94Ibid., s. 32. 
95Ibid., s. 35. 
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istoty. Jako takie, zetknięcie z tłumem może - zgodnie z dialektyką 
re-ligare - przybrać kształt bardzo zbliżony do doświadczenia metafi
zycznego96. Jest to również doświadczenie wyzwolicielskie. Owo 
twierdzenie Maffesolego należy rozpatrywać w świetle Durkheimow
skiej tezy, w myśl której „boskość jest symbolicznym wyrazem kolek
tywności ( ... ). Religia nie bierze początku ze sfery indywidualnie 
doznawanych uczuć, lecz z kolektywnych stanów umysłu"97. W ra
mach religii społeczeństwo czci niejako samo siebie, wcielając pewne 
idee w przedmioty materialne za pomocą symbolizacji98. Bez symbo
lizacji uczucia społeczne mogą mieć tylko warunkową, niepewną 
egzystencję. Symbole - nośniki znaczeń - stają się również stymula
torami uczuć, które są zawsze dynamiczne, nie statyczne. Z tego 
względu religia musi być zawsze rozpatrywana w kategoriach dyna
miki i zmiany. Jak stwierdza Maffesoli, z uwagi na najwyższe znacze
nie re-ligare dla kształtowania się społeczeństwa i kultury ów
dynamizm przejawiają wszystkie fakty społeczno-kulturowe. Według 
francuskiego socjologa takie na przykład wydarzenia społeczne znane 
nam z opisów historycznych, jak krucjaty lub Rewolucja Francuska, 
są szczególnie wyrazistymi przykładami owej dynamiki, ,,kreatyw
nego fermentu" puissance99

• Znamienne, że w przypadku wymienio
nych wydarzeń historycznych ogromną rolę odegrał tłum, szczególnie 
widoczny w swym „animalnym" aspekcie phusis. Tłum zaś to jedno z
określeń, które Maffesoli proponuje w swych książkach, aby przez 
analogię określić właściwości wspólnoty afektualnej. Inne propono
wane przez niego nazwy to horda, rój i tribus. 

W powyższym kontekście Maffesoli mówi o zjawisku pseudomor
fozy. Według autora La connaissance ordinaire ... zarówno Rewolucja
Francuska, jak i krucjaty tudzież rewolucje socjalistyczne w różnych 
krajach bazowały na odwołaniu do emocji i symboli z kręgu re-li
gare100. Znana forma zmieniła się wówczas w matrycę dla zjawisk lub
wydarzeń, które wydawały się nowe, lecz po ich głębszym zanalizo-

96Przykładem literackiego opisu takiego doświadczenia jest dzieło Eliasa Canet
tiego Masa i władza. Zob. E. Canetti, Masa i władza, przeł. E. Borg i M. Przy
byłowska, Czytelnik, Warszawa 1996. 

97Za: S.S. Jones, op. cit., s. 204. 
98Za: ibid., s. 210. 
99Ibid., s. 213. 
100

W ten sposób można odczytywać również „internetowe wojny antycenzorskie" 
Castellsa, a także Rheingoldowski rewolucyjny potencjał smart mobs. 
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waniu dojść trzeba do wniosku, iż nie tylko formalnie, ale również 
istotowo miały cechy neoarchaiczne101

. Należy tu podkreślić, iż 
sakralność w rozumieniu re-ligare bazuje zawsze na dzielonych przez 
grupę emocjach, nie mając w sobie nic z indywidualnego, kontempla
tywnego wyciszenia, jakie odczarowany świat przypisał przeżyciu 
religijnemu. Kiedy wspólnota się jednoczy, podzielanie uczuć ma 
zawsze efekt ich intensyfikacji. Afirmując same siebie, uczucia te 
narastają, osiągając poziom gwałtowności 1°

2
. Puissance tłumu ma -

podobnie jak re-ligare - źródło przede wszystkim w takich zbioro
wych emocjach, które łatwo osiągają apogeum, przechodząc w 
„formy paroksyzmalne". Konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą 
stać się, według słów autora L 'ombre de Diony sos ... , ,,gwałt, tragizm, 
wypadki losowe, orgie"103

• Taka perspektywa- choćby chwilowego -
,,roztopienia się" tego, co jednostkowe, we wspólnocie emocjonalnej, 
jako przeżycie o charakterze sakralnym, jest zawsze zarazem groźna, 
jak i pociągająca104

• Perspektywa ta oznacza zniesienie różnicy, 
przede wszystkim między jednostką a grupą oraz między tym, co 
racjonalne, a tym, co emocjonalne. 

Możliwości zniwelowania tej antynomii w społecznie kontrolo
wany sposób i tym samym przekształcenia nieskoordynowanych eks
plozji zbiorowych emocji w Weberowsko-Maffesolański „habitus 
orgiastyczny" o charakterze re-ligare dostarczają rytuał i święto. 
Zanik różnic i nieaktywność reguł jest, jak już wspominałam, typo
wym motywem powracającym w opisach święta oraz czasu mitycz
nego prapoczątku. Zdaniem R. Caillois w życiu codziennym 
„społeczeństw prymitywnych" różnica wyartykułowana w bazowych 
zasadach egzogamii scala plemię i porządkuje jego „świat obiek
tywny". W każdej kulturze pojawia się jednak również okres nie
zwykły, świąteczny. Wówczas zasadność tego, co zwyczajne, zostaje 
na pewien czas podważona. Święto ma identyczne cechy w każdej 
kulturze: oznacza ono zbiegowisko (tłum), dzielone emocje, taniec, 
śpiew, obżarstwo i opilstwo, połączone często ze zniszczeniem i mar-

101M. Maffesoli, Ordinary Knowledge ... , op. cit., s. 95.
102Ibid., s. 215.
103Ibid., s. 97.
104Jeden z najbardziej wpływowych opisów ambiwalentnego charakteru przeży

cia sakralnego dał Rudolf Otto. Por. R. Otto, świętość: elementy irracjonalne w poję
ciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Thesaurus 
Press, Wrocław 1993. 
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notrawstwem, czyli przebieraniem miary (,,formy paroksyzmalne"), 
fizyczne skupienie społeczności we wspólnej frenezji105

• Święto ma 
za zadanie odrodzić społeczeństwo i naturę. Polega ono na nawrocie 
do mitycznego stanu prapoczątku dzięki rytualnemu „powtarzaniu" 
stworzenia wyczerpanego upływającym czasem, zużytego kosmosu. 
Instytucje społeczne, podobnie jak wszystko, co zostało stworzone, 
,,wymagają okresowej regeneracji i oczyszczenia z zatrutych odpa
dów, którymi są złoczynne pozostałości każdego działania dokona
nego dla wspólnego dobra"1

0
6

• Jak zauważa Caillois, reguły i zakazy
same przez się nie są w stanie tego dokonać, gdyż jedynie „popychają 
one czas do przodu", nie są zaś zdolne go cofnąć107

• Z tego powodu 
święto to okres powrotu do pierwotnego chaosu, przywracający 
„dzieciństwo świata", okres „wybujałego, bezładnego tworzenia, gdy 
rodziły się potwory", nieograniczonych możliwości phusis, mających 
jednocześnie walor zabawy. W ramach owego lokowanego w za
mierzchłej przeszłości i regularnie powracającego w okresie święta 
zaniku różnic możliwa jest również intensywna produkcja rzeczy i 
istot ontologicznie niejasnych, niezwykłych, nadnaturalnych (typu 
złotych jaj znoszonych przez baśniową kurę) lub też nieograniczone 
powielanie takich przedmiotów i istot (w rodzaju znanego z nordyc
kiej mitologii Draupnira). Jest to także czas dowolnego „majsterko
wania w świecie" bogów, przodków i tricksterów, którzy pojawiają się 
między ludźmi108

. Dlatego też podczas święta tak ważne są maski, 
często podwójne, umożliwiające odsłanianie dwóch fałszywych twa
rzy i dzięki temu „naśladowanie natychmiastowych przeobrażeń 
właściwych czasom pierwotnym"109

• Równie częste jest przebieranie 
się, szczególnie mężczyzn za kobiety i odwrotnie (tu Caillois mówi o 
hybris i hybrystyce, czyli praktyce temporalnego niszczenia ładu za 
pomocą przekraczania miary)11°, a także walki, taniec aż do wyczer
pania, pijaństwo do nieprzytomności, orgie seksualne, gwałtowna 
mimika i gestykulacja 111• W okresie świątecznym następuje też po
wrót umarłych (,,wszystkie przegrody upadają''), uprawia się hazard 

105R. Caillois, Człowiek i sacrum .. .  , op. cit., s. 95.
106Ibid., s. 111. 
107Ibid., s. 112. 
108Ibid., s. 116.
109Ibid., s. 119. 
110Ibid., s. 131.
111Ibid., s. 134.
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i kazirodztwo. To czas śmierci „króla-zachowawcy", który utrzy
mywał w mocy reguły i różnice. 

Święto jest zarazem grą i naśladowaniem połączonym z zabawą i 
konsumpcją. Oznacza ono identyfikację z istotami, które nie znały 
zakazów, lecz jako pierwsze je ustanowiły, osiąganą poprzez „udawa
nie", że zakazów nie ma, po to, aby móc je zrekonstytuować. W celu 
przeprowadzenia jak najskuteczniejszego „odrodzenia świata" dąży 
się do tego, aby „święto było jak najbardziej świąteczne", rozpasane i 
pełne przekroczeń, aby doszło na szczyt ekstazy112

• Oznacza to „zara
zem koszmar i raj, Źródło Młodości o wiecznie żywych wodach"11

3• 

Poprzez obecność święta w kulturze uświęca się zarówno norma (nor
malność), jak i wykroczenie (paroksyzm), a także losowość, ponie
waż „każdy przejaw witalności pociąga za sobą ryzyko, przypadek, 
hazard". Co zaś najważniejsze, święto skojarzone z nadmiarową kon
sumpcją, frenetycznym upojeniem, niebezpieczeństwem, losowością 
i istotami nadprzyrodzonymi, które wkraczają w codzienność w 
chwili, kiedy zniesione zostają wszelkie bariery, ma za zadanie 
uzmysłowienie świętującym, iż żadna istota nie może żyć, jeśli nie 
chce umierać, i nie może się stawać, jeśli nie chce przestać być. 
Właściwą zatem osią tematyczną święta i czasu mitycznego jest scale
nie antynomicznych pojęć śmierci i odrodzenia. W momencie odrzu
cenia święta, czyli podstawowego rytuału podtrzymującego re-ligare, 

uniemożliwione zostałoby również sakralne odnawianie wszechświa
ta. Bez tej możliwości musiałaby zapanować dekadencja, poczucie 
starości, znużenia, nadmiaru, nadprodukcji, samotności bez sakral
nego kontaktu ze wspólnotą. Byłby to często opisywany w baśniach i 
mitach casus „uwięzionej śmierci", kiedy to na świecie wszystko się 
mnoży, ale nic nie umiera; nic się nie regeneruje, a zatem wszystko 
jedynie się starzeje114

. Takim światem byłby świat pozbawiony ele
mentu re-ligare i jego najważniejszego rytuału - święta. Nie można 
nie spostrzec, jak wiele wspólnego z nastrojem typowym dla sytuacji 
„uwięzionej śmierci" ma Weltschmertz ponowoczesności. Dlatego też 
Maffesoli, opisując „powrót Dionizosa", kładzie tak silny nacisk na 
upowszechniający się obecnie nowy115 typ święta i świętowania, 
związany ściśle z nowymi relacjami z ciałem. Święto owo francuski 

112Ibid., s. 124.
113Ibid., s. 118.
11

4Ibid., s. 113.
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socjolog definiuje jako orgiastyczne, odwołując się w jego opisach do 
rytuałów dionizyjskich i z tego właśnie powodu czyniąc Dionizosa 
patronem współczesnych kulturowych przemian. 

Jak pisze Włodzimierz Lengauer, historyczny rytuał Dionizosa 
należy traktować jako obrzęd nie mieszczący się w nurcie therapeia 

theon (państwowego kultu bogów) i bazującego na nim unormowa
nego życia polis, świata kultury, cywilizacji. Oś dionizyjskiego ob
rzędu stanowiły bowiem dwie przerażające czynności ofiamicze: 
sparagmos (rozszarpanie żywcem) i omophagia (pożarcie na suro
wo), które stanowiły także odbicie losu samego Dionizosa w jego 
zwierzęcej epifanii. W mitach pojawiają się też opowieści o sparag

mos człowieka, którego los splatał się z dziejami bóstwa. Nierzadko 
był to człowiek przemieniony za karę przez boga w związane z nim 
zwierzę i w jego postaci zabity116

• Do mitycznego sparagmos docho
dziło często niejako przypadkowo, w uniesieniu zbiorowych emocji, 
w tłumie, w okolicznościach, w których trudno było wskazać spraw
cę. Przelana krew powodowała zmazę, za którą wspólnota musiała 
rytualnie i zbiorowo odpokutować, najczęściej ustanawiając i kulty
wując święto11

7• Na tych znanych aspektach oparta jest potoczna 
interpretacja postaci Dionizosa: ma to być bóg ekstatycznego upoje
nia i stanu dzikości. Jednak nie jest to w żadnym razie pełny obraz tej 
postaci. Dionizos, będąc bogiem konsumpcji, jest również bogiem 
wegetacji, szczególnie w znaczeniu kultywacji: planowej, wyspecjali
zowanej hodowli winorośli i produkcji wina. W mitach spełniał nie 
tylko rolę niszczyciela reguł, ale również ich odnowiciela i strażnika 
zasad regulujących życie w społeczności118

• Postać Dionizosa
związana więc była równie ściśle, co z demens, z aspektem sapiens: 
cywilizacją, technologiczną wynalazczością i gospodarką. Ten właś-

11
5
Jest on „nowy" oczywiście jedynie w omówionym wcześniej znaczeniu pseu

domorfozy. 
116Tu warto ponownie podkreślić wiodącą rolę, jaką w micie dionizyjskim 

spełniają metamorfoza i motyw zaniku różnic, szczególnie istotne cechy obrazu „cza
su początków" i święta par excellence. 

11
7W. Lengauer, op. cit., s. 105-107. 

118Na przykład w micie Kybele i jej syna-kochanka Attisa Dionizos dokonał na 
Kybele, która przybrała postać hermafrodytycznego potwora Agdistis, rytualnej ka
stracji, będącej karą ze jej kazirodczy związek. Doprowadził w ten sposób do rytual
nego samoukarania Attisa i tym samym do przywrócenia różnic porządkujących 
świat. Zob. http://www.aztriad.com/mythos.html. 
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nie aspekt postaci boga jest szczególnie podkreślany przez autora 
L 'ombre de Dionysos. Według niego bowiem to właśnie rozwój tech
nologii i ekonomii animuje obecnie „powrót Dionizosa", jak też i 
ponowne połączenie antynomii, ,,rzeczy rozdzielonych", odrębnych. 
Wedle metaforyki stosowanej przez Maffesolego oznacza to zresztą to 
samo, ponieważ Dionizos to Inny, Odrębny par excellence. Pojęcie 
,,lidyjski", czyli azjatycki bóg, jakim określali go starożytni, dosko
nale oddaje obie wiodące cechy jego postaci, wyrażające re-ligare, 

czyli możliwość rytualnego, a zarazem taktylnego połączenia ze 
wspólnotą/wszystkim/Innym poprzez zniesienie różnic119

. Rytuałem 
Dionizosa jest orgia- odmiana święta, która jako wcielenie Weberow
skiej religijności popularnej ma szczególnie efektywnie godzić jed
nostkę ludzką z perspektywą nieuchronnej śmierci. Orgia koi lęk 
przed śmiercią, pozwalając każdemu uczestnikowi żyć niejako „po 
obu j ej stronach". Jest to temporalnie powracające przyzwolenie naru
szania zasad, które poprzez chwilowe zanegowanie wspiera kulturę i 
odradza ją. Oznacza dla całej społeczności „powrót do łona chaosu", z 
którego cała wspólnota i każda jednostka wyszły ongiś i po rytualnym 
odnowieniu wychodzą ponownie, odrodzone, związane na nowo z 
sobą wzajemnie. Dzięki kulturze, która podobne rytuały uzasadnia i 
kultywuje, pojedynczy człowiek ma świadomość, iż kiedyś umrze, ale 
żyć będzie nadal w swojej wspólnocie jak przodek, praojciec, duch. 
Trwają w niej również jego dokonania, wykonane, wykonalne, utrwa
lalne i utrwalone jedynie w kontekście społecznym. Dlatego jeżeli 
traci się wspólnotę afektualną, traci się równocześnie jedyną pewną i 
wyobrażalną nieśmiertelność, nabywając w zamian tanatofobię, która 
tak silnie według niektórych badaczy doskwiera współczesnej kultu
rze120. Z określeniem „orgia" kojarzą się akty pijaństwa i zbiorowej,
promiskuitycznej aktywności seksualnej. Maffesoli zwraca tu uwagę 
na symbolikę z nimi związaną. Alkohol, szczególnie zaś dionizyjskie 
wino, zarówno w tradycji pogańskiej, jak i chrześcijańskiej jest sym
bolem społeczności, komunikacji, rozwiązywania i rozwoju języka 
oraz połączenia ciał poprzez pomieszanie krwi. Co do seksualnego 
aspektu orgii, dorobek antropologii poucza, iż zasady dystrybucji 
seksu stanowią w każdej kulturze najbardziej bazowe reguły wiążące 

119Jak pisze Maffesoli, ,,nieskończoność zaczyna się wraz z trzecią osobą''. M.
Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 108. 

120A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość ... , op. cit., s. 47.
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społeczność zarówno w egzo- i monogamii dnia codziennego, jak i w 
promiskuityzmie i potencjalnym kazirodztwie orgii121

• Nie bez zna
czenia jest fakt, że do tego ostatniego dochodzi także w sposób pla
nowy - aranżuje się go po to, aby przywrócić następnie zasady
rządzące wspólnotą w dniu codziennym. Dlatego właśnie autor La
connaissance ordinaire ... powtarza za Edgarem Morinem, iż socj o lo
gia orgii to de facto socjologia życia codziennego. Orgia, będąca zara
zem świętem śmierci Gednostki) i nieśmiertelności (wspólnoty), dla
niektórych członków wspólnoty może być inicjacją, dla większości
jednak będzie anamnezą. W każdym wypadku jest doświadczeniem
typu re-ligare: sakralnym, ponadjednostkowym, ,,wynoszącym indy
widuum ponad nie same". Jej cechą jest periodyczność, regularna
repetycja. Jest związana z dzielonymi i eskalującymi w zbiorowości
emocjami, jak również z symbolizacją, która „przenosi moce z
wewnątrz na zewnątrz". Jej ostatecznym celem jest periodyczna
re-kreacja grupy. Jako taka, Maffesolańska orgia nawet w swej
„świeckiej" wersji pokrywa się z Durkheimowską definicją rytuału
religijnego122

• Jednocześnie takie jej aspekty,jak „tłumność", emocjo
nalizm i upadek reguł rytualizowany przez „technologie ekstazy", a 
mający na celu zniszczenie/połączenie ciał i dusz, widowiskowość 
przechodząca w taktylność, odgrywanie ról (maski), wreszcie zawie
szenie różnic, by zbudować chwilową hierarchię czasu świątecznego, 
często odzwierciedlającą wzór „świata na opak", co nadaje jej odcień 
rewolucyjno-wolnościowy, są tożsame z najbardziej charakterystycz
nymi elementami „rytuałów medialnych", w których świat wejść 
można, przekraczając granicę pomiędzy czasem online a offline, 
wyznaczoną przez non-lieu na skrzyżowaniu terytorium i „nieteryto
rium wirtualnego". 

Taki analogon, choć śmiały, jest na gruncie teorii Maffesolego w 
pełni uzasadniony. Według francuskiego socjologa w kulturze 
współczesnej odnotować można nasilenie tendencji do pseudomor
ficznego odtwarzania doświadczenia orgiastycznego, czyli do 
powrotu do niemalże „czystej formy" re-ligare. Dzieje się tak po
mimo faktu, że doświadczenie to w postnowoczesnej epoce kultu 
indywidualizmu budzi równie silny lęk, co fascynację. Zgodnie z 
właściwościami postaci Dionizosa jako kultywatora, tendencje te 

121M. Maffesoli, The Shadow of Dionysus ... , op. cit., s. 126-141.
122

Za: S.S. Jones, op. cit., s. 212. 
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zapośredniczają obecnie najnowsze technologie. Jak zwraca uwagę 
francuski socjolog, używamy ich obecnie głównie właśnie do „świę
towania", czyli regularnego pomnażania konsumpcji i rozrywek 
połączonego ze zbiorowym oszałamianiem się, losowością (zapping, 
surfing), przekroczeniem, nadużyciem 123

• W tym właśnie kontekście 
pisze on o współczesnych nam „dionizyjskich hordach, używających 
najwymyślniejszych technologii, lecz mających dla nas w sobie nadal 
coś barbarzyńskiego"124

• Niewątpliwie za jedną z najważniejszych, 
bo najintensywniej rozwijającą się spośród owych „technologii 
re-ligare", można obecnie uznać Internet. 

4. Tribus w modulacji internetowej: wspólnota
wirtualna

Jak wspomniałam w części 2 niniejszego rozdziału, Michel Maffesoli 
proponuje dla „nowodionizyjskich" wspólnot afektualnych kilka 
określeń. Owe określenia to: tłum, horda, rój oraz najczęściej uży
wane przezeń pojęcie tribus, czyli plemię. Stosowanie tego ostatniego 
terminu odnośnie do metropolitalnych grup wyboru może wydać się 
nadużyciem. Jednak po prześledzeniu metodologicznych perypetii 
towarzyszących precyzowaniu tego pojęcia dojść trzeba do wniosku, 
iż użycie określenia „plemię" w kontekście „ponowoczesnego Metro
polis z widokiem na cyberprzestrzeń" ma uzasadnienie. 

Jak wykazuje Wojciech Dohnal w pracy Antropologiczne koncep
cje plemienia125

, definicja tego pojęcia w toku rozwoju socjo- i antro
pologii ulegała daleko idącym przemianom, uzależnionym od 
dominujących w danym okresie w tych dyscyplinach paradygmatów, 
aż do dnia dzisiejszego nie uzyskując pełnej ścisłości naukowej. Taki 
stan rzeczy wynika z faktu, iż, jak wskazał Ernest Gellner, narodzi
nom zarówno owych definicji, jak i dyscyplin towarzyszyło poczucie 
radykalnej zmiany społecznej. W ówczesnym naukowym świecie 
Zachodu definiowano ją w Tonniesowskich kategoriach jako odejście 
od Gemeinschaft na rzecz Gesellschaft126

• Obecnie zarówno antropo-

123Te aspekty mediatyzacji omawiam w rozdziale piątym na przykładzie analiz 

kultury współczesnej danych przez G. Ritzera i R. Stiversa. 
124Ibid., s. 28. 

125W. Dohnal, Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropo
logii brytyjskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001. 
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łogowie (W. Dohnal), jak i socjologowie (M. Castells) zgodnie 
wskazują na fakt, iż modele społeczeństw typu Gemeinschaft konstru
owane były wówczas (i przez wiele lat później) jako antytetyczne 
kontrprzykłady dla industrializującego się społeczeństwa Zachodu. 
Jako takie stanowiły one swoiste rozwinięcie Rousseau'wskiej ideali
zacji „szczęśliwego", ,,szlachetnego" dzikusa bądź wieśniaka i 
właściwych im, równie „szczęśliwych" i „szlachetnych" organizacji 
społecznych, stanowiąc w większym stopniu obraz nowoczesnej 
Zachodniej utopii, niż odzwierciedlenie jakiegokolwiek społeczeń
stwa realnego. Jedną z egzemplifikacji Gemeinschaft stanowiło wów
czas plemię. Odniesienia do dychotomii kontrak:tualnego, 
nowoczesnego Gesellschaft i przednowoczesnej, w najgłębszym zna
czeniu afektualnej Gemeinschaft pojawiły się stosunkowo wcześnie w 
kontekście wspólnot Internetu 127

• Jak jednak zauważa Castells, bada
cze Sieci nie mogą ignorować faktu, iż współczesne nauki społeczne 
znacznie wcześniej dostrzegły konieczność zrewidowania owej uto
pijnej dychotomii. Castells ocenia spór pomiędzy „idealistami Inter
netu", takimi jak na przykład John Perry Barlow, a tegoż Internetu i 
całej kultury mediów krytykami w rodzaju Jeana Baudrillarda, jako 
mało płodny poznawczo oraz niezmiernie podobny do tego, który 
ongiś doprowadził do rewizji antynomii Gemeinschaft/Gesellschaft 
na gruncie socjologii128

• Dzięki tym konceptualnym zmianom przed 
stworzoną przez Maffesolego koncepcją „afektualnego tribus" otwie
rają się szerokie perspektywy interpretacyjne. 

Pomimo wspomnianych niejasności, które wciąż towarzyszą płyn
nej, ukształtowanej na pograniczu socjologii i antropologii definicji 
plemienia, można w ramach owej definicji wyodrębnić pewne zasad
niczo niezależne od zmian paradygmatu elementy. Są nimi: teryto
rium (wspólna ziemia), ethnos i stosunki pokrewieństwa (wspólna 
krew), wspólny system wierzeń oraz organizacja społeczna129

• Jak 
jednak wykazuje W. Dohnal, współzależność pomiędzy tym elemen
tami definicji plemienia była określana w historii antropologii w 
bardzo różny sposób. Współcześnie większą moc eksplikacyjną przy-

126
W. Dohnal, Antropologiczne koncepcje plemienia ... , op. cit., s. 17.

127Jednąz najbardziej wpływowych koncepcji tego typu autorstwaH. Rheingolda
omówię w rozdziale II. 

128M. Castells, Galaktyka Internetu ... , s. 145.
129

K. Olechnicki, P. Załęcki, op. cit.,, s. 154.
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pisuje się raczej koncepcji plemienia jako otwartego obszaru dyna
micznych stosunków społecznych, na którym ścierają się sprzeczne 
wartości i interesy, zaś wszelka równowaga ma charakter czasowy i 
nietrwały, niż statycznemu modelowi systemowo-strukturalnemu 130

•

Antropologia jednak dochodziła do owej koncepcji stopniowo i nie 
bez trudności. Jako przykład antropologicznej korekty prowadzącej 
do rewizji tradycyjnych zachodnioeuropejskich wyobrażeń o plemie
niu można podać podważenie zasadności podkreślania wagi stosun
ków pokrewieństwa w definicji plemienia. Dokonało się ono za 
sprawą brytyjskich uczonych, którzy w latach pięćdziesiątych XX 
wieku badali plemiona afrykańskie. Liczyły one często kilkaset 
tysięcy osób i były silnie zróżnicowane wewnętrznie. Dla ich opisania 
same struktury pokrewieństwa okazały się niewystarczające. Dostrze
żono wówczas definicyjną istotność wspólnoty terytorialnej oraz poli
tyki, które uprzednio były uważane za mniej istotne od lineażu. Jak 
podaje Dohnal, M. F artes i E.E. Evans-Pritchard skonstatowali wtedy, 
iż ilościowo liczne plemiona mają tendencję do „rozszczepiania się" 
na sekcje, które fluktuują we wzajemnych relacjach, antagonizując się 
lub, przeciwnie, łącząc i stapiając w grupę, zaś owo „rozszczepianie i 
łączenie stanowią dwa aspekty tej samej zasady segmentamej"131• Na 
podstawie badań terenowych prowadzonych wśród Nuerów uczeni ci 
wysnuli wniosek, iż wspólnota krwi, wyrażana poprzez usankcjono
wane społecznie stosunki pokrewieństwa, w licznych grupach rozpro
szonych w terytorium lub wędrujących może pełnić rolę instancji 
odwoławczej chroniącej wspólnotę przed kryzysem, lecz bynajmniej 
nie musi dominować w praktyce społecznej. Ów „afrykański casus" 
zatem doprowadził do znaczącej korekty w ogólnej definicji pojęcia 
,,plemię", która to korekta nie była jednak wcale ostateczna. 

Dodać trzeba, że podkreślanie empirycznie uchwytnych kompo
nentów definicji plemienia, takich jak konkretne, geograficznie okre
ślone wspólne terytorium lub stosunki pokrewieństwa, stanowiące 
spadek zdezaktualizowanego już paradygmatu strukturalno-funkcjo
nalnego, stoi w sprzeczności z samą źródłową, Tonniesowską defi
nicją Gemeinschaft, której niezmiernie ważne składowe -prócz rodu i 
sąsiedztwa -stanowiły „przyjaźń, wspólnota ducha i umysłu, pracy, 
powołania, przekonań"132• Wagę tych komponentów w obrazie 

130W. Dohnal, Antropologiczne koncepcje plemienia ... , op. cit., s. 175.
131Ibid., s. 107-117. 
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społeczeństwa akcentował również Durkheim, według którego tym, 
co rzeczywiście scala wspólnoty ludzkie, są„wspólne wierzenia i sen
tymenty"133. Podobne koncepcje formułował później Charles H. Coo
ley, który wskazywał na możliwość zaistnienia nie tylko narodów, 
które są z socjologicznej definicji wspólnotami wyobrażonymi, ale 
nawet grup pierwotnych bez kontaktu face-to-jace pomiędzy osobami 
wchodzącymi w ich skład, podkreślając w ten sposób wyjątkową 
wagę psychomentalnego konsensusu między nimi. Zbliżoną opinię 
wyrażał David B. Clark, według którego wspólnota to wręcz „zbiór 
sentymentów", ,,ład moralny"134. Wymienione koncepcje, podobnie
jak Maffesolańska koncepcja wspólnoty afektualnej, wydają się wy
wodzić właśnie z podważonej w sensie faktu empirycznego, jednak 
wciąż istotnej i poznawczo płodnej w sensie fikcji heurystycznej Ton
niesowskiej idei Gemeinschaft. Koncepcje te kładą nacisk na kompo
nenty psychologizujące tej definicji (sentymenty, wspólnota ducha, 
przyjaźń). Pojawienie się takich definicji grup w społeczeństwach 
zaliczanych generalnie do typu Gesellschaft ma wiele wspólnego z 
postępującym procesem urbanizacji, w wyniku którego prioryteto
wość komponentów „ziemi i krwi" stopniowo traciła na zasadności. 
Śledzący ów proces socjo- i antropologowie dojrzeli wówczas po
trzebę przeformułowania owej definicji poprzez wydobycie i podkre
ślenie takich jej komponentów, jak solidarność, istotność i wspólnota 
udziału wynikająca z kumulatywności interakcji135

• W świecie 
współczesnym, jak stwierdza Barbara Mikołajewska, ,,łączenie wzo
rów powiązań społecznych z geograficznym makrokosmosem jest 
bezowocne, ponieważ w złożonych związkach społecznych istnieją 
liczne nie pokrywające się kontinua"136• Dla celów analizy tych
związków stworzono pojęcie „sieci społecznej". Pojęcie to pozwala 
na odejście od tradycyjnego pojmowania relacji między jednostką a 
zbiorowością, stwarzając możliwości adekwatnego opisu i analizy 
owych otwartych i dynamicznych kontinuów. 

Nie można nie spostrzec, że sieć komputerowa, będąca swego 
rodzaju matrix komunikacyjno-kulturową, stanowi odzwierciedlenie 

132Za: B. Mikołajewska, Zjawisko wspólnoty ... , op. cit., s. 71. 

133Ibid., s. 80. 
13

4
Ibid., s. 113.

13
5Ibid., s. 204.

136Ibid., s. 41. 
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tego samego schematu połączeń. Manuel Castells posuwa się nawet 
do łączenia obu tych zjawisk w jeden ciąg znaczeniowy, pisząc w 
Galaktyce Internetu: ,,Cechą nowego wzorca kontaktów międzyludz
kich w naszych społeczeństwach jest indywidualizm sieciowy". Inter
net według Castellsa pełni w upowszechnianiu tego wzorca 
szczególnie ważną rolę, gdyż podtrzymuje słabe więzi, które bez 
niego uległyby rozerwaniu; za jego pośrednictwem mogą też powsta
wać więzi nowe. Castells zwraca uwagę, iż „indywidualizm sieciowy 
jest wzorcem społecznym, a nie zbiorem indywidualizmów wyobco
wanych społecznie jednostek"137• Twierdzenie to zgadza się z tezą 
postawioną przez M. Maffesolego, który uznając nieustanne oddzia
ływanie indywidualistycznego paradygmatu na współczesne społe
czeństwo Zachodu, dostrzega w nim jednocześnie silną tendencję do 
restytucji kolektywizmu opartego na zasadzie re-ligare i afektach 
(sentymenty, emocje), a obie te tendencje uważa za tak ściśle po
łączone, że wręcz warunkujące się nawzajem. W tej sytuacji, jak 
wykazuje na przykładzie francuskiego Minitelu autor L'ombre de 
Dionysos ... , komunikacja komputerowo zapośredniczona oraz specy
ficzna przestrzeń „teleobecnościowego" spotkania, którą ona wytwa
rza, zaczyna brać na siebie ważną funkcję agory. Minitel w analizie 
Maffesolego łączy indywidua, spełniając funkcję re-ligare; dlatego 
wynalezienie i upowszechnienie komunikatorów tego typu oznacza 
kolejny krok „w stronę Dionizosa". Jak stwierdza Maffesoli, relacja 
między osobami, które spotkały się po raz pierwszy w cyberprze
strzeni może być kontynuowana w świecie prymarnym lub nie, 
niewątpliwie jednak komunikacja zapośredniczona komputerowo 
zbliża do siebie jednostki, nie zaś oddala; łączy, a nie dzieli. Jest ona w 
stanie wytworzyć „przestrzeń" rzeczywistości wirtualnej, w której 
grupy kierowane przez różne cele będą się pojawiać, wzrastać w siłę i 
ginąć, mimo iż będą niewątpliwie ograniczone czasowo, chociażby z 
powodu sekwencyjnego charakteru Castellsowskiego timeless time. 
Odwołując się do koncepcji Marshalla McLuhana, socjolog francuski 
twierdzi, że „będą to plemiona globalnej wioski"138

. Grup owych 
będzie niewątpliwie bardzo wiele, będą one akefaliczne i będą ze sobą 
rywalizować w myśl zasady politeizmu wartości139

• Podobnie jak 

137M. Castells, Galaktyka Internetu ... , op. cit., s. 149-153.

13
8M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 139.

13
9Ibid., s. 95.
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,,nieusieciowione" nowe plemiona afektualne, wspólnoty „kompute
rowo zapośredniczone" będą zapewne pozostawać w stanie „rozpro
szonej unii", która oparta będzie na relacji taktylnej, nie wymagającej 
pełnej obecności Innego140

• Będą to mikrogrupy stanowiące efeme
rycznie obecne, scalające i ponownie rozpadające się segmenty noma
dycznej masy, szczególnie widoczne w specyficznej przestrzeni 
współczesnych megalopolis141

• Podstawową różnicę, jaką dostrzega
Maffesoli pomiędzy „starymi" a „nowym" modelem plemienia, sta
nowi fakt, iż możliwość przemieszczania się między grupami jest w 
przypadku nowych tribi ważniejsza niż sama możliwość przypisania 
się

142
. Jak konstatuje autor L 'ombre de Dionysos ... , masy współczesne

nie pragną wcale ustabilizowania tożsamości, a wręcz przeciwnie, 
tejże tożsamości relatywizacji i „upłynnienia". Klasyczny trybalizm 
był względnie stabilny; nowy jest rozproszony i zakorzeniony jedynie 
okazjonalnie143

• Biorąc jednak pod uwagę zmienność i płynność sa
mej definicji plemienia, wobec której obowiązuje zasada konteksto
wości poznania antropologicznego, z pewnością można określić 
zarówno „nowe wspólnoty afektualne", jak i „nowe sieciowe wspól
noty afektualne" jako plemiona. Są to nowoplemiona globalnej wio
ski, kierowane nie poczuciem przynależności do Gemeinschaft „krwi 
i ziemi", ale psychomentalnego konsensusu. Z racji swej efemerycz
ności przypominać mogą one - szczególnie postronnemu obserwato
rowi - hordę, rój bądź tłum. 

Maffesoli przypisuje szczególne znaczenie faktowi, iż „paradyg
mat sieci" kierujący nowymi plemionami afektualnymi współczesno
ści zawiera w sobie charakterystyczne cechy myślenia magicznego, 
którego powrót oznaczałby zaanonsowane przez francuskiego socjo
loga „ponowne zaczarowanie umysłu ludzkiego". Ten wątek posta
ram się rozwinąć szerzej w kolejnym rozdziale, który poświęcę 
antropologicznemu rozumieniu owego „zaczarowania". 

140Ibid., s. 73. 
141Ibid., s. 95. 
142Z tego powodu łatwo ulec złudzeniu, iż oznacza to solipsyzm. 
143M. Maffesoli, The Time of the Tribes ... , op. cit., s. 65, 76.





Rozdział 4 

Współczesne antropologiczne 
. . . . 

rozum1en1e poJ ęc1a 
,,zaczarowanego świata". 
Adaptacyjna synteza poglądów 

1. Społeczno-regulacyjna teoria kultury a koncepcja
,,odczarowania świata"

W rozdziale poprzednim przedstawiłam zarys poglądów Maxa We
bera na zjawiska magii, religii oraz definicję Weberowskiego „odcza
rowania świata", związanego zdaniem niemieckiego klasyka nauk 
społecznych z postępującą racjonalizacją i formalizacją stosunków 
społecznych prowadzącą do ich urzeczowienia. Mówiąc językiem 
społeczno-regulacyjnej teorii kultury w ujęciu Jerzego Kmity i Mi
chała Buchowskiego, ,,odczarowanie świata" polega przede wszyst
kim na sekularyzacji, czyli dokonującym się w kulturze europejskiej 
przesunięciu uwagi z „transcendentalnych", mających charakter nie
uchwytny praktycznie, na „ziemskie", mające charakter uchwytny 
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praktycznie wartości ostateczne
1
• Jest to proces „wydzielania się 

metafizyki (światopoglądu) z ogółu przekonań kulturowych, po
łączony ( ... ) ze stopniowym zeświecczaniem obrazu świata Gego 
«odbóstwieniem» w sensie heideggerowskim) oraz z zanikaniem -w 
skali społecznej - przedmiotowego stosunku do światopoglądów". 
Efektem tego procesu jest podział kultury nowożytnej na dwie sfery: 
1) wartości uchwytnych praktycznie, ,,instrumentalnych", czyli tech

nologicznie-użytkowych i komunikacyjnych,
2) wartości praktycznie nieuchwytnych, ,,metafizycznych", ,,osta

tecznych".
Dopiero w „schyłkowej fazie wolnokonkurencyjnego stadium for

macji kapitalistycznej" nastąpiła modyfikacja owego podziału 
poprzez oddzielenie przekonań światopoglądowych od technolo
giczno-użytkowych uzyskujących przedłużenie w postaci nauki, jak 
również od przekonań symboliczno-komunikacyjnych. Jako pierwszą 
fazę procesu „odczarowywania świata" wskazać można zdaniem 
Anny Zeidler inspirowanej myśląM. Heideggera refleksję Platońską, 
która otworzyła ongiś pole dla nowożytnej koncepcji metafory sta
nowiącej swoisty środek utwierdzania rozpadu pierwotnie synkre
tycznej kultury, a zatem odzwierciedla ona sytuację przełamania 
„pierwotnego" synkretyzmu kulturowego, który cechować miało 
traktowanie przedstawienia obrazowego jako antycypacji skutku, 
czyli metody osiągnięcia władzy nad tym, co przedstawione. W wy
twarzaniu owych przedstawień nie chodziło o pełnione przez nie sym
boliczne funkcje zastępcze, lecz o działanie sprawcze (narysowanie 
oznaczało wówczas to samo, co ożywienie np. zwierzęcia). Nie istniał 
zatem świat fikcji i pojęcie naśladownictwa oraz odrębna sfera 
,,doświadczalnej rzeczywistości"2

• 

Magia (,,świat zaczarowany") i religia (,,świat zaczarowany poten
cjalnie", ,,częściowo") są w rozumieniu Maxa Webera tradycyjnymi 
sposobami myślenia i postępowania praktycznego. Syntetyzują one w 
sobie zarówno przekonania czysto światopoglądowe, jak i przekona
nia potocznego doświadczenia społecznego. Natomiast nauka jest w 

1
M. Buchowski, Etnologiczne badanie światopoglądu, w: Pożegnanie paradygma

tu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa 
Burszty, red. W.J. Burszta i J. Damrosz, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 133. 

2 
A. Zeidler, Sztuka, mit, hermeneutyka, w: Symbol i poznanie. W poszukiwaniu

koncepcji integrującej, red. T. Kostyrko, PWN, Warszawa 1987, s. 158-161. 
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Weberowskim sensie racjonalna. W miarę swego rozwoju oczyszcza 
się ona i z „czystej" światopoglądowości, i z potoczności - stąd jej 
,,spór z wszelką metafizyką''3• Praktyka wytwarza odpowiednie prze
kazy światopoglądowe, pełniąc za ich pośrednictwem - obok funkcji 
autoregulacyjnej -funkcję waloryzacji światopoglądowe{ W okresie 
dominacji religijnej rewaloryzacji światopoglądowej, stanowiącej 
pierwszy etap Weberowskiego „odczarowania", sfery praktycz
no-komunikacyjna i światopoglądowa nie są przeciwstawne: druga 
sankcjonuje pierwszą. Natomiast trzecia forma owej rewaloryzacji, 
właściwa „odczarowanej", nowożytnej kulturze europejskiej, składa 
się z oddzielonych sfer praktycznej (techne) i symbolicznej (skła
dającej się ze sfery komunikacyjnej i światopoglądowej/. Obecnie 
dominuje ta ostatnia forma waloryzacji światopoglądowej, a ściślej 
postindustrialna faza rozwoju kapitalizmu, oparta na racjonalności 
instrumentalnej pojmowanej na sposób Habermasowski oraz na od
dzieleniu sfer. O specyfice tej fazy świadczyć ma również fakt, iż 
sfera światopoglądowa wyraźnie traci na tym etapie na ważności, 
szczególnie w polu kultury masowej, natomiast kultura symboliczna 
indywidualizuje się, będąc zarazem kolonizowana przez „rozum in
strumentalny" kierujący kulturą masową6

• 

Ponieważ dominujący typ waloryzacji światopoglądowej w ujęciu 
społeczno-regulacyjnej teorii kultury kształtuje cały obszar kultury i 
praktyki społecznej, zatem analiza jej aktualnej formy umożliwia, a 
nawet warunkuje analizę zarówno społeczeństwa (czym zajmuje się 
socjologia), jak i kultury (czym zajmują się antropologia i kulturo
znawstwo )7 . Jak dodaje Buchowski, w trakcie dokonywania owej ana
lizy trzeba pamiętać, że rzeczywistość społeczna posiada kilka 
poziomów. Poziomy te za Edmundem Leachem określił jako: 1) 
zachowania jednostek, 2) socjologicznie rozumianą średnią tych 
zachowań, 3) ideał, czyli „tubylczy model" tych zachowań, 4) model 

3
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Metody

ki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1982, s. 110. 
4
J. Kmita, O kulturze symbolicznej ... , op. cit., s. 125.

5M. Buchowski, Magia i rytuał, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa

1993, s. 29. 
6A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego ... , op. cit., s.

106, 176. 
7
M. Buchowski, Etnologiczne badanie światopoglądu ... , op. cit., s. 135.
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tychże zbudowany przez badacza8
• Natomiast czynności rekonstruk

cyjne systemu światopoglądowego „powinny zmierzać zarówno do 
odtworzenia globalnego charakteru waloryzacji, jak i waloryzacji 
poszczególnych kompleksów działań oraz waloryzacji cząstkowych 
(składników elementarnych owej struktury globalnej)"9

• 

W ujęciu Jerzego Kmity kultura danej społeczności to zespół 
wszystkich form świadomości społecznej funkcjonujących w prak
tyce danej społeczności 1°. Na przekonania światopoglądowe składają 
się: potoczne doświadczenie społeczne, sądy normatywne, wyzna
czające cele do realizacji, oraz sądy dyrektywalne, wskazujące na spo
soby urzeczywistniania tych celów. W ramach tego ujęcia wyróżnić 
można następujące dziedziny kultury, czyli formy świadomości spo
łecznej: 
1) dziedzina techniczno-użytkowa (forma świadomości społecznej

regulująca praktykę podstawową produkcji, konsumpcji i wymia
ny),

2) dziedzina językowa (forma świadomości społecznej regulująca
praktykę komunikacji językowej),

3) dziedzina obyczaju (forma świadomości społecznej regulująca
praktykę obyczajową),

4) dziedzina sztuki (forma świadomości społecznej regulująca prak
tykę artystyczną),

5) dziedzina nauki (forma świadomości społecznej regulująca prak
tykę badawczą),

6) dziedzina społecznej świadomości polityczno-prawnej (forma
świadomości społecznej regulująca praktykę polityczno-prawną),

7) dziedzina społecznej świadomości pedagogicznej (forma świado
mości społecznej regulująca praktykę pedagogiczną),

8) magia: jak ujmuje to J. Kmita, ,,forma świadomości społecznej,
dziś już w zasadzie reliktowa, w przeszłości regulująca praktykę
«materialno-magiczną»",

9) religia (forma świadomości społecznej regulująca praktykę reli
gijną),

1 O) społeczna świadomość świecko-światopoglądotwórcza, regu
lująca praktykę „filozoficzną''. 

8Ibid., s. 138-139.
9Ibid., s. 141.
10J. Kmita, O kulturze symbolicznej. .. , op. cit., s. 72.
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Kultura symboliczna obejmuje wszystkie formy świadomości 
społecznej oprócz techniczno-użytkowej 11• Z kulturą symboliczną 
wiąże się przestrzeganie norm i dyrektyw kulturowych warun
kujących efekty praktyk symboliczno-kulturowych, a wiązanych z 
podmiotami działań należących do zakresu tych praktyk12• Jak już 
wspomniałam, kulturę symboliczną można podzielić na dwie sfery : 
sferę kultury wartości uchwytnych praktycznie (tu przynależy sfera 
techniczno-użytkowa) oraz sferę kultury wartości „ostatecznych" 
(światopoglądowych), która stanowi światopoglądotwórczą sferę kul
tury symbolicznej 13. Kmita pisze, iż czynności obyczajowe, komuni
kujące realizację owych wartości z czasem konwencjonalizują się14

, 

zaczynając funkcjonować na zasadzie przeżytków. Dzieje się tak, 
gdyż, jak komentuje myśl Kmity Buchowski, ,,w skali społecznej 
dominację zyskują sądy, których treści nawiązują w jakiś sposób do 
treści zastanych i jednocześnie odpowiadają na społeczne zapotrzebo
wanie ( ... ), [zaś] wartości niefunkcjonalne nie mogą znaleźć szero
kiego oddźwięku w postaci działań praktycznych" 15

• 

Funkcje poszczególnych form świadomości społecznej regu

lujących typy praktyki są różne 16
. Na przykład wiedza naukowa domi

nująca w „świecie odczarowanym" jest w przeważającej mierze 
wiedzą „technologiczną''. Jej funkcją jest „dostarczanie poszczegól
nym typom praktyki społecznej przesłanek dyrektywalnych"17, czyli 
przede wszystkim dostarczanie ich produkcyjnej praktyce podstawo
wej, co wiąże się z nowożytnoeuropejskim prymatem nauk matema
tyczno-przyrodniczych. Wiedza ta ma zatem dostarczać praktyce 
podstawowej tego, czego nie może jej dostarczyć potoczne doświad
czenie społeczne18

• Racjonalność naukową znamionuje charakter
metonimiczny, przyczynowo-skutkowy, w którym związek przyczy
ny i skutku podlega praktyczno-empirycznej kontroli, zaś działalność 
bezpośrednio-praktyczna jest kulturowo regulowana przez Haberma-

11Ibid., s. 74. 
12Ibid., s. 75. 
13Ibid., s. 83-85.
14Ibid., s. 131. 
15M. Buchowski, Etnologiczne badanie światopoglądu ... , op. cit., s. 142.
16J. Kmita, O kulturze symbolicznej. .. , op. cit., s. 107.
17Ibid., s. 108.
18Ibid., s. 109. 
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sowski „rozum instrumentalny"19. Najpełniej określa ona nowożytno
europejski typ kultury, w którym na skutek Weberowskiego 
,,odczarowania" nastąpiło oddzielenie hierarchicznie uporządkowa
nych celów (norm) od środków (dyrektyw). Myślenie metonimiczne, 
które dominuje w tej fazie, implikuje jedynie wskazówki „prak
tyczne" i pozwala na osiąganie praktycznych celów. Opiera się ono na 
kategoriach przyczynowo-skutkowych, podczas gdy myślenie impli
kujące elementy światopoglądowe, normatywne nie interweniuje bez
pośrednio w to, co dzieje się w świecie relacji w naszym rozumieniu 
obiektywnych. Owa zmiana trybu myślenia datuje się od momentu 
,,drugiego odczarowania świata", związanego z narodzinami kapitali
zmu. Wówczas sfera techniczno-użytkowa odłączyła się od sfery 
związków symbolicznych. Główną funkcją komunikacji jest w kultu
rze europejskiej umożliwienie sprawnego funkcjonowania tej właśnie 
sferze. W jej ramach związki metonimiczne opisywane są za pomocą 
symbolicznych środków wyrazu, często w formie wysoce abstrakcyj
nej. W tej fazie rozwoju kultury nie wierzy się już, iż to, co symbo
liczne, może interweniować przyczynowo w relacje naturalne, ani też, 
by światopogląd mógł mieć jakiś wpływ na przebieg działań technicz
nych (np., że „modlenie się do Anioła Stróża ustrzeże nas przed epi
demią grypy")2°. Nawet jeśli działania symboliczne mają łatwo
uchwytne skutki „materialne", jak w przypadku obrzędów performa
tywnych, to ich sposób funkcjonowania postrzegany jest jednak jako 
jakościowo inny od przyczynowości naturalnej21 •

Wcześniejszą fazę stanowi religijny typ kultury, czyli stadium po 
„pierwszym odczarowaniu świata". Wartości i cele symboliczne oraz 
praktyczne mają w jego ramach odrębny status, ale nie jest w nim 
uważane za możliwe zdziałanie czegokolwiek bez udziału sił wyż
szych. Związki metonimiczne zachodzą bowiem wyłącznie dzięki 
przyzwoleniu sacrum, które w rozumieniu nauki kreuje się w myśle
niu metaforycznym. Siły nadnaturalne mogą również interweniować 
w porządek naturalny ( cud). Skrupulatne przestrzeganie norm zapew
nia działaniom sukces, natomiast niepowodzenie może być oznaką 
łamania norm Gest to kontynuacja wątku należącego do wcześniejszej 

19 
A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego ... , op. cit., s.

177. 
20M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 211-213.
21Ibid., s. 134.
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fazy myślenia magicznego)22. Na przykładzie religijnego, ,,przejścio
wego" między magicznym a racjonalnym/nowożytnoeuropejskim, 
typu kultury widać, iż metafora rozumiana jako tryb myślenia jest pra
przyczyną metonimii, gdyż w każdych warunkach jest ona niezbędna 
do funkcjonowania tego, co codzienne, naturalne23. Początek zmiany
światopoglądu z magicznego na religijny wyznaczyło powstanie od
rębnego typu praktyki społecznej, czyli zawodowego czarownictwa; 
„fazę tę poprzedzało stosowanie magii przez wszystkich i wobec 
wszystkich"24. Jak pisze Buchowski, w chronologicznie najwcze
śniejszym magicznym typie kultury i waloryzacji światopoglądowej 
podmiot nie rozpoznawał „różnicy między działaniami techniczny
mi/utylitarnymi i rytualnymi/symbolicznymi w taki sam sposób, w 
jaki czyni to podmiot kultury nowożytnoeuropejskiej". W magii brak 
„czystego" systemu wiedzy praktycznej i „czystego" systemu wierzeń 
symbolicznych, zatem nie można mówić w jego przypadku o sferze 
światopoglądu lub wartościach aksjologicznych kształtujących sys
tem norm etycznych. Działania symboliczne mają tu podobny status i 
taki sam wpływ na końcowy efekt działania, jak działania technicz
ne25. Dlatego w kulturze pierwotnej akt magiczny (obrzędowy) ma 
charakter światopoglądowo-komunikacyjny i może mieć również 
charakter techniczny, podczas gdy w społeczeństwach nowożytnych 
istota aktu obrzędowego leży w jego funkcjonowaniu komunikacyj
nym26 _ 

Zdaniem Buchowskiego istnieją dwa podstawowe rodzaje magicz
nej unifikacji sensów metaforycznych i metonimicznych: 1) pry
marny synkretyzm magiczny, w którym cele praktyczne są 
jednocześnie symbolicznymi i odwrotnie, podobnie utożsamione są 
środki i cele/normy i dyrektywy, uzasadniają się też one nawzajem, 2) 
typ magii dualistycznej, gdzie obserwować można pierwsze oznaki 
separacji sfery symbolicznej. Na tym etapie zaczyna się dostrzegać 
różnice w statusie działań technicznych i rytualnych, niemniej obie 

22
Ibid., s. 213-215. 

23
Ibid., s. 133. 

24
M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura, Wydawnictwo Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza, Poznań 1986, s. 13. 
25M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 209.
26M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej ... ,

op. cit., s. 65. 
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sfery zachowują wciąż jeszcze charakter integralny. Jak dodaje Bu
chowski w ślad za Maurice'em Godelierem, w tym typie kultury 
działania symboliczne funkcjonują jako symboliczne środki produk
cji, zaś znajomość ich i sztuka ich wykorzystywania to właśnie profe
sjonalizujące się czarownictwo. Dopiero na etapie magii 
dualistycznej segment symboliczny zyskuje częściową autonomię, 
choć pozostaje wciąż ograniczany przez sferę praktyczną. W tej sytu
acji wartości mogą się skupiać wokół działań praktycznych, ale nie 
może tu istnieć uporządkowany system etyczny, sankcjonowany 
przez wartości nieuchwytne praktycznie (np. sakralne)27

• Zatem w 
okresie dominacji magicznej rewaloryzacji światopoglądowej sfery 
praktyczna komunikacyjna i światopoglądowa tworzą jedność. Dla
tego na przykład semantyka kultury magicznej nie ulega nigdy kon
wencjonalizacji, lecz co najwyżej resemantyzacji; nie może dojść w 
jej ramach do obumarcia przekazów mitycznych, ponieważ sensy 
komunikacyjne są tu nierozdzielnie splecione ze światopoglądowymi, 
można więc mówić w tym kontekście o fuzji funkcji28

• Jak definiuje 
ową fuzję A. Pałubicka, dana działalność społeczna spełnia w tym 

przypadku łącznie funkcje reprodukcji materialnej, politycznej i świa
domościowej. Dlatego systemów organizujących społeczeństwa pier
wotne, takich jak na przykład wymiana, nie można interpretować na 
sposób nowożytnoeuropejski, czyli redukcjonistycznie Gedynie w jej 
materialnym wymiarze )29

• 

Magia jest w tym typie kultury silnie uwikłana technologicznie, 
dlatego systematyzuje ona całokształt praktyki społecznej, co może 
dawać mylne wrażenie jej nadrzędności. W rzeczywistości nie deter
minuje ona przebiegu różnych czynności, lecz je sankcjonuje. Jest tak, 
ponieważ przesłanki typu magicznoświatopoglądowego są imma
nentnie zawarte w dyrektywach podejmowanych w ramach tej kultury 
działań technologicznych i komunikacyjnych30

• Na najwcześniej
szym, hipotetycznym etapie systemu magicznego (,,magia pierwot
na") nie można mówić nawet o rozdziale sfer na sacrum i profanum 

27M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 216-218.
28M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej ... ,

op. cit., s. 27. 
29M. Buchowski, Magia i rytuał..., op. cit., s. 47.
30

M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej ... ,
op. cit., s. 26. 



Współczesne antropologiczne rozumienie pojęcia „zaczarowanego świata" 195 

Gak ujął to religioznawca A. van Gennep, ,,wśród ludów niecywilizo
wanych żaden akt nie jest zupełnie wolny od elementu sakralnego")31.
Dopiero gdy następuje rozpad jednodziedzinowej praktyki społecz
nej, może dojść do takiej polaryzacji. Wówczas magia pierwotna 
przekształca się w profesjonalną32. Jak zauważa Pałubicka, we wcze
snym stadium rozwoju tego światopoglądu nie występuje „magia 
explicite" jako odrębna praktyka światopoglądotwórcza. Dziedzina 
kultury i praktyka społeczna stanowią tu jednolitą„światopoglądową 
waloryzację magiczną właściwą kulturze «pierwotnej»". Magiczny 
typ waloryzacji światopoglądowej stanowi trójaspektowy „kontekst 
subiektywny", do którego należą przekonania normatywno-dyrekty
walne, wartości praktyczne i ponadpraktyczne (światopoglądowe) 
oraz obyczajowokomunikacyjne, a który reguluje praktykę społecz
ną33. Nie można tu mówić o normach oddzielonych od dyrektyw w 
nowożytnoeuropejskim sensie: cele nie są tutaj odróżniane od dzia
łania34. Pałubicka również powołuje się w tym miejscu na M. Gode
liera, który traktuje magię i religię łącznie, jako „zjawiska religijne" 
działające dla spójni społeczności i mające zarazem sens symbo
liczno-komunikacyjny, technicznoużytkowy i światopoglądowy35. 
Owa wczesna forma światopoglądu magicznego to „magia impli
cytna"; faza ta trwa aż do wyodrębnienia się postaci czarownika. 
Potem dopiero na skutek dysocjacji wyodrębniają się z niej treści 
„czysto magiczne", które w kolejnej fazie rozwoju stają się zalążkiem 
religii. Zanim to jednak nastąpi, ,,magia koncentruje się chaotycznie 
wokół poszczególnych sytuacji praktycznych"36• Ponadto w tym typie 
kultury „wszyscy członkowie plemienia wykonują to samo w taki sam 
sposób. Ta rytualna tożsamość zastępuje artykułowalny pojęciowo 
światopogląd, ale zarazem zapewnia techniczno-użytkową (technolo
giczną) skuteczność. Takie społeczeństwo nie kontroluje myślenia, 
lecz tylko czynności jednostki, zatem nie istnieje w nim świat warto-

31Za: A.A. Szafrański, Nowa antropologia wobec dawniejszych koncepcji religii i 
magii, NOMOS, Kraków 2000, s. 111. 

32M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,
op. cit., s. 24. 

33 A. Pałubicka, Przedteoretyczne postaci historyzmu, PWN, Poznań-Warszawa
1984, s. 53. 

34M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 119.
35 A. Pałubicka, Przedteoretyczne postaci historyzmu ... , op. cit., s. 61--62.
36Ibid., s. 47-49. 
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ści"37
. Magiczno-kulturowy obraz świata opiera się na antropomorfi

zacji; nie odróżnia on podmiotu (człowiek myślący i działający) od 
przedmiotu (obiekty myślenia i eksploatowana przyroda)38

• 

W tym miejscu należy podkreślić, iż to właśnie mierząc się z pro
blemem pogłębionej analizy społeczeństw o magicznym typie walo
ryzacji światopoglądowej, przedstawiciele nauk humanistycznych 
udowodnili, że nowożytnoeuropejskie pojęcia nie mogą być wprost 
przenoszone na inne społeczności i kultury ( etnocentryzm i prezen
tyzm), ponieważ prowadzi to do mylnego rozumienia tych ostatnich i 
tym samym udaremnia wszelką owych analiz „naukowość". Stop
niowo wzrastająca świadomość tego niebezpieczeństwa sprawiła, iż 
antropologowie usiłowali raczej w swych analizach dotrzeć do tajem
niczej ogólnoludzkiej „części wspólnej", ale jednocześnie uchwycić i 
zdefiniować międzykulturową odmienność. W historii dyscypliny 
formułowali oni ową dyskursywną różnicę na rozmaite sposoby, 
tworząc takie pojęcia, jak na przykład „dzikość myśli", ,,prelogicz
ność", ,,afektywność", ,,myślenie prymitywne" lub „partycypacyjne", 
lokując je w opozycji do nowożytnoeuropejskiej racjonalności. Nie
którzy badacze, np. Stanley J. Tambiah, próbowali przeprowadzić ów 
podział poza kategoriami naukowości i nienaukowości, dzieląc kul
turę na dwie sfery: rzeczywistości materialnej i rzeczywistości sym
bolicznej. Podobną drogą poszli ongiś, analizując religię, Rudolf Otto 
i Emil Durkheim. Otto wywodził, iż numinosum

39 jako Das ganz 

Andere nie da się w ogóle ująć w naukowe kategorie, lecz zaliczał 
„magiczność" rozumianą jako „związek z prymitywnymi praktykami 
religijnymi, mającymi na celu kontakt z niewidzialnym światem 
duchów" do środków wyrazu numinosum. Scjentysta Durkheim nato
miast głosił, iż sacrum to ucieleśnienie rzeczywistości społecznej, 
można więc je badać metodami nauk pozytywnych. Badacze ci doszli 
zatem do sprzecznych wniosków. Współcześnie owa niejasność prze
rodziła się w spór między racjonalizmem a relatywizmem, który w 
swej mocnej wersji wydaje się w ogóle uniemożliwiać badania 
naukowe, wykluczając tym samym również i samego siebie. Zdaniem 
Buchowskiego z owych ciągnących się przez ponad stulecie sporów 

37 
A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego ... , op. cit., s.

98. 
38Ibid., s. 99. 
39

Za: A. Pankalla, Psychologia mitu ... , op. cit., s. 120--121. 
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należy wysnuć wniosek, iż takie czy inne dualizujące ujęcie problemu 
różnicy kulturowej nigdy nie jest pełne. Ponieważ jednak, jak się 
wydaje, innymi możliwościami nadal nie dysponujemy, należy przy
najmniej uczynić jego ograniczenia świadomymi samoogranicze
niami, aby uniknąć „schizofrenii umysłu"40.

Rekapitulując, cechy światopoglądu magicznego to: integralność z 
potocznym doświadczeniem społecznym, chaotyczna krystalizacja 
wokół poszczególnych działań, brak dyskursywno-logicznego upo
rządkowania, a nade wszystko synkretyzacja sfer 41

, czyli tejże kultury 
wielowątkowość, multiwokalność, wieloaspektowość42. Ostatnią
z wymienionych cech światopoglądu magicznego jest nader trudno 
zrozumieć i zwerbalizować podmiotom kultury o innym typie walory
zacji43. Wobec omówionego tu pokrótce wysokiego stopnia niepew
ności i skomplikowania analiz „tego, co mentalne", w „kulturze 
prymitywnej", czyli kulturze (o ile „Nowożytnoeuropejczyk" może 
się zorientować) ,jeszcze niepodzielonej", synkretycznej, przyjęto, iż 
dla definiowania kultury nadrzędna funkcjonalnie jest praktyka tech
niczno-użytkowa, w której dokonuje się reprodukcja warunków bio
logicznego i społecznego trwania grupy. Obiektywne istnienie jej 
efektów nie zależy od interpretacji. Reprodukcja ta stanowi podstawę 
funkcjonalnego determinowania i wyjaśniania praktyki społecznej. 
Kolejne pod względem istotności sfery to zespół praktyk symbo
liczno-komunikacyjnych, których nadrzędną funkcją jest tworzenie 
ram dla procesu społecznego współżycia, zapewnienie społecznej 
komunikacji i integracji oraz zespół praktyk symboliczno-świato
poglądowych występujący w trzech omówionych uprzednio 
historycznych wariantach: magicznym, religijnym i filozoficz
no-metafizycznym. Ich funkcją jest wytwarzanie przekonań walory
zujących światopoglądowo czynności podejmowane w ramach 
wszystkich trzech sfer, ,,dostarczanie motywacji o charakterze osta-

40M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu, w:
,,Kultura współczesna. Teoria - interpretacje - krytyka" m 1, red. A. Zeidler-Jani

szewska, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1993, s. 75. 
41

M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,

op. cit., s. 28. 
42

M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 188.
43

M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,
op. cit., s. 20. 
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tecznym i nadrzędnym dla czynności i ich zespołów, stanowienie 
poniekąd o życiowych wyborach". Wymagają one już interpretacji44

• 

Sfery praktyki społecznej są wyraźnie rozdzielne, niekontamino
walne i hierarchicznie uporządkowane jedynie w przypadku epoki 
nowożytnoeuropejskiej (Weberowska cezura „świata odczarowanego 
po raz drugi"). Waloryzacja religijna i kultura typu religijnego poja
wiają się, gdy określone wartości praktyczno-komunikacyjne pod
porządkowane zostają wartościom religijnym, nieuchwytnym 
praktycznie. Jedność dziedziny praktyczno-komunikacyjnej objawia 
się wykonywaniem czynności w ustalony przez tradycję sposób. 
Występuje tu bliski związek sensów praktycznych i komunikacyjnych 
poszczególnych czynności; sankcjonuje je system światopoglądowy o 
charakterze religijnym. Pojawia się wyspecjalizowana grupa 
kapłanów oraz odrębna dziedzina praktyki - światopoglądotwórcza. 
W magicznym typie waloryzacji światopoglądowej natomiast,jak już 
wspomniano, panuje jednodziedzinowość praktyki i kultury; sfery 
techniczno-użytkowa, komunikacyjna i światopoglądowa nie są roz
różniane. Z tego powodu wykonanie czynności o charakterze symbo
licznym dla podmiotu tego typu kultury ma ten sam status, co 
wykonanie czynności użytkowej, choć zjawisko to nie jest spowodo
wane, jak sądzili ewolucjoniści, obecnym w organizacji mentalnej 
,,człowieka prymitywnego" brakiem zdolności do analizy i syntezy 45

• 

Jak wobec tego należy w ramach społeczno-regulacyjnej teorii kul
tury, przeniesionej na grunt antropologii przez M. Buchowskiego i W.J. 
Bursztę, interpretować okoliczności powstania „nowego porządku" 
światopoglądowego, które M. Weber określił jako „odczarowanie 
świata"? Buchowski jednoznacznie stwierdza, iż to „czynniki mate
rialne" mają pierwsze miejsce w hierarchii czynników sprawczych pro
cesu zmiany kulturowej, będąc równocześnie motorem zmian społecz
nych, gdyż są funkcjonalnie nadrzędne wobec całości kultury. Istnieje 
również ścisły związek między typem gospodarki a typem świadomo
ści; na przykład społeczeństwa magii pierwotnej są zazwyczaj 
łowiecko-zbierackie. Buchowski wyróżnia wśród nich dwa podtypy 
społeczności: 1) praktykujące system konsumpcji natychmiastowej, w 
której brak rozwiniętego poczucia własności, co w połączeniu z 
koniecznością częstego przemieszczania się uniemożliwia akumulację 

44
Ibid., s. 17. 

45
Ibid., s. 19. 



Współczesne antropologiczne rozumienie pojęcia „zaczarowanego świata" 199 

dóbr, i 2) praktykujące system konsumpcji opóźnionej, w którego 
ramach rozwija się poczucie własności, a w konsekwencji zróżnicowa
nie społeczne 46

• Zatem to właśnie radykalne zmiany w praktyce tech
niczno-użytkowej, kiedy to dokonuje się „reprodukcja warunków bio
logicznego i społecznego trwania grupy", której obiektywne istnienie 
nie zależy od interpretacji, a która stanowi również podstawę wyja
śniania praktyki społecznej, stanową bodziec dla wypracowania 
nowego światopoglądu 47

• Niewątpliwie za kolejną taką zmianę trzeba 
uznać pojawienie się audiowizualnych mass mediów i opanowanie 
przez nie globalnej kultury i cywilizacji, które dokonało się w drugiej 
połowie XX wieku. 

Obecny stan wiedzy antropologicznej skłania do twierdzenia, iż 
wyróżnić można kilka postaci magii, podobnych tylko morfologicznie, 
lecz z gruntu odmiennych, gdyż regulowanych przez różne typy prak
tyki (w tym praktyki techniczno-użytkowej) i świadomości. Buchowski 
proponuje następującą kategoryzację tej formy świadomości: 
1. magia prapierwotna (nieznana);
2. magia synkretyczna (implicytna, klasyczna, pierwotna); w jej wy

padku trudno mówić o praktyce i świadomości magicznej, ponie
waż ich elementy są tu roztopione w „potoku" działań i świadomo
ści praktyczno-życiowych, zaś ryty są analogicznie „chaotyczne i
rozproszone"; stosunki rodowe są w tej fazie jednocześnie stosun
kami produkcji, ,,ideologicznymi" i „religijnymi"48

; magia synkre
tyczna dzieli się na:
a. magię monolityczną (prymarną); współcześnie według Bu

chowskiego praktycznie nie istnieją już społeczności, w któ
rych praktyka społeczna byłaby całkowicie jednodziedzinowa,
a świadomość trójsensowna; figuruje ona zatem w antropolo
gicznym dyskursie raczej jako stan hipotetyczny, wskazujący
na moment przejścia między „stanem natury" a kulturą; tak też
należy traktować kategorię magii prymamej49

; 

b. magię dualistyczną, czyli protoprofesjonalną, stanowiącą swo
ista formę pośrednią między magią a religią; tu pojawia się

46
M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 82.

47
M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 131.

48
M. Godelier, Horizon, trajetes marxistes en anthropologie, Paris 1973, s. 67-82,

za: M. Buchowski, Magia,jejfunkcja i struktura ... , op. cit., s. 70. 
49

M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 81.
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pierwszy symptom tworzenia nowego typu praktyki społecz
nej, czyli wyłonienie się specjalizacji, również w dziedzinie 
czynności produkcyjnych ( czarownik zawodowy musi być od 
nich przynajmniej częściowo zwolniony); tu także magia uzy
skuje nową funkcję, mianowicie autoregulacyjną; oznacza to, 
iż światopogląd magiczny zaczyna waloryzować i sankcjono
wać sam siebie poprzez systematyzację mitologii50

; 

3. magia zdegradowana (podporządkowana, zdetronizowana);jest ona
sprofesjonalizowana, ale nie stanowi już jedynego i decydującego
światopoglądu i nie reguluje już jedynego istniejącego typu praktyki
światopoglądotwórczej; istnieje tu wyraźnie wydzielona sfera sa

crum, które stworzyło i utrzymuje naturalny porządek rzeczy oraz
ingeruje weń niekiedy poprzez cuda, tudzież jego antynomia w po
staci antisacrum starającego się ów ład naruszyć; w jej ramach zda
niem Buchowskiego wyróżnić można następujące podtypy:
a. magia starożytna51

; 

b. magia średniowieczna i renesansowa, powiązana z astrologią;
astrologia z kolei, jako mająca powiązania z politeistycznymi
kultami astralnymi i astronomią, była w okresie Renesansu po
lem starcia między religią, nauką a magią, a w opinii E. Garina
wywołała w Renesansie wręcz kryzys wartości monoteistycz
nej wiary religijnej; wówczas to Pomponazzi po raz pierwszy
wyartykułował brzemienny w dyskursywne konsekwencje po
gląd, iż w magii nie ma nic nadnaturalnego, naruszałoby to bo-

50M. Buchowski, Magia, jej funkcje i struktura ... , op. cit., s. 74.
51Warto tu dodać, że nie wszyscy badacze podzielają pogląd Buchowskiego w

tym względzie. Kiedy pod koniec XIX wieku opublikowano greckie papirusy ma
giczne, okazało się, że nie przestając być magicznymi, mają one jednocześnie wyra
zistą wymowę religijną. Andrzej Wypustek mówi w tym kontekście o systasis, czyli o 
mistycznej, intymnej jedności, która była w magii teurgicznej nawiązywana między 
magiem a jego bóstwem. W tym typie magii zawierała się zdaniem Wypustka antycz
na religijność indywidualna, przeciwstawna ówczesnej sztampie obowiązkowego 
państwowego kultu. Odkrycie teurgii opartej na systasis przeczy dotychczasowym 
wyobrażeniom zarówno o kulturze antycznej, jak i o odrębności religii od magii, ma
gami w śródziemnomorskiej starożytności byli bowiem nie tylko politeiści, ale także 
żydzi i chrześcijanie. Oznacza to, iż społeczności, które od dawna posiadały zinstytu
cjonalizowaną religię, co więcej, praktykujące monoteizm kategorycznie zakazujący 
magii, posługiwały się nią na co dzień, co znacznie komplikowałoby podział wprowa
dzony przez Buchowskiego. Zob. A. Wypustek, Magia antyczna, Ossolineum, 
Wrocław 2001, s. 13, 20, 23, 97. 
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wiem kompetencje Jedynego Boga, lecz że jest to rodzaj na
uki52; spór wokół magii w Renesansie doprowadził z czasem do 
całkowitej sublimacji sfery techniczno-użytkowej w czasie re
formacji53, tu zatem de facto rozpoczęło się drugie Weberow
skie „odczarowanie świata"; 

c. magia zakazana;
4. magia z wyboru (współczesna, świadoma, postmodemistyczna)54

• 

Omówione możliwości należy zdaniem Buchowskiego i Burszty
odróżnić od sytuacji, gdy magia jest elementem funkcjonującym na 
zasadzie reliktu w ramach innego typu kultury55. ,,Kulturowe wyspy 
magii", czyli punkty przetrwania magicznych zasad myślenia lub 
form świadomości genetycznie do myślenia tego nawiązujących, 
funkcjonują bowiem w świadomości nowożytnej w odmiennym kon
tekście praktyki społecznej i stanowią składnik jakościowo innej 
świadomości56

• 

2. Magia a religia: ,,światy zaczarowane"

Relacja między magią, religią i nauką oraz kwestia racjonalności 
poszczególnych typów przekonań i praktyk to jeden z bardziej kontro
wersyjnych tematów nauk społecznych, dyskutowany nie tylko w tra
dycji antropologiczne/7

. Współczesna definicja magii sformułowana 
z socjologicznego punktu widzenia brzmi następująco: ,,Magia to 
rodzaj świadomości społecznej, zespół wierzeń, przekonań, po
glądów, a także praktyk i technik postępowania, składających się na 
system oparty na przekonaniu, iż dzięki ściśle określonym działaniom 
i zabiegom istnieje możliwość opanowania sił nadprzyrodzonych lub 
zyskania sobie ich przychylności, zdobycia kontroli nad biegiem 
wydarzeń, losem, przeznaczeniem, naturą, poczynaniami i uczuciami 

52
E. Garin, Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu, przeł. W. Jekiel, Wy-

dawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1997, s. 84. 
53M. Buchowski, Magia,jejfunkcja i struktura ... , op. cit., s. 91.
54

M. Buchowski, Magia i rytuał..., op. cit., s. 56.
55

M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,
op. cit., s. 19. 

56
M. Buchowski, Magia,jejfunkcja i struktura ... , op. cit., s. 133.

57
M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu ... , op.

cit., s. 67. 
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innych ludzi"58. Religia natomiast to „usystematyzowany zespół prze
konań, wierzeń i praktyk dotyczących ponadnaturalnej rzeczywistości 
oraz jej wpływu na świat, ludzkość, człowieka i jego społeczne zorga
nizowanie"59. Jak łatwo zauważyć, definicje te częściowo pokrywają 
się (i magia, i religia to usystematyzowane zespoły określonych prze
konań, wierzeń i praktyk, dotyczące tego, co ponadnaturalne, nad
przyrodzone), lecz mimo to pozostają znacząco niekomplementarne. 
Definicja religii jest ogólniejsza i mniej precyzyjna od definicji magii. 
Nie używa się w niej określenia „technika", które wskazuje na priory
tetowość elementu manipulacji. Tym niemniej zastosowanie zwrotu 
,,zyskać sobie przychylność sił nadprzyrodzonych" świadczy o możli
wości nagięcia obu kategorii w taki sposób, by okazały się one 
tożsame. Historia socjologii i antropologii potwierdza tę możliwość, 
wskazując jednocześnie, że kategorie owe poniekąd definiują siebie 
nawzajem. Tą drogą szło ongiś rozumowanie Webera, który zarówno 
magię, jak i większość postaci religii interpretował jako „zaczaro
wujące świat". Można zaryzykować stwierdzenie, iż poszukując defi
mcJI magii, badacz staje nieuchronnie przed problemem 
zdefiniowania religii. Może potraktować je po Weberowsku, czyli 
jako swoiste kontinuum ewolucyjnie wynikających z siebie form 
świadomości 6°, może też zdecydowanie je rozdzielić, jak czynili to na 
przykład Durkheim i Frazer. Obie omówione interpretacje zjawisk 
magii i religii zgromadziły przez cały okres historii antropologii wiele 
argumentów. Ogólnie orzec można, iż dualny „zrost" pojęciowy 
magii i religii utrwalił się pod wpływem ewolucjonizmu, czyli forma
cji myślowej, z której narodziła się antropologia i pod której 
znaczącym wpływem nadal pozostaje, mimo iż jako dojrzała dyscy
plina zdolna do metarefleksji rozwinęła się z negacji podstawowych 
założeń ewolucjonizmu, podporządkowanych wytycznym dyktowa-

58K. Olechnicki, P. Załęcki..., op. cit., s. 118.
59Ibid., s. 117.
60Tu pojawia się nieuchronnie problem z zasadnością określania omawianych zja

wisk różnymi pojęciami; Malinowski radził sobie z tym dylematem, podkreślając od

mienność funkcji spełnianych przez magię i religię, zaś Weber - akcentując 
formalizację doktryny w powiązaniu z ewolucją uporządkowanego systemu etyczne

go. Jednak, jak zauważa Buchowski, argumentacja ta nie ma charakteru antropolo
gicznego, gdyż odwołuje się do czynników socjologicznych oraz psychologicznych, 
a co gorsza - poszczególne argumenty dobierane są arbitralnie, z naruszeniem wy

tycznych rzetelności naukowej. 
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nym przez etnocentryczny „rozum instrumentalny". W ramach owego 
„buntu" przez cały okres swego rozwoju antropologia przejawiała 
nasilającą się inklinację do wydobywania i opisywania zjawisk, które 
wyłamywały się z ewolucjonistycznych aporii wyjściowych: dzi
ki-cywilizowany, fizyczny-mentalny, kultura-natura, sacrum-profa
num, wreszcie magia-religia. W ten sposób dyscyplina ta 
udowodniła, iż, jak to ujmuje A. Szafrański, istnieją zjawiska nie 
wyczerpujące opisanych w owych dualnych nowożytnoeuropejskich 
kategoriach (tertium non datur) możliwości zaangażowania się tego, 
co w nowożytnym rozumieniu nadnaturalne, w życie ludzkie61 . 

Już jeden z ojców założycieli antropologii, Edward B. Tylor 
(1832-1917), zauważył, iż „religia prymitywna", za której pierwszą 
fazę ewolucyjną i niejako definicję minimalną uważał animizm, czyli 
wiarę w powszechne uduchowienie natury, ma wiele wspólnego z 
magią. W stadium animistycznym owe dwie formy świadomości 
społecznej występują zawsze łącznie. Działania magiczne, podobnie 
jak religijne, powstają na podłożu błędnie interpretowanych snów, 
wizji, transów i halucynacji, a zatem z łatwowierności wobec ułudy, 
na podstawie której człowiek stwarza spirytualną kopię realnego 
świata. Magia zatem rodzi się z niezrozumienia różnicy między ana
logią, asocjacją pojęć i wyobrażeń a związkiem przyczynowym62.
Człowiek „prymitywny" popełnia tu błąd w rozumowaniu: , ,czysto 
myślowe", , ,idealne" związki między pojęciami bierze on za rzeczy
wiste63. Błąd ten pogłębia się z powodu nieobecności dyrektywy 
weryfikacji twierdzeń: w magii to, co powiązane na zasadzie analogii, 
nie musi być, a nawet być nie może weryfikowane empirycznie64.
U Tylora religia i magia są odrębnymi dziedzinami kultury, mają jed
nak wspólne źródło (wierzenia animistyczne) i na różnych etapach 
rozwoju mogą krzyżować się ze sobą65. Tylor wyjaśniał „dzikość"
i „barbarzyństwo" nie ewolucyjnym upadkiem kultury, ale nierówno
miernością tempa rozwoju kultur. W każdej kulturze występują jego 

61 A.A. Szafrański, Nowa antropologia wobec dawniejszych koncepcji religii i ma

gii ... , op. cit., s. 102. 
62M. Buchowski, Magia,jejfunkcja i struktura ... , op. cit., s. 9.
63T. Jerzak-Gierszewska, Religia a magia. Klasyczne koncepcje antropologiczne,

Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 33. 
64Ibid., s. 54. 
65Ibid., s. 59. 
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zdaniem przeżytki (survivals) rozwojowe faz wcześniejszych, któ
rych analiza pozwala wnosić o wcześniejszych stanach kultury66

• 

George J. Frazer (1854-1941), zdaniem M. Buchowskiego „naj
konsekwentniejszy ewolucjonista"67

, powiązał kulturę prymitywną z 
magicznym typem świadomości, religię przypisując społecznościom 
wyżej rozwiniętym68

. Frazer również pierwszy porównał magię do 
nauki, wskazując na ich wspólne cechy: wiarę w ład, jednolitość i brak 
przypadkowości przyrody oraz nieuchronność i regularność występo
wania wydarzeń określonych przez niezmienne prawa, których dzia
łanie można precyzyjnie przewidzieć, wiarę w niezawodność 
skutków właściwego postępowania (pod warunkiem, że nie uderzy w 
nie kontrsiła). Różnica między nimi, podobnie jak w przypadku ujęcia 
Tylora, sprowadza się w opinii autora Złotej gałęzi do braku lub obec
ności wymogu weryfikacji poprzez obserwację, czyli do stwierdzenia, 
że magia opiera się na niewłaściwie stosowanych zasadach determini
zmu i asocjacji idei69

. Magiczny sposób myślenia w ujęciu Frazera 
zakładał istnienie możliwości komunikacji między martwymi przed
miotami i innymi przedmiotami lub ludźmi, co dokonywać się miało 
dzięki zakładanemu przez „dzikiego" istnieniu homologicznej „sym
patii wszechrzeczy". Brytyjski ewolucjonista wprowadził do świado
mości antropologicznej następujące prawa rządzące jego zdaniem 
,,rozumowaniem magicznym": 
1) prawo powinowactwa, zakładające, że rzeczy mogą wpływać na

siebie na odległość dzięki istnieniu między nimi sieci niewidzial
nych związków łączących wszystkie obiekty fizyczne (na tym pra
wie oparta jest magia sympatyczna);

2) prawo podobieństwa, zakładające, iż „podobne wywołuje podob
ne" (na tym prawie oparta jest magia homeopatyczna);

3) ,,prawo styczności", wedle którego rzeczy pozostające kiedyś w
styczności ze sobą nadal działają na siebie, nawet jeśli kontakt fi
zyczny między nimi przestał istnieć ( na tym prawie oparta jest ma
gia przenośna, czyli kontaktowa)7°.

66
A.K. Paluch, op. cit., s. 25.

67
M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura ... , op. cit., s. 15.

68
T. Jerzak-Gierszewska, op. cit., s. 62.

69
Ibid., s. 69-70.

70
J.G. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, PIW 1962, s. 38.
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Uczony ten podzielił magię na teoretyczną (,,system praw natural
nych") i praktyczną (zespół przepisów, których przestrzegania zapew
nia skuteczność działań magicznych). Wyróżnił magię prywatną i 
publiczną, których nie różnicował Durkheim, oraz wyznaczył trzy 
etapy rozwoju myśli ludzkiej: magiczny, religijny i naukowy. Na iden
tycznym podziale oparł swój wywód o „odczarowaniach świata" 
Weber. Frazer pisał: ,,Odprawiający magię wierzy ( ... ), że te same 
zasady, które stosuje w swej sztuce, regulują funkcje przyrody nieoży
wionej ( ... ). Krótko mówiąc, magia jest fałszywym systemem praw 
przyrody"71. ,,Zasady kojarzenia są doskonałe same w sobie i, co wię
cej, absolutnie konieczne dla funkcjonowania myśli ludzkiej. Zasto
sowane w sposób właściwy, rodzą naukę, zastosowane niewłaściwie, 
rodzą magię, bękarcią siostrę nauki. Jest wobec tego czystym tru
izmem, niemal tautologią, stwierdzenie, że wszelka magia jest z 
konieczności fałszywa lub jałowa, gdyby bowiem miała kiedykol
wiek okazać się prawdziwa i płodna, wówczas przestałaby być magią, 
a stałaby się nauką''72• Frazer zdecydowanie przeciwstawiał magię
„człowieka prymitywnego" nauce „człowieka cywilizowanego"; jego 
zdaniem „dziki" nie jest samoświadomy i właśnie dlatego nie może 
wywindować się na wyższy poziom naukowego myślenia. Logika jest 
mu niedostępna 73

• W tym ujęciu jednakże człowiek pierwotny posiada
taki sam i na tej samej zasadzie pracujący umysł, co ten, którym dys
ponuje człowiek cywilizowany. Kierowany jest on przez te same 
prawa kojarzenia, czyli asocjację współwystępowania lub następstwa 
wydarzeń, ale człowiek pierwotny błędnie uogólnia lub kojarzy nie
właściwe fakty. 

Jak pisze Buchowski, owa prezentystyczna „Frazera wizja magii 
jest w dużej mierze kontynuacją przekonań średniowiecznych i rene
sansowych magów, w myśl której można było wpłynąć na świat natu
ralny poprzez działania oparte na wiedzy hermetycznej. Co więcej, 
pogląd ów odpowiadał pozytywistycznej wizji nauki. W tym właśnie 
fakcie upatrywać można źródeł Frazerowskiego usytuowania magii 
po jednej stronie barykady z nauką, a nie w opozycji do nauki( ... ). 
Frazera poglądy na magię, odziedziczone z Renesansu, zostały bez-

71J.G. Frazer, Złota galqj ... , op. cit., s. 37. 
72Ibid., s. 71. 
73Ibid., s. 3 7.
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podstawnie zastosowane wprost do społeczeństw plemiennych"74
• 

Rozumowanie to oparte zostało na przypisaniu myśleniu magicznemu 
współczesnego brytyjskiemu ewolucjoniście pojmowania sił i ładu 
natury jako uniwersaliów, obiektywnych prawidłowości75

• Wiadomo 
dziś, iż zostało ono bezpodstawnie zastosowane do społeczeństw ple
miennych, jednak nie zmienia to faktu, że jest do dzisiaj dyskutowane 
i że w wyjątkowy sposób wpłynęło na ukształtowaną w polu antropo
logii definicję zarówno magicznego typu świadomości, jak i magicz
nej praktyki. Jak pisze Buchowski, to właśnie dzięki takiemu, a nie 
innemu postawieniu kwestii przez Frazera współcześnie na Zachodzie 
funkcjonują dwa sposoby rozumienia magii: ,,teologiczny" (,,symbo
listyczny", wywodzący się z chrześcijańskiego aksjomatu „magia = 

grzech", a doprowadzający w konsekwencji do postaw typu „wszyscy 
jesteśmy równie irracjonalni", zamykających się w Gellnerowskiej 
koncepcji Big Ditch) i „postrenesansowy" (,,intelektualistyczny", zro
dzony z Frazerowskiej opinii „magia to niedowarzona nauka"), 
współcześnie rozwijany m.in. przez R. Hortona, a głoszący, że magia i 
religia społeczeństw pierwotnych służą podporządkowaniu sobie 
świata i jako takie zasługują na nazwę protonauki. Pełnią one w tym 
ujęciu ponadto funkcję eksplanacyjna-kosmologiczną, a także sta
nowią heurystyczne narzędzia konceptualne: wyobrażenia istot w 
naszym pojęciu nadprzyrodzonych służą w nich za ,jednostki teore
tycznego wyjaśniania na wzór abstrakcyjnych pojęć naukowych"76

• 

Symbolizm głosi opinię odmienną: magia i religia operują w obrębie 
dyskursu o charakterze zasadniczo odmiennym niż nauka 77

• 

Jak podsumowuje Buchowski, Frazera rozumienie magii, religii i 
nauki to „grzech pierworodny" antropologii; stworzonego przez niego 
paradygmatu nie jest ona nadal w stanie „przeskoczyć", choć rozwi
jając swą metarefleksję, zyskała cenną świadomość jego ograniczeń. 
Antropologia zawsze była, jest i musi pozostać przekładem na inny 
język; pierwszego „przekładu" tego, co magiczne, na język nowożyt
ności dokonał właśnie Frazer, zaś „teolodzy" zdaniem Buchowskiego 
próbowali po prostu obejść problematykę translacji. Magię renesan-

74
M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu ... , op.

cit., s. 68. 
75

M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura ... , op. cit., s. 11.
76

M. Buchowski, Racjonalność, translacja, interpretacja ... , op. cit., s. 57.

77Ibid., s. 58.
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sową można uznać za protoplastkę nauki, ale żaden inny znany typ 
magii nie ma z nią aż tyle wspólnego78. Nie można również uznać
magii po prostu za „formę nauki", ponieważ jest ona działalnością 
symboliczną, nie zaś eksperymentalną79. Jednak „magia podziela sze
reg zewnętrznych cech praktyki naukowej. Spotykamy w nich np. 
specjalistów zajmujących się laboratoryjnymi eksperymentami, sys
tematyczne badania, wysuwanie hipotez wyjaśniających fakty i kon
strukcję wszechświata. Argument, jakoby renesansowi magowie 
wierzyli w siły mistyczne, podczas gdy naukowcy badali jedynie takie 
zjawiska i procesy, które dają się empirycznie testować, nie wystar
cza. Przecież w nauce również mamy do czynienia z rozważaniami na 
temat sił nieobserwowalnych wprost, praktycznie nieuchwytnych. 
Niektórzy wskazują na «myślenie krytyczne» i zasadę falsyfikcj onali
zmu jako na czynniki pozwalające odróżnić magię od religii. Ale 
wielu magów( ... ) było przecież rzecznikami nowego, krytycznego i 
opartego na doświadczeniu sposobu myślenia. Przejście, które miało 
miejsce w Europie na przełomie Średniowiecza i Renesansu, było w 
gruncie rzeczy znaną z przenikniętego myśleniem religijnym para
dygmatu do światopoglądu naukowego"80. Buchowski sprzeciwia się
odweberowskiemu poglądowi, podzielanemu również przez Mertona 
i Tambiaha, że zmiana ta - ,,drugie odczarowanie świata" - spowodo
wana była przede wszystkim pojawieniem się protestantyzmu, czyli 
zmianą procesów myślowych w odłączeniu od aspektów zjawisk 
„materialnych". To zbyt wąska interpretacja; jak twierdzi Buchowski 
w ślad za Gellnerem, musiało tu chodzić o „całą konstelację wyda
rzeń"81. Innego rodzaju zarzuty stawiał Frazerowi Robert R. Marett,
który twierdził, że magia dzieli się na rudymentarną, w ramach której 
akt magii rozumiany jest jako spontaniczny wyraz uczuć, niezwiąza
ny z żadną instytucją, i odróżniającą się od niej radykalnie magię roz
winiętą, czyli świadomą. W przypadku tej ostatniej podmiot bardziej 
,,chce uwierzyć" niż wierzy w jej skuteczność; posługuje się symbo
lem, symulacją, ale w odróżnieniu od podmiotu magii rudymentarnej 
nie utożsamia ich z rzeczywistym obiektem. Ten rodzaj magii ma 

78
M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 127-131.

79
M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura ... , op. cit., s. 122.

80
M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu ... , op.

cit., s. 70. 
81Ibid., s. 71.
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zatem aspekt społeczny, ponieważ wymaga on socjalizacji, rozumie
nia danej kultury. Myślenie magiczne (asocjacyjne) przebiega - od
wrotnie niż sądzili ewolucjoniści -na poziomie nieświadomym. Idee 
kojarzone są w nim niejako automatycznie, a związek między obiek
tami nie jest prostym związkiem przyczynowym, jak u Frazera, lecz 
związkiem mistycznym82. 

Pamiętać trzeba, iż aktualny kształt antropologii jest zawsze zde
terminowany społecznie i historycznie83. Frazerowska analiza zjawi
ska magii, a także jego poglądy na religię, zwłaszcza-naukę, nie są tu 
wyjątkiem. Można dziś, jak czyni to na przykład A.K. Paluch, po
wątpiewać w tezę Frazera o magii jako pseudonauce, krytykować 
stworzony przez brytyjskiego badacza obraz ewolucjonizmu form 
myślenia magia - religia - nauka; jego dialektyka „proszalnej religii" 
i „przymuszającej magii"84 niewątpliwie zdezaktualizowała się85. U
schyłku XIX wieku w Europie wierzono w rozdzielność sfer ducho
wej (teoretycznej, istotowej) i materialnej (empirycznej, pozornej), co 
stanowiło oczywiste dziedzictwo chrześcijaństwa i filozofii. Ta spe
cyficznie nowożytnoeuropejska koncepcja wywarła silny wpływ na 
poglądy Frazera. Jego model, nie wymagający podczas analizy 
obcych kultur zbytniego wysiłku myślowego od Europejczyka, po
zwalał potencjalnie na manipulację praktyczną stroną magii w ramach 
,,rozumu instrumentalnego realizującego interes panowania". Jednak
że przyjęcie tych założeń prowadziło do zlekceważenia wcześniej
szej, z dzisiejszego punktu widzenia bardziej interesującej, bo 
inicjującej w naukach społecznych problem relatywizmu kulturo
wego86 tezy, iż magia jest osią„filozofii pierwotnej", określanej przez 
Tylora jako animizm87.

Tym właśnie tropem poszedł w swym rozumowaniu kolejny ba
dacz, którego poglądy trzeba tu w skrócie przedstawić, czyli Lucien 

82T. Jerzak-Gierszewska, op. cit., s. 82-93.
83M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,

op. cit., s. 1 O. 
84Na tym właśnie podziale opierają się do dziś słownikowe definicje owych pojęć, 

takie jak na przykład przytoczona przez mnie na początku niniejszego podrozdziału 
definicja zaczerpnięta ze Słownika socjologicznego. 

85 
A.K. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej. .. , op. cit., s. 36. 

86 A. Pałubicka, Frazera i Levy-Bruhla koncepcja magii a problem poznania hu
manistycznego ... , op. cit., s. 74-77. 

87A.K. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej. .. , op. cit., s. 37.
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Levy-Bruhl (1857-1839). Stworzona przez tego francuskiego antro
pologa i psychologa koncepcja „myślenia prelogicznego" oparta była 
na założeniu „mistycznej partycypacji", głoszącym, iż „ludzie pier
wotni są przekonani, że przedmiot i jego mistyczny aspekt są tożsa
me"88 oraz że wszystkie byty są połączone przez mistyczną moc 
ukrytą na głębszym poziomie rzeczywistości89. Żyć, zdaniem Le
vy-Bruhla, znaczy partycypować; na tej regule oparte są wszystkie 
znane człowiekowi zasady myślenia, zarówno mistyczna generaliza
cja, jak i abstrakcja oraz prawo mistycznej jedności i przyczynowości. 
Dla „dzikiego" oznacza to partycypację w „mistycznej esencji" 
(mana), z której wynika podobna do Frazerowskiej koncepcja homo
genii wszystkich bytów. W pewnych okolicznościach byty owe mogą 
pełnić wzajemnie rolę swoich substytutów90. Myślenie prelogiczne,
którego przejawem jest mit, jest charakterystyczne dla społeczności 
archaicznych, ale jest obecne także we współczesnych, choć w tych 
ostatnich zasadniczo dominuje myślenie racjonalne91 . Umysłowość 
„ludzi pierwotnych" jest mistyczna, co oznacza, że podstawową kate
gorią jest dla niej pojęcie „mocy", natomiast umysłowość „ludzi 
cywilizowanych" być taką przestała (,,nic nie jest jednakowe dla nas i 
dla nich"). Symptomatyczna jest tu zwłaszcza różnica w podejściu do 
przedstawień i symboli. ,,Ludzie pierwotni" uważają „plastyczne 
odwzorowania istot" za same te istoty, czyli za przedmioty realne w 
sensie instrumentalnej wiedzy empiryczno-analitycznej. Obie te kate
gorie ontologiczne (można by rzec w języku współczesnej semiotyki, 
signifiant i signifie) są w ich pojęciu równie dynamiczne i obdarzone 
mocą sprawczą, a zatem są tożsame. Nie istnieje przeto w tych kultu
rach podział na sferę ducha i materii, którego istnienie zakładał jesz
cze Tylor. Zamiast pojęcia animizmu Levy-Bruhl zaproponował 
dynamiczną koncepcję wierzeń pierwotnych. Nowożytne pojęcia, 
takie jak dusza, duch, moc są jego zdaniem całkowicie nieadekwatne 
do pojęć „pierwotnych"92. W „pierwotnym" ujęciu obraz to zarówno
alter ego rzeczywistości, jej dusza, jak i sama ta rzeczywistość. Cechy 

88 A.A. Szafrański, op. cit., s. 60. 
89 A. Pankalla, op. cit., s. 148.
90

Ibid., s. 151.
91Określenia „myślenie prelogiczne" używał za Levy-Bruhlem J. Piaget, obja

śniając sposób myślenia dziecka. Za: ibid., s. 148. 
92A. Pałubicka, Frazera i Levy-Bruhla koncepcja magii ... , op. cit., s. 74-79.
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obiektywne modelu danej rzeczy są same „tylko znakami, nosicielami 
tajemnych sił, mocy mistycznych". Ta specyfika myślenia odzwier
ciedla się w podejściu „dzikich" do imion własnych: są one dla nich 
,,konkretne i realne", zaś oddziaływanie na imię oznacza oddziaływa
nie na jego nosiciela. Z tego powodu „ludzie pierwotni" ufają snom i 
wizjom93

. Zdaniem Levy-Bruhla biorą oni historie mityczne za praw
dziwe „nie z powodu innej struktury umysłu, innych przyzwyczajeń 
umysłowych lub mniejszych zdolności logicznego myślenia, ale z 
postawy afektywnej, którą przyjmują wobec rzeczywistości"94

• 

Według Buchowskiego w koncepcji Levy-Bruhla nowatorskie by
ło przede wszystkim to, że myśl pierwotna nie stanowiła dla francu
skiego badacza zbiorowiska błędnych, chaotycznych, przypadkowo 
nagromadzonych wyobrażeń, lecz była-podobnie jak „nasza myśl" -
koherentnym systemem rządzonym logiką ( sentymentu )95

• Jak podaje 
Buchowski, pod koniec życia francuski badacz skłaniał się ku tezie, że 
trafniejsze byłoby mówienie o dwóch rodzajach myślenia, logicz
no-eksperymentalnym i nielogiczna-nieeksperymentalnym, występu
jących w różnych społeczeństwach w odmiennym stopniu (myśl tę 
rozwijali potem H. Bergson, W. James i V Pareto). W ten sposób opie
rając się na koncepcjach Levy-Bruhla, mówić można o obecności 
„irracjonalnej" percepcji w społeczeństwach cywilizowanych, choć w 
odróżnieniu od społeczeństw „dzikich" w tych pierwszych istnieje 
wyraźna linia demarkacyjna między porządkiem „mistycznym" a 
fizykalnym96

• Jest ona tożsama z przekraczalną, lecz niepodważalną 
linią podziału wyznaczoną przez M. Heima pomiędzy przestrzenią 
wirtualną a przestrzenią cielesną. 

Kolejny znamienity „teoretyk magii", którego trzeba tu wymienić, 
Emile Durkheim ( 1858-191 7)97

, wsławił się uogólnieniem „cywilizo
wanej" antynomii mistyczne/zmysłowe, przetworzonej w dualną for
mułę sacrum/profanum, na społeczeństwa „prymitywne". Antynomię 
ową socjolog francuski uczynił kluczową dla swego rozumienia magii 

93L. Levy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B.
Szwarcman-Czarnota, PWN, Warszawa 1992, s. 58-74. 

94Ibid., s. 140. 
95M. Buchowski, Magia,jejfunkcja i struktura ... , op. cit., s. 27.
96Ibid., s. 28-29. 
97Poglądy Durkheima na magię i religię zostały częściowo omówione w rozdziale 

trzecim. 
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i religii. Jego zdaniem magia działa w obrębie profanum, zaś religia 
bezwzględnie angażuje sacrum98

• Z socjologicznego punktu widzenia 
różnica między tymi typami świadomości tkwi przede wszystkim w 
organizacjach społecznych, wytwarzających się w konsekwencji ist
nienia takich zespołów przekonań; czarownik ma klientów, a kapłan 
Kościół, kongregację. Jednak badacz francuski dodawał, że granice 
między magią a religią w przypadkach poszczególnych kultur wydają 
się niewyraźne99

• Durkheim uważał swoje rozróżnienie magii i religii 
za spadek myśli W. Robertsona Smitha. W ślad za nim, a odwrotnie 
niż Frazer, uznawał religię za pierwotną w stosunku do magii. Apliko
wanie „technik" religijnych do magii, czyli do sfery profanum, jest 
jego zdaniem zjawiskiem wtórnym, zaś mana jest pojęciem z gruntu 
religijnym, a nie magicznym. Choć między magią a religią istnieje 
„związek pochodzenia", należą one do „różnych faz dziejów". Magia 
nie jest „zniekształceniem nauki"100, chociaż ta ostatnia wywodzi się 
bezpośrednio z religii, podobnie jak wszystkie podstawowe kategorie 
myślenia. Język religii jest pod pewnymi względami zbliżony do 
języka nauki: ,,I tu, i tam chodzi o wzajemne powiązanie rzeczy, o 
ustalenie ich relacji wewnętrznych, o sklasyfikowanie ich i usystema
tyzowanie( ... ). Myślenie naukowe to tylko doskonalsza forma myśle
nia religijnego"101. Durkheim twierdził, iż powstawanie klasyfikacji 
naukowej jest zdeterminowane strukturą społeczną, a mianowicie jest 
efektem słabnięcia czynnika społecznej wrażliwości - czynnika 
w Durkheimowskim rozumieniu tego słowa religijnego i zarazem 
afektualnego - na rzecz dystansującego społecznie czynnika reflek
syjnego102. Religia to swoista, społecznie zobiektywizowana rzeczy
wistość. ,,A czemu nauka miałaby podważać rzeczywistość"? W toku 
rozwoju społeczeństw religia raczej przeobrazi się niż zniknie, gdyż 
związek między obrzędem a skutkiem „umysł formułuje bez jakiego
kolwiek dowodu, pod wpływem pewnej presji nie do pokonania. Jest 
to tak zwany postulat a priori"103. ,,Nauka jest fragmentaryczna i nie-

9
8E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego ... , op. cit., s. 289.

99Ibid., s. 40. 

100Ibid., s. 347. 
101Ibid., s. 409.

10
2
Założenie to zapożycza od Durkheima Maffesoli. Zob.: E. Durkheim, M. 

Mauss, O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji, w: M. Mauss, Socjologia i an
tropologia, Warszawa 1973, s. 705-802. 

10
3
:E. Durkheim, op. cit., s. 351. 
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kompletna, jej postęp jest powolny i nigdy nie ma końca. Natomiast 
życie nie może czekać"104• W tej właśnie luce otwiera się pole dzia
łania religii. Dla Durkheima bogowie nie byli obiektami wierzeń, to 
wierzenia ich konstytuowały105

, zaś „wiara a priori" miała zdecydo
wany prymat nad poznaniem 106. Jak pisał Durkheim, ,,magia jest rów
nież zbudowana z wierzeń i obrzędów. Także ona, jak religia, posiada 
własne mity i dogmaty, tyle że są one bardziej rudymentarne, a to 
zapewne dlatego, że magia, zmierzając do celów praktycznych, nie 
traci czasu na czystą spekulację. ( ... ) Czarownik odwołuje się nawet 
do zwykłych bóstw oficjalnych.( ... ) Czyż więc trzeba mówić, że nie 
da się zdecydowanie oddzielić magii od religii, że w równym stopniu 
magia wypełniona jest religią jak religia magią, a zatem nie można 
definiować ich osobno. Jednak ta teza trudna jest do obrony, gdyż 
podważa ją oczywista niechęć religii do magii i na odwrót - wrogość 
magii do religii"107• Durkheim twierdzi za Hubertem i Maussem, iż
magia opiera się na pojęciu many, podczas gdy dla Frazera religia 
zaczynała się dopiero tam, gdzie pojawiały się postacie mityczne. 
„Zakładając ścisłe pokrewieństwo obrzędów magii i religii, można 
przewidywać, że teoria ta da się zastosować także do religii"108. 

Durkheim uważał, że totemizm i mana stanowią podstawy zarów
no magii, jak i religii. Dokonał przeglądu pojęć zbliżonych do za
czerpniętego z kultur melanezyjskich, a szeroko upowszechnionego 
w antropologii pojęcia mana (,,bezimienna, rozproszona siła", której 
obecność jest charakterystyczna zwłaszcza dla totemizmu109), opi
sując wakan u Dakotów (,,Każde istnienie to wakan. Istnieje więc we 
wszystkim, co przejawia jakąkolwiek siłę") i orendę Irokezów (,,Ist
nienie( ... ) w sensie ogólnym to ścieranie się orend o różnej intensyw
ności"). Podstawowy „efekt magiczno-religijny" to zdaniem 
Durkheima pomnożenie gatunku totemicznego na skutek obrzędu 
typu Intichiuma, czyli komunii-uczty odbywanej w intencji corocz
nego odradzania się gatunku zwierząt lub roślin totemicznych. 
Wspólnie spożywane posiłki jednoczą ludzi, ,,tworząc pokrewień-

104Ibid., s. 410--411.
105Za: S.S. Jones, op. cit., s. 206.
106Ibid., s. 208.
107Ibid., s. 37.
108Ibid., s. 194. 
109Ibid., s. 187.
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stwo" poprzez „wspólnotę pokarmu", natomiast uczta ofiarna (komu
nia) jednoczy ich ponadto z bogiem - adresatem ofiary. Pokarm 
uświęca spożywających go, gdy jest sakralizowany przez specjalny 
obrzęd. Uczty totemiczne muszą odbywać się cyklicznie, ponieważ 
mana, którą te obrzędy kumulują, pomnażają i reaktywują, jest pew
nego rodzaju energią i jako taka wyczerpuje się, jeśli nie jest regular
nie podtrzymywana. Intichiuma, czyli komunia, stanowi pramodel 
ofiary; łączy się ona z oblacją (daniną ofiamiczą). ,,Ofiara w formie 
całkowicie ukształtowanej składa się z dwóch elementów: aktu po
łączenia i podarowania". Uczta Intichiuma nie jest, jak sądził Frazer, 
obrzędem o charakterze magicznym, lecz religijnym, ponieważ służy 
ona przede wszystkim scalaniu wspólnoty110• ,,Realny efekt moralny
obrzędu budzi przekonanie o wyobrażonym efekcie materialnym"111• 
Uroczystość religijna dowolnego typu, a nawet samo zgromadzenie 
się członków społeczności zbliża grupę, ,,zmieniając treść świadomo
ści" zarówno w jej wymiarze jednostkowym, jak i grupowym. Dla
tego też sacrum w rozumieniu Durkheimowskim definiuje się poprzez 
„wspólnotowe oderwanie od codzienności". To, co społeczne, jest dla 
Durkheima tożsame z tym, co świąteczne, sakralne, niecodzienne. 
Sacrum opiera się z kolei na emocjach, na odczuwaniu transcendencji, 
czyli „czegoś na zewnątrz i powyżej" jednostki ludzkiej. Tym czymś 
jest właśnie „to, co społeczne", wspólnota. Jednak, jak zauważa Durk
heim 112, świąteczne „przebiegi sacrum" muszą przeplatać się derywa
cyjnie z „przebiegami profanum", którego obecność jest niezbędna do 
codziennego życia113• Przebywając „w" sacrum, na zewnątrz i powy
żej zarazem własnej podmiotowości, czyli zanurzając się w społecz
ność, ,,człowiek nie poznaje samego siebie, czuje się jakby 
przeobrażony, w konsekwencji więc przeobraża to, co go otacza.( ... ) 
Realny świat codzienności ( ... ) przesłania światem innym, który w 
pewnym sensie istnieje tylko w jego myśli, ale któremu przyznaje 

110:E. Durkheim, op. cit., s. 323-329.

111Ibid., s. 345. 

11
2
Twierdzenie to powtarzają za Durkheimem Roger Caillois i Mircea Eliade, a

także Clifford Geertz, twórca „nowej antropologii", głoszący, iż świętość istnieje 
poza czasem i przestrzenią, a zarazem odwołuje się do początku czasu i przestrzeni, 

,,nosząc w sobie ich początki". Zob. R. Caillois, Człowiek i sacrum, op. cit., M. Elia
de, Sacrum, mit, historia: wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 
1970, oraz A.A. Szafrański, op. cit., s. 13. 

113:E. Durkheim, op. cit., s. 334-335. 
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większy w porównaniu z tamtymi autorytet. Jest to więc z tych dwu 
powodów świat idealny"11

4
• Uczucia społeczne pobudzane w trakcie

obrzędów nie są zbyt trwałe: ,,Bardzo silne podczas zgromadzeń, gdy 
ludzie wzajemnie na siebie oddziałują, gdy zgromadzenie się kończy, 
stają się tylko wspomnieniami, które pozostawione samym sobie 
powoli bledną( ... ) do głosu dochodzą znów jednostki". Utrwalone w 
postaci symbolu jednak są w stanie przetrwać, społeczeństwo tym 
samym uzyskuje świadomość i spójność115

• Durkheim tak pisał o 
efektach symbolizacji i rytualizacji życia społecznego: ,,To nie złu
dzenie, gdy Australijczyk czuje, że został wyniesiony ponad siebie, 
gdy czuje, że wkroczyło weń życie o zdumiewającej sile. To podnie
cenie jest prawdziwe i jest ono naprawdę efektem sił zewnętrznych, 
przewyższających jednostkę. Niewątpliwie się myli, sądząc, iż ów 
wzrost sił życiowych to dzieło jakiejś potęgi mającej postać zwierzę
cia lub rośliny. Ale ta omyłka wyłącznie się wiąże z dosłownym 
potraktowaniem symbolu, który dla umysłu jest wyobrażeniem tego 
bytu, formą zewnętrzną, nadaną mu przez wyobraźnię, a nie z samym 
faktem jego istnienia. Pod tymi postaciami i metaforami, zarówno 
ogromnie prymitywnymi, jak bardziej wyrafinowanymi, znajduje się 
pełna życia konkretna rzeczywistość"11

6
• Jest tak, gdyż „człowiek

pierwotny myśli jak dziecko. Zatem także i nawet nieożywionym 
przedmiotom jest skłonny przyznać naturę podobną do własnej"

11
7• 

Podsumowując ten etap niniejszych rozważań, stwierdzić trzeba, 
iż ewolucjoniści stworzyli podwaliny socjologii i antropologii, zakła
dając ogólnie progresywizm dziejowy i identyczność zrębów mental
ności „dzikich" i „cywilizowanych", uwzględniali jednak różne 
założenia szczegółowe. Frazer był zdania, iż człowiek pierwotny 
„stara się" być racjonalny, lecz „nie udaje" mu się to. Przepaść 
myślowa między „nami" a „nimi" nabrała szczególnego znaczenia w 
pismach Levy-Bruhla i Durkheima. Owe pierwsze koncepcje nie
ciągłości myślenia w dziejach wywarły niezwykle trwały wpływ na 
postać antropologii; ich elementy łatwo dostrzec np. w pracach Le
vi-Straussa (,,myśl dzika"), mimo iż akcentuje on w nich równocześ
nie strukturalną jedność myślenia ludzkiego, opartą na tożsamej 

11
4Ibid., s. 403. 

11
5Ibid., s. 223.

116Ibid., s. 217.
117Ibid., s. 48. 
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strukturze procesów mózgowych generujących opozycje biname118
. 

Wyobrażenie to Gellner określa mianem Big Ditch, zaś Geertz jako 
„Popperowski ewolucjonizm" głoszący: ,,My Mamy Naukę ... albo 
Umiejętność Pisania i Czytania, albo Współzawodnictwo Między 
Teoriami, albo Kartezjańską Koncepcję Wiedzy ... lecz Oni Tego Nie 
Mają''119

. Współcześni antropologowie przychylają się raczej do go
dzącej owe dwie skrajnie różne interpretacje opinii, iż mówienie o 
jednolitości ludzkich procesów myślowych jest uzasadnione, jednak 
trzeba uwzględniać również fakt wielości tworzonych przez nie 
poszczególnych sposobów myślenia. Typ kultury zależy od złożonych 
i rozmaitych reguł kulturowych, którym podlega uniwersalna ludzka 
zdolność do myślenia 120

• 

Nie wolno przy tym zapominać, iż specyfika podejścia „ojców 
założycieli" antropologii silnie naznaczona była przez ówczesny 
nowożytnoeuropejski „interes panowania". Jak pisał Levi-Strauss: 
„Antropologia jest córą ( ... ) epoki przemocy. Jej zdolność do bardziej 
obiektywnego oszacowania faktów odnoszących się do stanu czło
wieczego odzwierciedla, na poziomie epistemologicznym, stan rze
czy, w którym jedna część ludzkości traktowała drugą jako 
przedmiot"121

• Mówiąc wprost, na początku XX wieku w nauce domi
nowało przekonanie, iż „dzicy" są prymitywni i dlatego praktykują 
magię i odwrotnie. Przekonanie to stanowiło legitymizację koloniali
zmu. Wskutek społeczno-historycznych uwikłań rodzącej się wów
czas dyscypliny nazwanej pozn1eJ antropologią magia była 
traktowana w jej ramach jako „mamy przodek religii i jeszcze mar
niejszy przodek nauki"122

• Koncepcja ta opierała się zdaniem histo
ryka Andrzeja Wypustka na etnocentrycznej definicji religii 
zbudowanej podług idealnego wzorca chrześcijaństwa. W konsek
wencji niejako „naturalnej" obecności tego modelu w myśleniu 
zachodnich badaczy każdy odmienny od chrześcijańskiego tryb usto
sunkowywania się podmiotu do „tego, co nadprzyrodzone", narażał 

118M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 207.
119C. Geertz, Anty anty-relatywizm, przeł. J. Minksztym, w: Amerykańska antro

pologia postmodernistyczna, wyb. i red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 
1999, s. 47. 

120M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 211.
121C. Levi-Strauss, Anthropology: Its Achievements and Its Future, ,,Current An

thropology" 1966, t. 7, nr 2, s. 126. Za: A.K. Paluch, op. cit., s. 292. 
122A. Wypustek, op. cit., s. 30.
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się na przypisanie do sfery antisacrum jako demonizm, magia i zabo
bon. Starogreckie teksty magiczne analizowane przez Wypustka 
wskazują, iż przed okresem dominacji chrześcijaństwa granice mię
dzy śródziemnomorskimi, a zatem europejskimi magią a religią były 
niezmiernie płynne. Wyartykułowano je w sposób wyraźny dopiero 
na potrzeby walki ideologicznej między politeizmem a monoteiz
mem. Powstałe wówczas mocne rozgraniczenie sacrum/antisacrum 
powoli, lecz skutecznie przedostawało się do świadomości potocznej, 
zdobywając nad nią z czasem całkowity prymat. Po okresie reformacji 
owa antynomijna definicja rozwijała się w ogniu teologicznej dysputy 
między protestantami i katolikami12

3, przedostając się następnie w
pole kształtującej się nowoczesnej nauki. Jej mała wartość eksplika
cyjna objawiła się dopiero podczas badania społeczeństw pozaeuro
pejskich 12

4. Durkheimowskie, jak wnioskować można z 
przytoczonych przeze mnie definicji zaczerpniętych ze Słownika 
socjologicznego, a wciąż obecne w polu współczesnej socjologii 
wyobrażenia o „proszalnym" charakterze religii i „manipulatywnym" 
magii wywodzą się zatem wprost z poreformacyjnej prote
stancko-katolickiej dysputy teologicznej. Warto tu dodać, iż w oczach 
protestanta katolicyzm istotnie może się jawić jako religia „zaczaro
wana" (kult relikwii, obrazów, świętych, sprzedaż odpustów), zaś 
pierwszymi antropologami byli protestanccy misjonarze125

• 

W ramach starcia ewolucjonistycznej „antropologii gabinetowej" 
z antropologiczną i socjologiczną orientacją teoretyczną i metodolo
giczną nazwaną funkcjonalizmem, a kojarzoną z nazwiskami takich 
badaczy, jak T. Parsons, R.K. Merton, A.R. Radcliffe-Brown, a 
zwłaszcza z koncepcjami B. Malinowskiego, wyartykułowane zostało 
nadal nie do końca rozstrzygnięte pytanie o priorytet czynnościowy 
bądź przekonaniowy, czyli: czy magia jest typem świadomości opar
tym na mitycznej logice dyskursu, czy też raczej zespołem fenome-

123Dysputa ta, jak wskazał Weber, w sposób istotny wpłynęła na kształtowanie się 
nowego typu waloryzacji światopoglądowej -nowożytnoeuropejskiej. 

124Dziś sądzi się raczej, iż w magii czynnik ekspresyjno-symboliczny przeważa 
nad manipulacyjno-pragmatycznym, mechanistycznym (nie oczekuje się stuprocen
towo pewnego efektu). Poza tym nie można w sposób nieuprawniony wnioskować o 
intencji, czyli niejako „poza podmiotem" rozstrzygać, czy oczekuje on w konkretnym 
przypadku automatycznego efektu, czy wolnej, suwerennej decyzji ze strony istot 
nadprzyrodzonych. Zob. ibid., s. 29-35. 

125Ibid., s. 29-35. 
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nów, współwystępującym w ramach szerokiej gamy zachowań 
kulturowych, opartym na mitycznej logice działania? Ewolucjoniści 
twierdzili, że praktyka jest wtórna wobec „idei", ,,wiary", że jest ona 
wytworem odpowiedniego sposobu myślenia (,,idealizm"). Jednak 
wiele wskazuje na to, iż rację mieli raczej przedstawiciele funkcjona
lizmu, tacy jak A.R. Radcliffe-Brown (1881-1955), który twierdził, 
że obraz świata/mit są wtórne wobec obiektywnego porządku deter
minacji funkcjonalnej (,,rytualizm")126• W tym ujęciu uczucia znaj
dują wyraz w rytach, których funkcją społeczną jest „regulowanie, 
utrzymywanie i transmitowanie sentymentów z jednej generacji do 
drugiej", a równocześnie odwrotnie: mentalne dyspozycje przez 
wpływ jednostki na ryty budują i utrwalają zasady życia społecznego. 
Wierzenia zatem racjonalizują zapotrzebowane przez strukturę 
społeczną ryty127• ,,Rytuały magiczne wyrażają tendencję społeczno
ści do utrzymania spójności i trwania grupy. Realizuje się to poprzez 
funkcje kognitywne i pragmatyczne. Te pierwsze wyjaśniają zjawi
sko, natomiast te drugie dostarczają ustalonych wzorów zachowań w 
warunkach niepewności". W ujęciu funkcjonalnym zatem, podobnie 
jak u Durkheima, obrzęd ma funkcję integracyjną wobec grupy, lecz 
kładzie się tu nacisk raczej na psychologiczny, nie socjologiczny 
aspekt owej integracji, czyli na rozładowywanie napięć128• Jednak o 
ile Durkheim „zdyskredytował" magię, spychając ją w obszar prywat
ności i antisacrum, funkcjonaliści niejako „zdyskredytowali" religię, 
uznając ją za zbliżoną do magii z uwagi na pełnioną przez nie obie 
funkcję „wentyla dla emocji". Z tych powodów Adam A. Szafrański 
określa model pozwalający na interpretację działań religijnych w kon
tekście funkcjonalno-utylitarnym jako redukcjonistyczny model 
świętości 129. 

Główny przedstawiciel funkcjonalizmu w antropologii, Bronisław 
Malinowski (1884--1942), generalnie nie uznawał istnienia ani gene
tycznej, ani funkcjonalnej odrębności między magią a religią130• Sys
temy magiczny i religijny mają w jego ujęciu tę wspólną cechę, iż 
dążenie do opanowania i wyjaśniania świata jest w nich integralnie 

126M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura ... , op. cit., s. 17. 
127Ibid., s. 33. 
128 A.A. Szafrański, op. cit., s. 86. 
129Ibid., s. 11. 
1
3
0Ibid., s. 20. 
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splecione z wieloma innymi dążeniami, podczas gdy w zeświecczo
nych „społeczeństwach cywilizowanych" jest ono wyemancypowane. 
Jego zdaniem jednak zarówno magia, jak i religia oraz nauka istniały 
w kulturze od jej zarania jako jej nieodłączne składniki; jako takie nie 
ewoluują one w siebie nawzajem. Pozostają opozycyjne, lecz komple
mentarne. Magia i nauka mają wspólną orientację instrumentalną, 
podczas gdy religia pełni funkcje integracyjne; jednak ostatecznie 
wszystkie trzy typy czynności zmierzają do zaspokajania potrzeb bio
logicznych. Magię od nauki odróżnia opieranie się na emocji, nie na 
doświadczeniu, następnie kierowanie się podczas budowania teorii 
asocjacją, miast logiką, wreszcie przynależność do tradycji sakralnej, 
a nie świeckiej. Malinowski przyporządkowywał więc magię sferze 
sacrum, tej samej, w której lokował religię131

• Magia jego zdaniem 
rodzi się spontanicznie z napięć uczuciowych w obliczu niebezpie
czeństwa; nie jest ona oparta na jakiejś z góry przyjętej koncepcji 
metafizycznej, lecz rodzi ją działanie. Magia „rytualizuje optymizm", 
pomaga poradzić sobie ze zjawiskami, których człowiek jeszcze nie 
opanował, wspomaga zatem działanie naukowe i techniczne, lecz go 
nie zastępuje. Jest silnie emocjonalna; stanowi część codzienności i 
może być rzeczywiście skuteczna, opiera się bowiem na prawidło
wym, choć niesystematycznym rozpoznaniu obiektywnie istniejących 
zależności między zjawiskami. Religia natomiast w oczach Malinow
skiego rysowała się jako doznanie indywidualne o charakterze psy
chologicznym, zaś społeczny charakter obrzędu religijnego miał być 
rzekomo wtórny (odwrotnie niż u Durkheima). Również mit trak
tował Malinowski na sposób pragmatystyczny i redukcjonistyczny. 
Miał on być wtórny wobec tego, co usprawiedliwiał, czyli wobec 
rytuału 132. Magia i mit potwierdzają się w tym ujęciu nawzajem; funk
cja mitu jest jednak daleko szersza. Nie jest on jedynie kosmogonią, 
nadaje bowiem całemu światu i wszelkim jego zjawiskom sens; dzięki 
temu scala społeczność, koordynując wszystkie sfery kultury133

• 

Malinowski ostro odróżniał rytuał magiczny lub religijny od procesu 
technologicznego, mimo iż uznawał, że w „kulturze prymitywnej" 
jedno pociąga za sobą drugie. Równocześnie zwracał uwagę na fakt, 
że niezmiernie trudno jest, analizując rytuał, oddzielić to, co przeka-

131M. Buchowski, Magia,jejfankcja i struktura ... , op. cit., s. 37.
132A.A. Szafrański, op. cit., s. 38-39.
133A.K. Paluch, s. 145.
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zane w ramach tradycji, od tego, co zostaje w ramach rytuału zaimpro
wizowane134. 

Autor Argonautów Zachodniego Pacyfiku często podkreślał szcze
gólną, performatywną funkcję słowa w formułach magicznych135

• 

Uczenie się rozumienia znaczenia słów w kulturze pierwotnej nie doko
nywało się jego zdaniem na drodze wyjaśnień ani poprzez szereg aktów 
spostrzeżeniowych, lecz poprzez uczenie się zastosowania owych słów 
w trakcie posługiwania się nimi. Słowo, którego nie można praktycznie 
zastosować, nie znaczy w rozumieniu „człowieka dzikiego" nic, ponie
waż funkcją słowa w jego społeczności nie jest wyrażanie myśli 
mówiącego, lecz powodowanie działania. Słowo nie jest bowiem środ
kiem określania przedmiotów i czynności (funkcja symboliczna), lecz 
środkiem powodowania określonych stanów rzeczy, manipulowania 
czynami i przedmiotami. Takie ujęcie tłumaczy traktowanie w kultu
rach tego typu słów jako posiadających swoistą moc136. Malinowski
przypuszczał, że w pierwszej fazie kształtowania się znaczeń słowo 
było ekspresyjną, skorelowaną z sytuacją reakcją dźwiękową, 
znaczącą, lecz nie wymagającą aktu myślowego. Stadium to przecho
dziło w następne, w którym pierwotne zastosowanie języka rozdzieliło 
się na trzy typy zastosowań: czynne, narracyjne i rytualne. Zastosowa
nie czynne jest najbardziej zbliżone do „pierwotnego" użycia języka, 
którego celem jest wywołanie reakcji lub wskazanie na obiekt. Zastoso
wanie rytualne przysługuje magii rytualnej, która zasadza się na 
mistycznej relacji między symbolem a jego odniesieniem przedmioto
wym. Rytualne działanie słowa polega na tym, że działa ono na rzecz 
tak, jak rzecz wyzwala słowo i obraz owej rzeczy w ludzkim umyśle. 
Natomiast mowa narracyjna stanowi ostatni etap rozwoju znaczenia: na 
tym etapie symbol uniezależnia się od oznaczanego przez siebie stanu 
rzeczy. Mówiąc językiem strukturalistów, na tym etapie rodziłaby się 
ponadindywidualna, skonwencjonalizowana langue. Zatem, jak wska
zują Buchowski i Burszta, w ujęciu Malinowskiego język ma dwa rów
noważne źródła: magiczne i pragmatyczne, które zapewniają mu 
efektywność wobec każdej zaszłości i każdego elementu świata, który 
język ów ogarnia. W miarę rozwoju kultury rozdzielność zastosowań 

13
4A.A. Szafrański, op. cit., s. 24. 

13
5Ibid., s. 83.

13
6Za: M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicz

nej. .. , op. cit., s. 34. 
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języka pogłębia się, co nie oznacza jednak, że są one całkowicie i raz na 
zawsze rozdzielone na język technologii i nauki oraz ,język prymi
tywny", skorelowany z religią i magią. W każdym czasie, każdym typie 
społeczeństwa i wypowiedzi mogą one dowolnie łączyć się i rozdzie
lać. ,,Mowa prymitywna" nie jest nigdy instrumentem refleksji, a zaw
sze i jedynie pewnym sposobem działania ściśle powiązanym z innymi 
czynnościami kulturowymi1

37• Podmiot, wypowiadając słowo, nie 
tylko uświadamia, ale i unaocznia sobie dany obiekt lub zjawisko, 
równocześnie starając się na nie oddziaływać, gdyż identyfikuje 
wyraz z nazywaną przezeń rzeczą. Jest to „mówienie-myśle
nie-działanie". Z tego względu świat pierwotny nie zna zjawiska 
,,pustosłowia"; to dopiero nowożytność „opróżniła" słowa ze znacze
nia, czyniąc je instrumentem wyrażania pojęć abstrakcyjnych 138• Jak
twierdzi antropolog Mariusz Kairski: ,,Często eksponuje się język 
drugiej kultury i problem jego przekładalności, sugerując, że w 
każdym języku zawarty jest osobny świat i można dobrze operować 
dwoma językami, a nie znajdować pomostu między nimi. Płynie to z 
naszego przekonania, że język jest najlepszym medium do poznawa
nia świata ( ... ). Jeśli czegoś nie potrafimy nazwać, to nie istnieje. 
Natomiast w społeczeństwie indiańskim niewiele jest do zwerbalizo
wania, mało jest komunikatów przekazywanych w zdaniach. Dzieci 
nie uczą się od rodziców przez wykład i opowieści, ale przez doświad
czenie, na przykład oglądając ich przy polowaniu. Niewiele w 
związku z tym można od rozmówców dowiedzieć się w sytuacji 
wyrwanej z kontekstu, a bardzo dużo podczas wspólnego 
działania"139

• Zatem w „społeczeństwach magicznych" na plan dalszy
schodzi komunikacyjny charakter języka i działania; na przykład dla 
efektywności działania czarów nie ma znaczenia, czy ktoś słyszy 
wypowiedzianą magiczną formułę, czy też nie140

• W nowożytnoeuro-

137Za: ibid., s. 36--37. 

13
8M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,

op. cit., s. 39. 

139 Wzięli to, czego potrzebowali. Z dr Tarzycjuszem Bulińskim i dr Mariuszem Ka

irskim, antropologami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozmawia 
Łukasz Grzymislawski, ,,Tawacin" nr 4[64], zima 2003, dostępne również pod adre
sem: http://www.tipi.pl/tawacin/t64/review64.html#3-9 [data weryfikacji URL-a: 
11.01.2005]. 

14
0M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. .. ,

op. cit., s. 45. 
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pejskich kategoriach powiedzieć można, iż związki odniesieniowe 
,,mowy magicznej" składają się z komponentów jednocześnie symbo
liczno-semantycznych i przedmiotowo-metonimicznych 141

• 

Najbardziej znacząca dla antropologicznego rozwoju rozumienia 
języka okazała się strukturalistyczna koncepcja kondensacji/koeg
zystencji rytualnej. Podejście strukturalne w odróżnieniu od funk
cjonalistycznego uwypukla funkcję nie utylitarną, lecz mentalną, w 
ramach której obserwacja świata zlewa się z jego wyartykułowaną 
interpretacją. ,,Człowiek pierwotny" wedle tej interpretacji nie 
dystansuje swego środowiska, postrzega siebie zarazem jako jego 
część i przyczynę142

. W warunkach takiej homologii możliwe staje 
się zmienianie świata środkami metaforycznymi. Magię należy zda
niem strukturalistów rozumieć właśnie jako system dokonywania 
takich zmian. ,,Wydaje się, że najpierwotniejszym znakiem tego, co 
stanowiło centrum świata, było ciało ludzkie. Postrzeganie relacji 
ja-inny, a w uspołecznionej wersji my-oni było możliwe w warun
kach symbolicznego traktowania siebie i świata. Dokonało się to 
dzięki językowi"143

• Założenie to pozwala objaśnić specyficzne poj
mowanie słowa w kulturach „magicznych": w ramach tego typu świa
topoglądu nazwa rzeczy jest, metonimicznie i zarazem sprawczo, 
owej rzeczy jednocześnie składnikiem i czynnikiem 144

• Zaś magia dla 
strukturalistów nie oznaczała, jak dla ewolucjonistów, swoistego 
„niedorozwoju" człowieka, lecz była odmiennym, kulturowo 
ukształtowanym sposobem widzenia świata145

. W jej ramach, wedle 
zasady kondensacji/koegzystencji, ,,myśli się i działa samymi tylko 
zachowaniami"146

• Ów tryb myślenia rządzi się zdaniem „papieża 
strukturalizmu", Claude'a Levi-Straussa, zasadami „mito-logiki", czyli 
,,strukturalistycznej logiki mitu". Myślenie magiczne, czyli „mito-lo
giczne" polega na przechodzeniu od zarówno językowej, jak i mental
nej metafory do metonimii i z powrotem, na „zestawianiu w ciąg 

141W.J. Burszta, Jfymiary antropologicznego poznania kultury ... , op. cit., s. 92.
142 A.A. Szafrański, op. cit., s. 86. 
143Za: ibid., s. 98. 
144A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... , 

op. cit., s. 29. 
145 A. Pałubicka, Przedteoretyczne postaci historyzmu ... , op. cit., s. 43-45.
146 A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego ... , op. cit., s. 31.
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metonimiczny jednorodnej grupy metafor". Metaforę należy tu rozu
mieć jako tożsamą z symbolem 147

. 

Zdaniem Jerzego Kmity koncepcja Levi-Straussa zdradza wyraźne 
pokrewieństwo z koncepcją magii u Frazera. Sformułowana ongiś 
przez Brytyjczyka zasada przenośności uległa przetworzeniu w struk
turalistyczny schemat przejścia od przyległości (metonimii) do związ
ku metaforyzowania lub symbolizowania za pomocą narzucenia 
analogii (np. oddziaływanie magiczne na figurę osoby), zaś zasada 
styczności - ,,logice przejścia" od metonimizowania do symbolizo
wania oraz od związku symbolizowania do związku metonimicznego 
różnego od wyjściowego związku metonimicznego (np. oddziaływa
nie magiczne na ostrze, którym została zadana rana, w celu tejże rany 
uleczenia)148

• Jednak w opinii Levi-Straussa zarówno społeczeństwo 
pierwotne, jak i współczesne respektują struktury logicznego myśle
nia podległe tym samym ogólnym zasadom; w ten sposób przezwy
ciężona została w jego pismach problematyczna antynomia między 
umysłowością „logiczną'' i „prelogiczną''. Różnica między nimi po
lega głównie na tym, że w przypadku społeczeństw pierwotnych pod
miot nie ma wyboru: musi on albo „wyznawać" system magiczny 
rozumiany jako konsensus zbiorowy syntetyzujący myśl patologiczną 
i normalną, balansujący indywidualne i zbiorowe, znaczące i zna
czone, wreszcie magiczne i „technologiczno-naukowe", albo też tole
rować brak systemu, co oznaczałoby brak kultury. 

Generalnie rzecz biorąc, myślenie mito-logiczne oraz naukowe 
występują na przestrzeni dziejów łącznie i uzupełniają się149

• Zasadni
cza cecha myślenia mitycznego to tendencja do opisywania rzeczywi
stości za pomocą analogii, wyrażającej się w przekształcaniu 
metafory w metonimię. Nie chodzi tu o wyjaśnianie natury za pomocą 
mitu, ale wyjaśnianie „za pomocą natury" tego, co do niej nie należy. 
Zdaniem Levi-Straussa mit służy jednak przede wszystkim „do wyja
śnienia, dlaczego rzeczy początkowo inne stały się takie, jakimi są, 
i dlaczego nie mogą być inne. Otóż dokładnie dlatego, że jeśli zmie-

147J. Kmita, Myślenie„ mitologiczne" w świetle strukturalistycznej opozycji meto
nimii i metafory, w: Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. 
T. Kostyrko, PWN, Warszawa 1987, s. 142.

148J. Kmita, Myślenie„ mitologiczne" w świetle strukturalistycznej opozycji meto
nimii i metafory ... , op. cit., s. 147. 

149Za: M. Buchowski, Magia, jej funkcja i struktura ... , op. cit., s. 54-56. 
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niłyby się w jednej dziedzinie, to ze względu na homologię wszyst
kich dziedzin wywróciłoby to cały porządek świata"150. Każda
opowieść mityczna dzieli się na epizody, które łączy relacja przy
ległości, dzięki czemu każdy z owych epizodów jest metonimią dzie
jów mitycznych. Równocześnie jednak owe epizody mają charakter 
metafor, których semantyczne odniesienia przedmiotowe zlokalizo
wane są w epizodach pozostałych. W skutek tego każdy taki epizod 
jest „częściową transformacją metaforyczną'' pozostałych epizo
dów151. Za pomocą mitu człowiek „oswaja" naturę, czyniąc ją podob
ną do świata ludzi. Z drugiej strony mit „neutralizuje" działania ludz
kie, traktując je tak, jakby były one integralną częścią świata 
determinizmu fizycznego. Magia (naturalizacja ludzkich działań) jest 
praktyką, zaś religia (antropomorfizacja praw natury) teorią tego 
trybu myślenia. Myślenie mityczne charakteryzuje wzajemność i wy
mienialność perspektyw. Jest ono totalizujace; wyjaśnia całość świata 
i daje człowiekowi poczucie kontroli nad naturą i społeczeństwem 152.

Należy dodać, iż Levi-Strauss ukryte pod empirycznie obserwo
walnymi systemami struktury głębokie, które uznawał za szczególnie 
warte badania, uważał właśnie za systemy transformacji, co można 
rozumieć tak, że metamorfoza miała być w ujęciu francuskiego antro
pologa integralną częścią struktury, nie zaś stanowić jej negację czy 
dezintegrację. Zatem nie byłaby ona zjawiskiem zewnętrznym wobec 
samoregulującego się za pomocą norm i sankcji społecznych systemu. 
W ujęciu Levi-Straussa jedynie ze struktury można wnosić o sensie i 
funkcji elementów systemu, dlatego jej analiza powinna być prioryte
towa dla każdego badacza kultury. Struktura ta jest wyznaczana przez 
te funkcje, czyli relacje między minimum dwoma elementami sys
temu153. To właśnie owa Levi-Straussowska głęboka struktura miała 
być od dawna poszukiwaną przez antropologów „wspólną częścią'' 
wszystkich ludzi 154.

15°C. Levi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo 
Opus, Łódź 1994, s. 165. 

151J. Kmita, Myślenie„ mitologiczne" w świetle strukturalistycznej opozycji meto
nimii i metafory. .. , op. cit., s. 144. 

152Za: M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicz
nej. .. , op. cit., s. 115. 

153A.K. Paluch, op. cit., s. 261-263. 
154Ibid., s. 285. 
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3. Metafora, metonimia, metamorfoza

Poznański ośrodek kulturoznawczy, z którym związani są tacy cyto
wani w niniejszej książce badacze, jak M. Buchowski, W.J. Burszta, J. 
Kmita i A. Pałubicka, skorygował Levi-Straussowskie stwierdzenie, 
iż w ramach „pierwotnej logiki" opowieści mitycznej ma miejsce stałe 
przechodzenie od metonimii do metafory i odwrotnie, w następujący 
sposób: ,,Myślenie magiczne, którego przejawem szczególnym jest 
opowieść mityczna etnologów, charakteryzuje się tym, że nie odróż
nia się w jego ramach powiązań metonimicznych, tj. przyczy
nowo-skutkowych lub typu: część-całość (fizyczne), często zwanych 
dziś potocznie obiektywnymi, od powiązań metaforycznych, czyli 
symbolicznych właśnie. Stąd konstytuujące się na gruncie tego myś
lenia powiązania między zjawiskami cechują się zwykle swoistym 
synkretyzmem: metonimiczno-symbolicznym". Dopiero myślenie 
„pomagiczne" mogło odczytać ten tryb myślenia jako „pomieszanie 
powiązań"155

• ,,Świat drugi", ,,pozametonimiczny", czyli dzielący 
rzeczywistość na dwie sfery, zapoczątkował proces „zapominania" 
pierwotnej synkretyczności156

. Na przykład flaga danego kraju dla 
jego mieszkańca może aksjologicznie symbolizować rzeczywistą 
wartość, czyli ów kraj. Jednak ów człowiek zdaje sobie sprawę, że 
,,ani owo reprezentowanie, ani owa wartość nie należą do rzeczywi
stości powiązań metonimicznych między zjawiskami zmysłowymi. 
Jeśli ten ostatni warunek nie byłby spełniony, mielibyśmy do czynie
nia nie z aksjologiczną relacją symbolizowania, lecz z powiązaniem 
magicznym"157

• Buchowski dodaje: ,,Reprezentanci społeczeństw z 
magicznymi przedstawieniami zbiorowymi nie rozróżniają odrębno
ści statusu aktów tego dwojakiego rodzaju w sposób, w jaki czynimy 
to «my». Synkretyzm tych dwóch elementów, które jawią się jako 
różne dla nas, jest tak głęboki w społeczeństwach magicznych, iż w 
zasadzie nie sposób mówić o transformacjach metaforyczno-metoni
micznych w sensie strukturalistycznym. W miejsce tego mamy w isto-

155J. Kmita, Symbolizowanie jako relacja aksjologiczna oraz jako relacja seman
tyczna, w: Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, red. T. Kostyr

ko, PWN, Warszawa 1987, s. 191. 
156J. Kmita, Symbolizowanie jako relacja aksjologiczna oraz jako relacja seman

tyczna ... , op. cit., s. 192. 
157Ibid., s. 193. 
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cie do czynienia z koegzystencją tych związków. W kulturach 
magicznych, w których instancja symboliczna jest już odróżniana (w 
tzw. magii dualistycznej), instancja ta stanowi wyłącznie rodzaj 
«praktycznie wykorzystywanego pomostu łączącego ludzkie dzia
łania z praktycznie uchwytnymi, pożądanymi ich efektami». Środki 
symboliczne stosowane są do wpływania na rzeczywistość, która 
zresztą konceptualizowana jest przez tę samą myśl symboliczną. Akty 
symboliczne traktowane też są jako swego rodzaju «symboliczne 
środki produkcji» z jednej strony, i jako środki powodujące większą 
efektywność działań praktycznych ze strony drugiej. W myśleniu reli
gijnym sytuacja pozostaje częściowo podobna. Relacje symboliczne 
postrzegane są jako zdolne do interweniowania w porządek metoni
miczny (np. cuda)( ... ). Dystynkcja między porządkiem praktycznym i 
symbolicznym jest już w religii uświadamiana. Dziedzina metafo
ryczna jest częściowo wyizolowana w postaci sfery sakralnej, która 
jednak ma dominującą pozycję w stosunku do profanicznej sfery 
wydarzeń metonimicznych. Co więcej, świat wykreowany w wyniku 
myślenia symbolicznego posiada status praprzyczyny dyktującej 
warunki światu powszedniemu. Zarazem ten pierwszy jest warun
kiem niezbędnym jakiegokolwiek funkcjonowana naturalnego aspek
tu universum. W nowożytnej kulturze europejskiej, gdzie praktyka 
naukowa jest jednym z jej konstytutywnych elementów, porządek 
metonimiczny jest już w pełni odróżniany od porządku metaforycz
nego. Nawet jeśli działania symboliczne mają łatwo uchwytne skutki 
«materialne», jak to ma np. miejsce w przypadku wypowiedzi lub 
obrzędów performatywnych, to ich sposób funkcjonowania jest sto
sunkowo jasno dostrzegany jako jakościowo inny od przyczynowości 
naturalnej"158

. 

Oznacza to, iż założenie, że uczestnik kultury magicznej dyspo
nuje świadomością różnicy w postaci pierwotnego rozróżnienia 
między związkami symbolizowania a metonimicznymi, jest nieuza
sadnione. Jest ono jednak charakterystyczne dla, a nawet nieodłączne 
od trybu myślenia nowożytnej kultury europejskiej, podczas gdy w 
kulturze zdominowanej przez myślenie „mitologiczne" oba rodzaje 
związków występują równolegle obok siebie w postaci związku syn
kretycznego. Intuicja takiego synkretyzmu wystąpiła w pracach struk-

158M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu ... , op.
cit., s. 72. 
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turalistów w postaci koncepcji palimpsestu (elizji), która sugeruje 
symultaniczne współwystępowanie, nakładanie się obu rodzajów 
związków, nie zaś przechodzenie od jednego do drugiego159

• W ujęciu 
J. Kmity „myślenie mitologiczne" synkretycznie łączy związki troja
kiego rodzaju: 1) konstatowane w potocznym doświadczeniu
techniczno-użytkowym lub syntaktyczno-komunikacyjnym, 2) kon
statowane w semantyce pozasyntaktycznej sfery komunikacji kultu
rowej, 3) światopoglądowe. Z tego powodu kultura zdominowana
przez myślenie „mitologiczne" nie dzieli się na trzy względnie auto
nomiczne sfery: techniczno-użytkową, komunikacji symbolicznej
oraz światopoglądotwórczą, lecz tworzy synkretyczną całość160

. 

Pogląd o „pierwotnym synkretyzmie myślenia ludzkiego" pozo
stawał długo niewyeksponowany z kilku powodów. Pierwszym z nich 
jest omówione już uwikłanie społeczno-historyczne antropologii, 
naznaczonej u swych początków paradygmatem ewolucjonistycznym 
i spadkiem chrześcijańskiej antynomii sacrum/antisacrum. Tendencja 
taka wyrażona jest na przykład przez Maussa i Durkheima, w których 
ujęciu magia jawi się jako sztuka sekretna, zakazana. ,,Ktokolwiek 
pozostaje w ramach tego judeo-chrześcijańsko-nowożytnoeuropej
skiego paradygmatu, musi przyjąć taką «ocenną» charakterystykę. Po 
drugie, w tradycji antropologicznej dominował pogląd o praktycznej 
orientacji magii przeciwstawionej «metafizycznie» zorientowanej 
religii. Ten punkt widzenia zdaje sprawę z faktycznej tendencji oby
dwu tych dziedzin, ale nie potrafi ich wyjaśnić. Ich źródło nie może 
być utożsamiane z luźno określonym stosunkiem człowieka do rze
czywistości, to jest wymuszającym lub błagalnym, lecz sposobem 
myślenia, w którym sfery symboliczna i praktyczna są mniej lub bar
dziej ściśle sprzężone. Po trzecie, a po części jako konsekwencja 
dwóch punktów poprzednich, w tego rodzaju ujęciach pierwotnie syn
kretyczna forma magii zostaje zanegowana. Wszystkie te fakty razem 
wzięte prowadzą do bezustannego mieszania dwóch odmiennych 
rodzajów magii: pierwotnej i renesansowej; powodują także zatarcie 
różnicy między magią a religią''161

. Dopiero wydobycie roli prze-

159J. Kmita, Myślenie„ mitologiczne" w świetle strukturalistycznej opozycji meto

nimii i metafory ... , op. cit., s. 148. 
160Ibid., s. 149. 
161M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu ... , op.

cit., s. 73. 
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kształceń metonimiczno-metamorficznych, dokonane po raz pierw
szy w połowie XX wieku przez antropologów strukturalistów w 
konsekwencji tzw. przełomu lingwistycznego (stąd filologiczna 
geneza używanych przez nich pojęć), pozwoliło na przybliżenie spe
cyfiki „świadomości magicznej" ludziom nowożytnoeuropejskiej wa
loryzacji światopoglądowej, czyli również na bardziej precyzyjne 
ujęcie jej w kategoriach nauki. 

Metafora pojmowana jako symbol to konstrukcja łącząca dwie jed
nostki znakowe (wśród których wyróżnić można aspekty signifiant i 
signifie) w oparciu o relację analogii. Opozycja ta rozważana jest 
zarówno przez Levi-Straussa, jak i przez komentatorów jego myśli 
głównie w aspekcie signifie. Metonimia natomiast łączy dwie jed
nostki znakowe na zasadzie przyległości, również rozpatrywanej w 
aspekcie signifie, czyli w kontekście odniesień przedmiotowych, co 

daje się przedstawić jako związek przyczynowy, np. ogień ➔ dym. 
Jeśli utożsamiać związek symbolizowania ze związkiem metaforycz
nym, a związek przyczynowy ze związkiem metonimicznym, to 
strukturalistyczną tezę dotyczącą „myśli-mowy mito-logicznej ", cha
rakteryzującej się swoistą „logiką'' opartą na „transformacji" 
związków metaforycznych w metonimiczne i odwrotnie, należy rozu
mieć jako generalną zastępowalność transformacyjną w owej 
„myśli-mowie" związków: symbolizowania przez przyczynowe, zaś 
przyczynowych - przez związki symbolizowania. 

Jak już wspomniałam, w pismach Levi-Straussa doszukać się 
można sugestii, że ową transformację stosuje się świadomie, tzn. że 
podmiot wyjściowo odróżnia związek metonimiczny od metaforycz
nego, czyli, jak pisze Pałubicka, że „dziki" odróżnia symbolizowanie 
od związków przyczynowo-skutkowych, a następnie woluntarystycz
nie „przechodzi" między nimi162

, lub też, jak ujmują problem Bu
chowski i Burszta, że „podmiot magii stosuje naprzemiennie i 
ekwiwalentnie oba te rodzaje operacji logicznych, transformując 
związki mereologiczne w związki symbolizowania i odwrotnie"163

• 

Twierdzenie to z dzisiejszego punktu widzenia stanowi oczywisty 
przejaw etnocentryzmu i jako takie uznawane jest za błędne. Jednak 
nie wolno zapominać, że wyniki naszego poznawania kultur obcych 

162 
A. Pałubicka, Przedteoretyczne postaci historyzmu ... , op. cit., s. 46.

163J. Kmita, Wprowadzenie, w: C.:y metamorfoza magiczna rekompensuje brak
symbolu?, red. J. Kmita, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 10-17. 
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muszą być zawsze ujmowane w „naszym języku", w ramach którego 
oba te rodzaje związków wyraźnie się rozróżnia. Z tego powodu w 
ramach dyskursu naukowego nie można zaprezentować explicite spo
sobów „myślenia-mówienia" ,,ludzi magicznych". Można tylko anali
zować świadectwa ich praktyki, w których badacz rozpoznaje pewne 
elementy i „tłumaczy" je na inny język, choć trzeba pamiętać, iż jest to 
zawsze opis przybliżony. W związku z tym nie można mówić odno
śnie do kultur archaicznych o symbolizowaniu ani o relacjach przy
czyny i skutku pojmowanych w nowożytnym znaczeniu 164. Andrzej P.
Kowalski użycie określeń metafory i metonimii w opisie metamor
fozy magicznej uznaje za przykład katachrezy inopijnej, czyli ozna
czania znanym pojęciem zjawiska nowego czy też nieznanego. 
Zastosowanie katachrezy inopijnej można interpretować jako akt 
przemocy symbolicznej, od jej użycia nie ma jednak ucieczki w sytu
acji, gdy „Nowożytnoeuropejczyk" próbuje opisywać „kultury ma
giczne", tak radykalnie odmienne od jego własnej 165.

Buchowski i Burszta twierdzą, iż lepiej niż o „transformacji meta
foryczna-metonimicznej" byłoby mówić o zasadzie koegzystencji 
związków metaforycznych i metonimicznych. Taką homogeniczną 
,,mieszankę metaforyczna-metonimiczną'' można ich zdaniem trakto
wać jako zasadniczo wspólną wszystkim ludziom, zaś różnicę między 
poszczególnymi typami waloryzacji światopoglądowej pojmować 
jako różnicę stopnia emancypacji metafory od metonimii i odwrotnie. 
Najniższy jest on w kulturach „najpierwotniejszych", czyli magicz
nych166. Główna i decydująca różnica między „myśleniem magicz
nym" a „myśleniem nowożytnoeuropejskim" zawiera się właśnie 
w owej tajemniczej dla nowożytnego umysłu metamorfozie: metafory 
w metonimię, przedmiotu w jego nazwę, signifie w signifiant. To 
właśnie ta transformacja stanowi kwintesencję „mito-logiki", od
zwierciedlając zarazem magiczno-tożsamościowy sposób myślenia 
oraz typ działania 167. Czyni to na tyle precyzyjnie, że można ją potrak-

164J. Kmita, Wprowadzenie, w: C.:ry metamorfoza magiczna rekompensuje brak
symbolu? ... , op. cit., s. 10-17. 

165 A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfo.:ry i o doświadczeniu magicznym ... , 
op. cit., s. 27. 

166M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 192.
167 A.P. Kowalski, Metamorfo.:ry jako przejaw najstarszej magicznie praktykowa

nej formy myślenia, w: Szkice z filozofii kultury, red. A. Pałubicka, Wydawnictwo Na
ukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1994, s. 11. 
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tować jako ich minimalną definicję. Niweluje ona ontologiczne dys
proporcje między obiektami, co prowadzi do ich całkowitej i 
absolutnej identyfikacji, do zupełnej redukcji wszelkich symptomów 
dystansu168

, czyli do tego, co w mediologii określa się mianem przy
ległości taktylnej. Jak pisze A.P. Kowalski, metamorfoza jest wyra
zem świadomości podmiotu, który nie zdaje sobie sprawy z 
przemiany czegoś w coś, ponieważ istnieją dla niego jedynie „chwile, 
kiedy jest się czymś lub czym innym". Sama przemiana nie ma dla 
niego nowożytnego znaczenia „niezwykłości", ponieważ metafora i 
metonimia nie mają dla niego racji bytu jako rozłączne kategorie. Nie 
dzieli on świadomie uniwersum na sfery sacrum i profanum, lecz sta
nowi ono dla niego jedną sferę „sakro-fanii". W tym typie mentalno
ści nie mieszczą się żadne struktury transcendentne, wszystko zaś, co 
istnieje dla niego w świecie, ma wymiar przede wszystkim czynno
ściowy (,,byt zdarzeniowy"). Dlatego metamorfoza wyklucza sym
bol 16

9. Przynależy on bowiem do sfery czystej myśli, natomiast meta
morfoza także do dziedziny doznań, afektów i działań170

• 

Nie jest oczywiście tak, że „ludzie magiczni" nie umieją tworzyć 
symboli. System symboliczny nabywają oni jednak dzięki temu, że 
jest on bezustannie rekonstruowany w codziennej praktyce, nie jest 
zaś stałym, zorganizowanym systemem. Dlatego nie można traktować 
symbolizacji jako zjawiska uniwersalnego. Jak powtarza Buchowski 
za Danem Sperberem, symbol należy raczej traktować jako kategorię, 
która nie potrafi precyzyjnie zdać sprawy z relacji między znaczącym 
a znaczonym. Dlatego wszelkie teorie wspólnoty kodu nie wnoszą nic 
do wyjaśniania różnic w zachowaniu symbolicznym. Sperber pod
waża w ten sposób analogię między językiem a innymi dziedzinami 
kultury. Symbole pojawiają się (lub lepiej, jak zauważa Buchowski, 
mogą się pojawiać, semiologia bowiem nadaje się do badania symbo
lizmu świata Zachodu, ale niekoniecznie do analizowania myślenia 
mito-logicznego) w sytuacjach „poznawczo przeciążonych", czyli 

168 A.P. Kowalski, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowa
nej formy myślenia ... , op. cit., s. 12. 

169 A.P. Kowalski, Symbole i rytuały, w: Czy metamorfoza magiczna rekompensuje 
brak symbolu?, red. J. Kmita, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 
261-279.

170A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... , 
op. cit., s. 19-93. 
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takich, w których nie da się zastosować myślenia racjonalnego171
• 

Taką właśnie sytuację kreują współcześnie audiowizualne media ko
munikacyjne. 

Metamorfozy oznaczające możliwość „spirytualizacji przedmio
tów" i „materializacji duchów" stanowią sedno nie tylko magii, ale 
także myśli religijnej, mitu i folkloru, które nie mogłyby nigdy naro
dzić się w uporządkowanym świecie „Linneuszowskiego" podziału 
rzeczy na klasy. Jednak,jak twierdzi A.P. Kowalski, metamorfoza sta
nowi formę doświadczenia obecną na wielu poziomach aktywności 
kulturowej, od kultury magicznej aż do myślenia filozoficznego172

• 

Myśl empiryczna mówi tu o zmianie; metafora różnić ma się od meta
morfozy tym, że tylko finguje ową substancjalną zmianę. W przy
padku metamorfozy zbliżenie między przedmiotami zmiany nie 
zachodzi, ponieważ brak między nimi dystansu, który istnieje w przy
padku porównania. Jest tylko konkretne zdarzenie przemiany, fakt, 
który staje się tak skuteczny, iż ginie poczucie więzi pomiędzy obiek
tami kolejnych stadiów metamorficznych (model A:B:C ... lub model 

A:B:C ... :A, czyli model Proteusza). W swym aspekcie temporalnym 
metamorfoza to „utożsamienie przemijające", momentalne173

, osa
dzone w „wiecznym teraz"174

• Z tego powodu nie można zasadnie
mówić o metamorfozie jako takiej, tylko o „stadiach metamorficz
nych", z których każde jest ,jakby oddzielnym bytem". Drugą obok 
„wieczności teraz" zasadą organizującą metamorfozę jest myślenie 
tożsamościowe, w ramach którego podmiot metamorfozy nie roz
dziela swojego działania na aspekty realny i fikcyjny. Levy-Bruhl 
przejawił w tym względzie trafną intuicję, gdy mówił o dualite 

(bi-presence): w „myśleniu magicznym" dany obiekt jest tym, czym 
jest i zarazem tym nie j est175

• Podział na rzeczywiste i umowne ulega
tu zawieszeniu176

• Metamorfoza stanowi przestrzeń specyficznie prze
biegającej elizji pomiędzy sferą przekonaniową a sferą praktyki 177. 

171Za: M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 200-201. 
17

2Michel Maffesoli, którego koncepcję omawiam szeroko w rozdziale trzecim, 
proponuje na określenie tego fenomenu nazwę „transmutacja". 

173 A.P. Kowalski, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowa-
nej formy myślenia ... , op. cit., s. 16. 

174Ibid 18 
175Ibid:: s. i 4. 
176Ibid., s. 15. 
177Ibid., s. 19. 
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Kowalski twierdzi, iż podział na fizykalna-materialne i nadzmy
słowa-duchowe aspekty rzeczy zaznaczył się w kulturze europejskiej 
dopiero od czasów Arystotelesa 178. Do jego czasów bowiem Grecy,
opisując świat, operowali pojęciem physis, źródłowo skorelowanym z 
pojęciem samorodnego wzrostu, czy jak ujmuje to po Heideg
gerowsku Kowalski, ,,samo-wschodzenia". Przeobrażenie metamor
ficzne nie sprzeciwiało się zasadzie physis: w rządzonym przez nią 
świecie nic nie musiało być skutkiem ani przyczyną niczego w rozu
mieniu zachodniej mechanicystycznej kauzalności, światem tym 
rządziła bowiem zasada homogeniczności bytu 179. Grecy np. wierzyli,
iż może dojść do metamorficznego utożsamienia się pod wpływem 
oddziaływania sztuk mimetycznych, co potwierdzałoby, że „dla czło
wieka działającego magicznie uczucie i odpowiadające mu poczyna
nia zawsze odnoszą się do realnego t y"180. Empedokles był zdania, iż
przedmiot doznawany i organ zmysłu wykazują wspólnotę natury -
widzenie jest u niego formą dotykania181. Zatem struktura aktu po
strzeżenia jawi się jako synkretyczna, zaś jego aspekty zmysłowe nie 
są oddzielone od intelektualnych, stanowiąc „momenty symbo
liczno-metonimiczne". Dlatego „człowiek magiczny" ma skłonność 
do traktowania rzeczy jak aktantów i wszelkich działań jako dzia
łań-wyrazów182. Kowalski odwołuje się w tym miejscu do Cassire
rowskiego pojęcia „fizjonomiczny ogląd rzeczy"; antropomorfizacja 
nie jest tu właściwym określeniem, ponieważ to nie człowiek jest w 
tym momencie głównym punktem wyjścia dla odniesień i odwołań 183.
Jest nim właśnie owa powszechna „moc wzrostu i działania", physis 

wszystkich rzeczy homologicznie połączonego świata, która wydaje 
się bliska rozsławionemu przez antropologów pojęciu mana. W wa-

178A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... ,
op. cit., s. 19-93. 

179Podobnie na przykład, jak zauważa Marshall Sahlins, dla Fidżijczyka „praw
da" (dina) jest odblaskiem mana i oznacza moc sprawczą, a jednocześnie działanie, 
które zawodzi z powodu braku mana, jest kłamstwem (lasu). Za: M. Sahlins, Inne 
czasy, inne zwyczaje. Antropologia historii, przeł. E. Dżurak, w: Badanie kultury. Ele
menty teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Nauko
we PWN, Warszawa 2003, s. 121. 

180A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... ,
op. cit., s. 67. 

181Nie sposób nie skojarzyć tego poglądu z pojęciem taktylności.
182Ibid., s. 71.
183Ibid., s. 57.
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runkach magicznej homologii wszelka rzeczywistość ma specyficznie 
ludzkie znaczenie; cały kosmos potwierdza ważność ludzkiej egzy
stencji; oznacza to „uzewnętrznienie przez człowieka samego siebie", 
k 1

. · 184 e stema 1zacJ ę . 
Dla człowieka pierwotnego zdaniem Cassirera „być" znaczy „być 

skutecznym"185
• Definicja ta jest identyczna właśnie z definicją mana,

którą tubylcy polinezyjscy podali Raymondowi Firthowi: ,,Jedyne 
wytłumaczenie, jakie zdołałem wydobyć od krajowców, było, że 
mana to, «gdy prosimy przodków lub bogów, aby zesłali nam ryby, 
aby rośliny kiełkowały i dojrzewały, i oni rzeczywiście to powodują, 
to to jest mana». «Gdy naczelnik prosi o wiatr lub aby drzewo chle
bowe owocowało i tak się stanie, to on jest mana». Krótko mówiąc, 
mana to to, co przynosi skutek"186

• Dlatego magiczna „rzecz-wypo
wiedź jest zarazem quasi-podmiotem, istotą-aktantem wyposażonym 
w zdolność reagowania na magiczne manipulacje mogące wpłynąć na 
jej przekształcenia"187

, czyli metamorfozy. Funkcją metamorfozy za
tem jest przemiana. W jej polu należy za Buchowskim starannie 
odróżnić przemianę rozumianą jako transformacja (,,skutki działań 
obrzędowych, które w trybie społeczno-subiektywnych przeświad
czeń powodują zmiany substancjalne przedmiotu tych czynności") 
oraz przemianę o charakterze transgresywnym, która przedstawia i 
powoduje zarazem przejście do innego statusu społecznego188

• Ten
ostatni typ przemiany animowany jest przez tzw. obrzędy przejścia. 
Pełnią one równocześnie ważną społecznie funkcję animowania com

munitas. Posługują się przy tym obrazem antystruktury świata i spo
łeczności, odwróceniami hierarchii społecznej pełniącymi funkcję 
integrującą ową strukturę „poprzez paradoks i absurd" dzięki final
nemu podkreśleniu nieodzowności i konieczności uznania tych struk
tur. W trakcie owego „rytualnego stawiania świata na głowie" 
przyswaja się wiedzę na temat norm i wartości społecznych, a także 

184P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości ... , op. cit., s.

167. 
185Za: A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicz

nym ... , op. cit., s. 64. 
186R. Firth, Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, PWN, War

szawa 1965, s. 203. 
187A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... , 

op. cit., s. 82. 
188M. Buchowski, Magia i rytuał. .. , op. cit., s. 141.
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porządku rzeczywistości189
. Przemiana metamorficzna, słabiej po

wiązana ze społeczną instytucjonalizacją, mogąca się w „zaczarowa
nym świecie" zdarzyć zawsze, wszędzie i bez ostrzeżenia, wydaje się 
trudniej opisywalna w języku nauki, zakłada bowiem niezrozumiałą 
dla „cywilizowanego człowieka" homologię warunkującą fakt, że 
wszystko posiada „wrodzoną'' dyspozycję do przemian 190

• 

Jak pisze Kowalski: ,,Wydaje się, że dziedzina doksy, eliminowana 
od zarania filozofii z gry o prawdę, przejęła funkcję ostoi archaicz
nych wyobrażeń o metamorfozie"191

• Kontynuuje on w tym miejscu 
myśl wyrażoną ongiś przez Edmunda Ronalda Leacha (1910-1989), 
ucznia Firtha, który starał się łączyć w swych pracach pewne ele
menty funkcjonalizmu z koncepcjami Levi-Straussa. Podkreślał on 
wielokrotnie, że metaforyczno-metonimiczne transformacje są cechą 
charakterystyczną wszelkich procesów myślowych, ujawniając się w 
różnych dziedzinach ludzkich działań ekspresyjnych, które wszystkie 
są aktami komunikacyjnymi 192

. Leach zaobserwował, iż włączając się 
w dyskursy codzienne, ,,cywilizowany" człowiek przestaje oddzielać 
powiązania metaforyczne od przyczynowych. Oznacza to, że niezale
żnie od typu społeczeństwa „mieszamy gatunki tak pieczołowicie 
oddzielane przez naukowców"193

• W świetle uwag Leacha należy 
przyjąć, iż kulturowa dominacja określonego światopoglądu nie de
terminuje całości praktyki ani myślenia. Buchowski zgadza się z tym 
poglądem: ,,aktorzy społeczni" mogą postępować niekiedy w różnych 
sytuacjach odmiennie, mimo iż jego zdaniem zgodnie z założeniem o 
racjonalności przyjmować trzeba ogólną formułę ,jeden umysł = 
jeden światopogląd/sposób myślenia". Nie mogło być tak, że na 
przykład mag renesansowy myślał i zachowywał się w zależności od 
okoliczności na trzy różne sposoby- magiczny, religijny lub naukowy 
(byłaby to „schizofrenia umysłu"). Buchowski w związku z tym pro
blemem proponuje rozumienie „odczarowywania świata" jako pro-

189Za: M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicz

nej. .. , op. cit., s. 63. 
190 A. Dobosz, Odpowiedź na pytanie Andrzeja Zaporowskiego, w: Czy metamor

foza magiczna rekompensuje brak symbolu?, op. cit., s. 258. 
191A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... , 

op. cit., s. 33. 
1
92M. Buchowski, Magia,jejfimkcja i struktura ... , op. cit., s. 57. 

193E. Leach, Social Anthropology, Oxford University Press, Oxford 1982, cyt. za:
M. Buchowski, Zrozumieć Innego ... , op. cit., s. 181.
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cesu „stopniowych zmian w postrzeganiu relacji między dziedzinami 
symboliczną a instrumentalną'', w którym trudno wyznaczyć cezury. 
,,W ten sposób mówić można o jednolitych Weltanschauungen repre
zentowanych przez członków odmiennych społeczeństw historycz
nych"194. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to proces specyficznie 
okcydentalny, i dlatego kategorie zbudowane w tym kontekście tylko 
do niego się odnoszą. Mieszanie ich oznacza pomylenie dyskursu 
antropologicznego i epistemologicznego. ,,W duchu Weberowskim 
racjonalność zdefiniowana być może w terminach zgodności działań 
jednostek z ich przekonaniami. Przekonania te są rzecz prosta przy
bliżeniem conscience collective. Zadaniem badaczy jest zrekonstru
owanie norm i dyrektyw tych przedstawień zbiorowych. Mając 
wyobrażenie danej praktyki społecznej i wierzeń, antropolog powi
nien być w stanie ocenić zgodność działań jednostki z «przepisami» 
obecnymi w świadomości zbiorowej lub świadomości jednostek. 
Pogląd taki nazwać można racjonalnością zrelatywizowaną, gdyż 
relatywizuje działania aktorów do społeczno-historycznego kontekstu 
przekonań przez nich podzielanych. Podejście takie ma zapewne co 
najmniej jedną przewagę nad podejściem «dzielącym»: nie rozrywa 
ono poszczególnych umysłów (lub sposobów myślenia) na nieciągłe 
jednostki ani nie ocenia działań ludzkich z pozycji jakiegoś konkret
nego, uprzywilejowanego punktu widzenia, np. nauki" 195.

Przedstawiciel „drugiej generacji funkcjonalizmu" antropologicz
nego, Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973), zadał ongiś 
kluczowe w tym kontekście pytanie: dlaczego mimo wzrostu „ucywi
lizowania" i stechnicyzowania społeczeństw utrzymują się w nich 
wpływy magii? Odpowiedział na nie w wydanej w 1965 roku książce 
Witchcraft, Oracles and Magie among the Azanda, twierdząc, że roz
różnienie między nimi nie zawiera się w sferze obiektywnej rzeczywi
stości, którą człowiek nowożytnej waloryzacji światopoglądowej 
utożsamia ze światem fizykalnym, możliwym do badania metodami 
nauki. Dlatego w przypadku magii „prawdziwość" przesłanek nie jest 
istotna, podczas gdy w przypadku wiedzy naukowej jest ona podsta
wowym kryterium weryfikacji196. Evans-Pritchard kojarzył przeto 

194
M. Buchowski, W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu ... , op.

cit., s. 76. 
195

Ibid. s. 76.
19

6Za: A.A. Szafrański, op. cit., s. 84.
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magię z synkretyzmem sfer. Uważał też, że w swych działaniach 
magicznych podmiot nie jest ograniczony sztywnymi formami wypo
wiedzi i działania, co by zbliżało jego postać do postaci bricoleura 

wprowadzonej do antropologii przez Levi-Straussa jako definicja 
,,człowieka mito-logicznego"197

. Francuski strukturalista pisał o bri

coleurze (,,majsterkowiczu") następująco: ,,Podałem majsterkowanie 
jako przykład sposobów myślenia obdarzonych specyficzną oryginal
nością, którym nie poświęcamy uwagi lub raczej których nie bie
rzemy pod rozwagę, ponieważ jawią się nam błahe lub drugorzędne, 
podczas gdy w istocie objawiają zasadnicze mechanizmy aktywności 
umysłowej i stawiają nasze myślenie na równi z operacjami intelektu
alnymi bardzo dalekimi od tego, co, jak sądzimy, jest naszym 
współczesnym sposobem myślenia. W porządku spekulatywnym 
myślenie mityczne działa tak, jak majsterkowanie na planie praktycz
nym; dysponuje ono skarbnicą obrazów zebranych przez obserwację 
świata naturalnego( ... ). Myślenie magiczne kombinuje te elementy, 
aby stworzyć sens tak, jak majsterkowicz, podejmując się jakiegoś 
zadania, używa materiałów będących pod ręką''. Przeciwieństwem 
bricoleura jest u Levi-Straussa inżynier lub uczony, czyli zawodo
wiec, specjalista, wcielający specyficzne cechy „człowieka trzeciej 
waloryzacji światopoglądowej". Bricoleurowi, mito-logikowi czer
piącemu bezpośrednio z postrzeżeń, przynależy „wiedza konkretu" 
wcielona w obraz i znak. Mają one ograniczone możliwości odnosze
nia się poza siebie, dlatego również i twórcze możliwości bricoleura 

są ograniczone: nie jest on w stanie stworzyć niczego poza sumą ele
mentów i nie potrafi uogólniać. Natomiast postaci inżyniera przy
porządkowane są pojęcia abstrakcyjne, związane z „nieograniczonym 
dążeniem do nieograniczonej władzy i wiedzy". Dlatego bricoleur 

jest „dziki", znajduje się „po stronie natury", zaś „cywilizowany" 
uczony/inżynier - po stronie kultury198

. Postępowanie bricoleura to 
,,postępowanie odmienne od nauki, lecz z nią porównywalne": ,,myś
lenie ludów zwanych «dzikimi», zbuntowane [jest] przeciw rozróż
nieniu między porządkami nadzmysłowym i zmysłowym, które 
rozerwała nauka. Ona ukonstytuowała się w ogóle dzięki temu roze
rwaniu. Mimo to «dzicy» zbudowali wizję świata nie pozbawioną 

197Ibid., s. 88. 
198C. Levi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa

1969. 
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spójności ani logiki, a także bardziej skuteczną, niż zwykło się 
sądzić"

199

• Oczywiście nie oznacza to, że „dziki" nie potrafi dokony
wać wynalazków technicznych, ani też, że „cywilizowany" nie potrafi 
działać jak bricoleur. Za A. Wypustkiem wskazać można, że człowiek 
kultury nowożytnoeuropejskiej, rozmawiając z kimś nieobecnym za 
pomocą telefonu (lub komunikatora internetowego), nie uważa tej 
czynności za działanie magiczne, lecz za racjonalne w nowożytno
europejskim rozumieniu, czyli w sensie naukowo-technicznym, mi
mo iż z reguły nie tylko nie potrafi sam zbudować takiego urządzenia, 
ale nawet nie wie, na jakiej właściwie zasadzie ono działa, co nie prze
szkadza mu w sprawnym jego użytkowaniu (typowa cecha brico

leura). Z drugiej strony na przykład w europejskiej starożytności uwa
żano za „inżyniersko-racjonalne" praktyki mantyczne uprawiane w 
tym samym celu, co telefonowanie dzisiaj, czyli dla uzyskania infor
macji o rzeczach i osobach terytorialnie odległych200

• Tak więc nie jest 
możliwe, by ocenić „obiektywny poziom racjonalności i irracjonalno
ści" ludzkiego podmiotu działającego, abstrahując od histo
ryczno-społeczno-kulturowego kontekstu jego działań. Zdaniem 
Buchowskiego magia może być określona jako praktyka racjonalna201 

przynajmniej w kilku aspektach. Można wyprowadzić ową analogię 
na zasadzie podobieństwa magii do nauki, na zasadzie wewnętrznej 
spójności systemu magicznego, na zasadzie partykulamo-grupowej, 
w wyniku respektowania założenia o racjonalności lub na zasadzie 
społecznej funkcjonalności działań magicznych i ich sensów kulturo
wych (symbolicznych sensów działań)202

• Magię i religię różni przede 
wszystkim charakter przyjmowania poszczególnych sądów: aprio
ryczny w wypadku magii i religii, aposterioryczny w przypadku 
nauki. Natomiast magię i technikę łączą: nastawienie na konkret, 
gestyczny (manualny) charakter ich działań, tradycjonalność czynno
ści i wspólny cel. To właśnie w łonie synkretycznej magii rozwijały 
się technika, rzemiosło i sztuka aż do czasu ich „odczarowania", czyli 
dysocjacji2°3

• Pamiętać przy tym należy, że płynność granicy między 

199C. Levi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali ... , op. cit., s. 131.
200A. Wypustek, op. cit., s. 35.
201

Racjonalność rozumiana jest tu w duchu interpretacji humanistycznej, czyli nie
w sensie technologicznej skuteczności podejmowanych działań 

202M. Buchowski, Magia,jejfimkcja i struktura .... , op. cit., s. 124-128.
203Ibid., s. 24. 
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czysto abstrakcyjne modele, a opisując konkretny fenomen, należy go 
umieszczać w określonym punkcie spektrum między nimi214

• W treści 
przytoczonych tu klasycznych definicji widać nieustający wpływ 
myśli Durkheima na tworzone w polu antropologii kategorie magii i 
religii oraz Frazera na kategorie magii i nauki. Potwierdza się również 
omówiona przez mnie w ujęciu Kowalskiego teza, że potencja meta
morfozy jest definicją„myślenia mito-logicznego", co oznacza, iż dla 
„człowieka magicznego", który myśli i działa jak bricoleur, w naszym 
rozumieniu „mieszający" sfery rzeczywistości, ,,widzialne symptomy 
tożsamości rzeczy nie są czymś obiektywnym"215

•

Gerardus van der Leeuw (1890--1950), holenderski religioznawca 
i teolog, spróbował zebrać wszystkie cechy wydobytej przez antropo
logów mito-logicznej umysłowości pierwotnej rozumianej jako „rze
czywistość uwikłana w totalność kulturową, zwłaszcza w sferze 
zjawisk magiczno-religijnych"216

, czyli synkretyczna. W jej ramach 
nie oddzielał on magii od religii (,,każda religia jest mniej lub bardziej 
pierwotna"). Myślenie kategoriami ewolucji nie ma tu jego zdaniem 
sensu, ponieważ przemiany historyczne przebiegają tu „na zewnątrz" 
struktury217

, dlatego jego koncepcję trzeba określić jako antyewolu
cj onistyczną fenomenologię religii. Holenderski religioznawca łączył 
religię z magią i pierwotnością w każdym jej wariancie, który nie j est 
oparty na samej wierze i łasce, bowiem dąży ona wówczas na sposób 
magiczny do zniesienia różnicy między przedmiotem i podmiotem218

. 

Umysłowością pierwotną rządzi zasada totalności - jedności pod
miotu i przedmiotu, podczas gdy mentalność nowożytna dąży do 
maksymalizacji rozdzielenia między nimi219

• Van der Leeuw przy
znaje zarówno umysłowości nowożytnej, jak i pierwotnej status „od
wiecznych, występujących w każdym człowieku struktur". W każdej 
epoce i miejscu jedna z nich jednak dominuje220

, co daje się pogodzić 

214Ibid., s. 33. 
215 A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... , 

op. cit., s. 87. 
216Za: Z. Kaźmierczak, Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pier

wotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa, 
Universitas, Kraków 2000, s. 23. 

217Za: z. Kaźmierczak, op. cit., s. 24. 
218Ibid., s. 128. 
219Ibid., s. 31. 
220Ibid., s. 33. 
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z przytoczonym przeze mnie twierdzeniem Buchowskiego ,jeden 
umysł= jeden światopogląd". Van der Leeuw przyjmuje Levy-Bruh
lowskie założenie o partycypacji, które odczytuje w ten sposób, że 
byty mogą „uczestniczyć w sobie wzajemnie" (przedmiot może być 
tożsamy z podmiotem, człowiek z rzeczą lub zwierzęciem itd.), zaś 
człowiek jest w pewnym sensie podległy temu, w czym partycy
puje221. Człowiek pierwotny „animatyzuje", czyli uznaje przedmioty
w naszym rozumieniu martwe za żywe, a także „materialnie panpsy
chizuje" je, nadaje im cechy psychiczności, rozumiejąc jednocześnie 
swoją własną psychikę jako coś obiektywizowalnego i materialne
go222. Mentalność pierwotna jest „mentalnością snu" i podobnie jak 
on ma charakter asynktatyczny: w jej ramach nic nie jest niemożliwe, 
a zarazem nie ma nic nieuniknionego, naturalnego (np. naturalnej 
śmierci); również kauzalność w jej ramach pojmuje się w ten sposób 

(,,wszystko jest cudem")223. ,,Moc" jest podstawowym przedmiotem
umysłowości pierwotnej, ale również każdej innej umysłowości, ,,czy 
chce ona tego, czy nie, czy j est tego świadoma, czy nie". Podstawową 
aktywnością, jaką człowiek wobec niej podejmuje, jest magia. Róż
nica między magicznym a religijnym lub naukowym światopoglądem 
polega na tym, że umysłowość pierwotna uznaje priorytetowość czyn
ności o charakterze magicznym osnutej wokół „mocy", której do
świadczanie i rozumienie ma charakter empiryczny i ateoretyczny. 
Nie jest to jednak monizm energetyczny, rodzajów i źródeł mocy jest 
bowiem wiele. Zdaniem van der Leeuwa o religijności można mówić 
dopiero tam, gdzie pojawiają się pierwsze moce bezosobowe (,,religij
ność mana")224

• Zbigniew Kaźmierczak, komentując rozumienie 
owej mana przez holenderskiego religioznawcę, odwołuje się do 
myśli Nietzschego, konstatując, że podstawowym pragnieniem czło
wieka zarówno pierwotnego, jak i nowożytnego jest „wola mocy", 
czyli pokonywania przeszkód, opanowywania „wszystkiego, czego 
nie jest w stanie przezwyciężyć"225. Człowiek nowożytny stara się ją
,,osiągnąć" przez rozum i technikę, a pierwotny przez magię i reli
gię226. ,,Stosunek człowieka do mocy( ... ) polega zawsze i tylko na 

221za: ibid., s. 34-35.
222Za: ibid., s. 38.
223Ibid., s. 42. 
224Ibid., s. 54-57. 
225Ibid., s. 60. 
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posiadaniu mocy"227. Elementarne przedmioty religijne to właśnie
moc, wola i postać. Postać w swej najbardziej podstawowej formie 
jest to nazwa-imię przedmiotu, powiązana silnie z pragnieniem i afek
tem228. Podstawowy ruch wyznaczający przejście od mocy, jaką czło
wiek już dysponuje, do tej, jaką ma nadzieję posiąść, to ruch 
autokratofanizujący, który polega na automitologizacji i autouświęca
niu229. Ruch, szybkość i liczebność mają charakter numinalny, suge
rujący moc230

• Również w opinii Kowalskiego to, co samo z siebie 
wzrasta i porusza się, czyli jest animowane przezphysis,jest uważane 
za byt ożywiony, a więc mający moc231. 

W opinii van der Leeuwa „ukryta pierwotność" współczesnego 
człowieka przejawia się szczególnie w tłumie, który chroni istotę 
ludzką przed lękiem; przypomnieć tu należy, że w taki właśnie sposób 
interpretuje „dionizyjski" aspekt wspólnotowości Maffesoli. Owa 
pierwotność przejawia się w synkretyzacji sfer i wiąże z brakiem 
podziału pracy232, co pociąga za sobą brak podziału na czynności spe
cyficznie religijne, magiczne i racjonalne. Ową intuicję pierwszy 
zwerbalizował socjolog i antropolog francuski Gustaw Le Bon 
(1841-1931) w wydanej w 1895 roku Psychologii tłumu, w której 
pisał: ,,Nadchodzące stulecie będzie( ... ) erą tłumów"233

• ,,Każdą jed
nostkę w tłumie cechuje: zanik świadomości swego «ja», przewaga 
czynników nieświadomych, kierowanie myślami i uczuciami przez 
sugestię i zaraźliwość, a nadto dążność do jak najszybszego urzeczy
wistnienia sugerowanych idei. Jednostka przestaje być samą sobą, 
staje się automatem, którym kieruje wola narzucona, nigdy zaś włas
na. Każda jednostka, stając się cząstką tłumu, zstępuje tym samym 
o kilka stopni niżej w swym rozwoju kulturowym. Jako jednostka
posiada pewną kulturę, w tłumie zaś staje się istotą dziką i niewolni
kiem instynktów. Ma spontaniczność, gwałtowność i okrucieństwo,

226Ibid., s. 59. 
22

7Za: ibid., s. 70. 
228Ibid., s. 78. 
229Ibid., s. 112. 
230Ibid., s. 65. 
231A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... , 

op. cit., s. 80. 
232Z. Kaźmierczak, op. cit., s. 51.
233G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 1994, s. 12. 
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ale równocześnie bohaterstwo i entuzjazm pierwotnego człowieka. 
Cechuje ją nadzwyczajna łatwość ulegania wpływowi słów i obra
zów"234. ,,Wiele specyficznych cech tłumu, takich jak impulsywność,
drażliwość, niezdolność do rozumowania, brak zmysłu krytycznego i 
osądu, przesada w uczuciach itp., odnajdujemy w duszach istot sto
jących na niższym szczeblu rozwoju, np. u dzikiego i dziecka"23

5• 

„Tłum jest zmienny wobec rzeczy błahych i powierzchownych, ale 
zasadniczo posiada w swej duszy silny konserwatyzm, co upodabnia 
go do ludzi pierwotnych"236. Wobec tłumu należy zatem używać stra
tegii „udawania, że się podziela jego uczucia" i „podsuwania mu 
pewnych sugestywnych obrazów", których przepływ należy dostoso
wywać do zmiennych nastrojów tłumu. Wnioskowanie logiczne, 
,,czyste rozumowanie" nie ma tu natomiast żadnego zastosowania: 
„Gdybyśmy chcieli za pomocą rozumowania przekonywać człowieka 
dzikiego albo dziecko, szybko zobaczylibyśmy, że sposób ten nie
wielką ma wartość"237. Zygmunt Bauman posuwa się do stwierdzenia,
iż w ten sposób Le Bon „określił XX wiek". Tłum to bowiem najbar
dziej charakterystyczny dla naszej epoki „układ społeczny, w którym 
indywidualność, zdefiniowana z kolei jako zdolność do racjonalnego 
osądu, zostaje wymazana. Rządy tłumu są końcem cywilizacji, jako 
że wszelkie cywilizowane życie musi być zbudowane na sile moral
nej, będącej źródłem pędu ku osobistej doskonałości i życiu opartym 
na rozumie.( ... ) Umysłowość popularna, która obecnie zajmuje miej
sce umysłowości racjonalnej, odznacza się łatwowiernością, naiwno
ścią, poddawaniem się przewodnictwu innych i brakiem zdolności do 
samokontroli czy autoanalizy własnego działania ( aż chciałoby się 
powiedzieć: umysłowość popularna, zdobywając powszechność, wy
zbywała się cech purytanina)"238. W podobny sposób kreśli swój
obraz konsumerystycznych „milczących większości" Jean Baudril
lard239. Natomiast van der Leeuw wskazywał, że dążenie do owego

234G. Le Bon, op. cit., s. 23.
235Ibid., s. 26.
236Ibid., s. 38.
237Ibid., s. 73.
238Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa

1998, s. 196. 
239Zob. J. Baudrillard, In the Shadow of the Silent Majorities, or, the End of the So

cial and Other Essays, translated by P. Foss, J. Johnston, P. Patton, Semiotext(e), New 
York 1983. 
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pierwotnego doświadczenia mocy doświadczanej w tłumie i poprzez 
tłum objawiło się ze szczególną wyrazistością w dwudziestowiecznej 
ideologii nacjonalizmu240

• Przyjmując taką interpretację, zgodzić się 
trzeba, iż „magiczna umysłowość popularna" rzeczywiście zdomi
nowała XX wiek we wszystkich aspektach jego cywilizacji i kultury. 
Nie chodzi tu jednak o samoświadomą „umysłowość magiczną dla 
siebie", lecz raczej o spontaniczne ujawnianie się elementów „ma
gicznej umysłowości w sobie". Buchowski zauważa, iż współczesne 
próby świadomej reaktywacji „oryginalnie magicznego" typu myśle
nia (zjawisko „magii z wyboru") skazane są na porażkę w tym sensie, 
że „prawdziwy", ,,pierwotny" czarownik nie poszukuje utraconej 
,,pierwotnej jedności" związanej z myśleniem w kategoriach synkre
tycznych, zaś współczesny „czarownik z wyboru" przede wszystkim 
do tego właśnie zmierza. Poprzez świadome dążenie do reunifikacji 
sfer zaprzecza on ich fundamentalnej jedności241

• Reaktywacja ma
gicznego sposobu myślenia musiałaby mieć zatem charakter niece
lowy, by być „prawdziwą'', czyli by pozbyć się artyfikcjonalnego 
charakteru rekonstrukcji; musiałaby być oparta na rozwijającej się na 
zasadzie physis doksie życia codziennego i poprzez nią „wkradać się" 
w ogólnie technologiczno-racjonalną świadomość współczesną. 
Ostoją takiego właśnie „doksalnie nieświadomego" myślenia magicz
nego (,,mito-logicznego") opartego na zasadzie transformacji metafo
ryczno-metonimicznej, przede wszystkim w aspekcie terapeutyzacji 
tożsamości oraz przeformułowania symbolu poprzez utożsamienie 
signifiant i signifie, jest dziś kultura medialna. 

4. Przemiana a wymiana

Jak w ślad za van der Leeuwem zwraca uwagę Kaźmierczak, podsta
wowa formuła magiczno-religijnego rytuału, czyli „mito-logiki w 
działaniu", to ofiara. Jest ona zawsze darem; jej pierwotna formuła to 
do-ut-des

242
• Dar taki jest jedynie pozornie dobrowolny: w praktyce 

240Z. Kaźmierczak, op. cit., s. 71.
241M. Buchowski, Magia i rytuał. .. , op. cit., s. 29-38.
242Jak ściśle pojęcie wymiany i daru wiąże się z religijnością, wskazują propozy

cje współczesnych teologów chrześcijańskich piszących o ofierze inicjującej „prze
klęty krąg wymiany" nie mający nic wspólnego z darem czystym, czyli z darem 
miłości, ponieważ jej złożenie wciąga w zadłużenie. Cechą„daru czystego" powinno 
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jego przyjęcie implikuje rewanż, a zatem samo jego danie okazuje się 
również obowiązkiem. Opisywane przez Maussa „społeczeństwo za
cofane i archaiczne" opiera na tak rysującej się zasadzie wzajemności 
cały swój system społeczny243

• Transakcje rynkowe są tylko jednym z 
aspektów owego zjawiska, które można za Marshallem Sahlinsem 
określić jako kontinuum form wymiany przebiegające od wymiany 
małżeńskiej przez symboliczną aż do towarowej, a z drugiej strony 
między biegunami hipotetycznego „daru czystego" a wyrachowaną 
transakcją handlową pod szyldem caveat emptor. Wobec powyższego 
dar w pismach Maussa nie antynomizuje wymiany, lecz zawsze za
wiera w sobie jej pierwiastki. Mauss pisze w tym kontekście o hau. 

Jest to pojęcie maoryjskie oznaczające „ducha rzeczy", w wielu 
aspektach zbliżające się do pojęcia wartości przedmiotu. Jeśli do 
odwzajemnienia daru dochodzi poniżej jego wartości, hau powoduje 
sankcje mocy duchowych244. Regulujące i animujące wymianę hau

spokrewnia przedmiot z jego właścicielem, dzięki czemu zyskuje on 
specyficzną władzę nad obdarowanym. W społeczeństwie „prymi
tywnym" do takiej wymiany „przedmiotu obdarzonego duchem" do

chodzi nie tylko między ludźmi, ale i między ludźmi a przyrodą, 
bogami, duchami. Wszystkie te wymiany wiążą się w jeden system: 
gdy ludzie wymieniają się we właściwy sposób, przyroda rozkwita, 
zaś bogowie i duchy są zadowoleni. Dzięki temu przedmiot wymie
niany w ramach tego homologicznego systemu nabiera charakteru 
talizmanu - łączy biorcę, dawcę i resztę świata, w tym istoty nadprzy
rodzone245 ; jest zarazem znakiem i zastawem, ma moc twórczą, jest 
„magiczną i religijną zasadą godności i obfitości"246. ,,Wszystko się
łączy i stapia, rzeczy mają osobowość, a osobowości są niejako 

natomiast być trwonienie. Wykorzystują tu oni Nietzscheańską koncepcję resenty
mentu: zadłużenie, którego nie można spłacić, wywołuje nienawiść u obdarowanego, 
zaś próba zwrotu zadłużenia jest powodowana przede wszystkim chęcią pozbycia się 
dobroczyńcy. Taką interpretację współcześni teologowie zawdzięczają, jak można 
wnosić, nie tylko Nietzschemu, ale również antropologom i socjologom - dwudzie
stowiecznym teoretykom wymiany. Zob. M.P. Markowski, Ekonomia ofiary, rozrzut
ność daru, ,,Tygodnik Powszechny" nr 3, 2 stycznia 2001, s. 8. 

243M. Mauss, Szkic o darze, w: M. Mauss, Socjologia i antropologia, przeł. M.
Król, K. Pomian i J. Szacki, KR, Warszawa 2001, s. 167. 

244M. Mauss, Szkic o darze ... , op. cit., s. 179.
245Ibid., s. 242.
246Ibid., s. 246.
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trwałymi rzeczami klanu. Tytuły, talizmany, wyroby z miedzi i duchy 
wodzów są homonimiczne i synonimiczne, mają tę samą naturę i 
pełnią identyczną funkcję. Krążenie darów towarzyszy krążeniu męż
czyzn, kobiet i dzieci, festynów, obrzędów, uroczystości i tańców, a 
nawet żartów i obelg. Jest to w istocie jedno zjawisko"247

. W ten spo
sób rzecz podlegająca wymianie fizycznie metamorfizuje się w swój 
równoważnik (Heraklit: ,, wszystkie rzeczy wymieniają się na ogień, a 
ogień wymienia się na wszystkie rzeczy, tak jak towary wymienia się 
na złoto, a złoto wymienia się na towary"). Dlatego wymiany darów 
to, jak pisze Mauss, metamorficzne „mieszaniny": ,,miesza się dusze 
w rzeczach; miesza się rzeczy w duszach. Miesza się żywoty - i 
właśnie w ten sposób zmieszane osoby i rzeczy wychodzą ze swoich 
sfer i mieszają się"248

• 

Wymiana i dar, w tym również ofiara, nie są zatem synonimem 
handlu ani hołdu, ale „otwarciem błogosławionego źródła darów" dla 
całego świata, opartym na zasadzie nie tyle do-ut-des (,,daję, abyś i ty 
mi dał"), ile do-ut-possis-dare: ,,daję ci moc, abyś ją miał i aby życie 
nie zostało zakłócone przez brak mocy". Dlatego też „ofiara należy do 
wspólnoty, jest wspólnotą, tworzy ją i wzmacnia"249

. Jak wskazuje 
Sahlins, wymiana ma poza owym aspektem, który można by określić 
za Durkheimem i Maffesolim jako aspekt religare (religijno-ma
giczno-społeczny, zatem w naszym rozumieniu mistycyzujący) także 
i utylitarne, polityczno-ekonomiczne konotacje. Otóż w społeczeń
stwie „pierwotnym" władza jest ściślej niż w nowożytnym związana z 
indywidualnym stanem posiadania, który określa wymiana struktury
zująca sieć kontaktów społecznych i dar w postaci rozdawnictwa, nie 
zaś np. spekulacja i gromadzenie. W ten sposób postać wymiany jawi 
się jako główna zasada nie tylko uniwersów symbolicznych, ale i 
organizacji społecznych, jakie w danym momencie historycznym 
wytwarza człowiek. Wymiana jest również jedyną możliwością 
„oswojenia" innej grupy/innych ludzi, czyli jedyną alternatywą dla 
wojny. W związku ze swą wielofunkcyjnością przedmiot wymiany 
może być wymierny, lecz nie musi; może mieć charakter symboliczny 
lub niematerialny. Jak dodaje Peter Blau, odwzajemnienia czytanego 
jako nagroda społeczna oczekuje się zarówno w wymianie ekono-

247
Ibid., s. 254. 

248Ibid., s. 196. 
249Z. Kaźmierczak, op. cit., s. 92-93.
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micznej, jak i w społecznej z tą różnicą, iż w wymianie społecznej nie 
istnieją precyzyjnie ustalone kontrakt ani cennik, a zatem zobowiąza
nia nie są ściśle określone. Firth potwierdzał tę intuicję: przed poja
wieniem się „cywilizowanych" ,,prymitywni" nie posiadali pieniędzy, 
a zatem cen, co znacząco wpłynęło na kształt charakterystycznego dla 
nich typu więzi społecznej, gdyż handel wymienny wymaga targowa
nia się i silniejszego emocjonalnego zaangażowania. Mimo iż w „spo
łecznościach prymitywnych" nie ma cenników ani cen, istnieje w nich 
społecznie określony zakres wymiany (wiadomo, że jedną kategorię 
przedmiotów zwyczajowo wymienia się na inną). Ostatecznym jej 
celem jest, ,,aby każdy dostał tyle samo", dlatego w tych warunkach 
niemożliwa jest akumulacja kapitału. Wartość ma tu inne znaczenie 
niż ekonomiczne, o czym można wnioskować na przykład z faktu, że 
do wartości finalnej produktu nie dolicza się kosztów ani roboci
zny250. Z tych względów „pierwotny" typ wymiany wymaga zaufania 
i czasu na stopniowe dojrzewanie i rozwój. Wszelka wymiana jest w 
definicji Blaua grą o charakterze mieszanym, w której partnerzy mają 
pewne interesy wspólne, a pewne sprzeczne. Każdej stronie zależy, 
aby druga strona bardziej niż ona sama zaangażowała się, co z kolei 
wpływa na trwałość wymiany leżącej w interesie obu stron. W toku 
takich transakcji społecznych rodzą się integracja i różnicowanie251

• 

Na dzisiejszej postaci teorii wymiany społecznej w najistotniejszy 
sposób zaważyły koncepcje Maussa, Malinowskiego (koncepcja 
„czystego daru") i Levi-Straussa252. Mauss pierwszy zauważył, że 
wymiana jest całościowym faktem społecznym i wiąże się z norma
tywnością253. Levi-Strauss potwierdzał te intuicje; co więcej, twier
dził, iż to właśnie wymiana czyni człowieka „zwierzęciem 
społecznym" i nie można jej w ogóle zrozumieć w kategoriach indy
widualnych motywów. Zakładał też, że wymiana (kobiet, dóbr, usług, 
przekazów) jest tożsama z komunikacją w tym sensie, że służy komu
nikacji i warunkuje ją. Najprostsza wymiana zachodzi w diadzie, ale 

250R. Firth, Społeczności ludzkie ... , op. cit., s. 95-112.
251P. Blau, WJ,mianajako podstawowa siła życia społecznego, przeł. K. Gorlach,

w: Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, red. M. Kempny, J. Szmat
ka, PWN, Warszawa 1992, s. 442-461. 

252Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, red. M. Kempny, J. 
Szmatka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 10. 

25
3 Współczesne teorie wymiany społecznej. .. , op. cit., s. 11.
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nie można jej systemu redukować do diady254. Malinowski uważał, że
dar otwierający wymianę jest spontaniczny, ,,czysty", dopiero 
zwrotny jest wymuszony; Mauss jednak zakwestionował ten pogląd, 
twierdząc, iż dar otwierający również jest w pewnym sensie wymu
szany255. W ramach systemu wymiany „osoby i przedmioty zapośred
niczają nawzajem genezę swej wartościowości", system ten jest więc 
zatem również systemem wartości. Wartości te cechuje autotelicz
ność: przedmioty są w tych warunkach „w ogóle dobre", a nie „dobre 
do czegoś"; wręcz powiedzieć można, że im mniej są użyteczne, tym 
bardziej stają się cenne jako obiekty wymiany256.

W literaturze antropologicznej najbardziej wnikliwie opisano dwa 
wielkie systemy wymiany: potlacz i kula. Dotyczące ich ustalenia 
próbowano niekiedy uogólniać na inne systemy wymiany, czasem 
również nowożytnoeuropejskie. Potlacz (w języku chinook słowo to 
znaczy „karmić", ,,spożywać") to pojęcie z kręgu plemion amerykań
skiego północnego zachodu, u których odkryto i opisano to zjawisko, 
traktując je niekiedy jako główną zasadę organizującą je. Potlacz to 
ceremonialna biesiada wydawana dla utwierdzenia lub wzmocnienia 

indywidualnej pozycji w plemieniu lub prestiżu społecznego, w cza
sie której to uczty gospodarz dokonuje pokazowego niszczenia swych 
bogactw i rozdziela hojne podarki między gośćmi. Podarki te wyma
gają precyzyjnego rewanżu ze strony gości. W owym systemie wy
miany mieszają się synkretycznie elementy różnych sfer kultury, takie 
jak kult bogów, szamanizm, klany, małżeństwa, świadczenia prawne i 
gospodarcze, obrzędy. W potlaczu dominuje antagonizm i rywaliza
cja, które często kończą się nawet śmiercią pokonanych. Jest to zda
niem Maussa „całościowe świadczenie w typie agonistycznym"257.
Potlacz ma także sens ofiary magiczno-religijnej258. Levi-Strauss
uznawał potlacz za powszechny model kulturowy wymiany i daru259

. 

Twierdził za Maussem, że na tym przykładzie przekonać się można, iż 
poza warstwą użytkową w darze istnieje coś więcej;jest on mianowi-

254Ibid., s. 40.
255Ibid., s. 57.
256Ibid., s. 99.
257M. Mauss, Szkic o darze ... , op. cit., s. 172.
258Ibid., s. 189.
259C. Levi-Strauss, Zasada wzajemności, przeł. K. Korab, w: Współczesne teorie

wymiany społecznej. Zbiór tekstów, red. M. Kempny, J. Szmatka, Wydawnictwo Na
ukowe PWN, Warszawa 1992, s. 108. 
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cie „nośnikiem i narzędziem rzeczywistości innego porządku i mocy 
wpływania na innych, władzy, sympatii, statusu, emocji"260. Dzięki tej
cesze wzajemnościowy system wymiany kobiet powstający w 
związku z zakazem kazirodztwa i nakazem egzogamii jako system 
dystrybucji daru podstawowego pozwala narodzić się kulturze i 
wszystkim innym formom wymiany. W rezultacie zaspokojenie żądzy 
można, a nawet trzeba odłożyć w czasie. W ujęciu Levi-Straussa 
właśnie dzięki temu oczekiwaniu i długoterminowym obliczeniom 

dokonuje się przejście od natury do kultury (naturalny bodziec ➔ 

znak➔ instytucja)261 .
Natomiast kula - system wymiany, który przyciąga uwagę antro

pologów od 140 lat- zdaniem Maussa jest rodzajem potlaczu między
plemiennego262 i jako taki kierowany jest przez „ducha daru",
stanowiącego swoistą postać „mocy", której nosicielami są dobra 
materialne. W świecie społeczeństw tradycyjnych to właśnie mana 
warunkuje powodzenie/władzę/bogactwo, rozrzutność zaś zaświad
cza o jej posiadaniu. Jeśli daru się nie odwzajemnia, i to z odpo
wiednią nawiązką, traci się mana. Ten, kto nie odwzajemnia daru, 
według Maussa „traci twarz" we wszystkich kulturach świata. Utrata 
prestiżu oznacza utratę duszy, a także twarzy rozumianej dosłownie; 
również utratę maski i tożsamości (persona) - prawa do rytualnego 
ucieleśniania ducha i do totemu263. Melanezyjskie kula uważane jest
za idealny model ukazujący procesy i mechanizmy istotne dla ewolu
cji kultury, która je wydała: ,,Proces powstawania wymiany kula( ... ) 
jest w istotny sposób podobny do procesu powstawania kultury"264.
Zdaniem Malinowskiego, który uważał kula za skorelowany z poli
tyką substytut wojen i polowania na ludzkie głowy265, charakter
wymienianych w ramach kula dóbr jest „nieużytecznościowy", 
a w każdym razie użyteczność nie jest priorytetem przy ich szacowa
niu266. O wiele istotniejsze są w tym przypadku: 1) możliwość recy-

260c. Levi-Strauss, Zasada wzajemności ... , op. cit., s. 110.
261Ibid., s. 123.
262

Francuski badacz uważał potlacz za szczególnie nacechowany system wymie

niania darów „z okazji". 
263M. Mauss, Szkic o darze ... , op. cit., s. 230.
264A. Nobis, Melanezyjska wymiana kula Ewolucja kultury i jej teorii, Wydaw

nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 7. 
265 A. Nobis, Melanezyjska wymiana kula .. , op. cit., s. 28.
266Ibid., s. 13.
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klacji bogactw materialnych, 2) stworzenie pola dla rywalizacji o 
prestiż, 3) stworzenie pretekstu dla społecznej komunikacji Gest to 
motyw Durkheimowski: spekulatywna wymiana przedmiotów sym
bolicznych/bezużytecznych integruje społeczeństwo i podnosi bez
pieczeństwo )267. Przedmioty wymieniane w ramach kula są również
odczytywane jako reprezentacja ludzkich myśli i uczuć-ich wymiana 
to zatem także forma zaspokajania potrzeb psychicznych człowieka, 
takich jak pragnienie sławy i prestiżu268. Kula jest też swoistym
medium komunikacji między różnymi systemami: geograficznymi, 
językowymi i kulturowymi269. Stanowi system autonomiczny, w któ
rym obowiązuje reguła 1: 1, wzajemności oraz ekwiwalencji; nie jest 
on jednak zamknięty, lecz elastyczny, o czym świadczy fakt, że bez
kolizyjnie wchłania usprawnienia technologiczne: jak podaje Nobis, 
pieniądze włączono do niego jeszcze w XIX wieku, zaś w XX -łodzie 
motorowe, telegraf oraz radio270

• W jego ramach funkcjonuje swoista
,,inżynieria długu", polegająca na zręcznym obciążaniu zobowiąza
niami innych przy unikaniu „przeciągnięcia struny" i zerwania part
nerstwa271 . Kula konstruuje szczególną międzygrupową formę
społeczno-kulturową czasu i przestrzeni; jest również procesem, w 
którym ta czasoprzestrzeń jest produkowana272. Nobis uważa kula za
emergent, co oznacza, iż posiada ona własności nie uwarunkowane 
swymi wewnętrznymi wymiarami; co więcej, to ona warunkuje ist
nienie owych własności273. Autonomia tej wymiany jest możliwa
dzięki jej wysokiej heteronomii274.

Według Maussa również i w społeczeństwie współczesnym można 
wyczuć „atmosferę daru, mieszaninę obowiązku i wolności", którą 
antropologia opisała na przykładzie systemów potlaczu i kula.

W społeczeństwie tym nadal funkcjonuje dyrektywa, że dar, choćby 
symboliczny, należy odwzajemnić. Czasem praktykuje się w nim 
nawet jeszcze reliktowe praktyki „odłączania sprzedającego od rze-

267Ibid., s. 30.
268Ibid., s. 34.
269Ibid., s. 38.
270Ibid., s. 43.
271Ibid., s. 57.
272Ibid., s. 66.
273Ibid., s. 84.
274Ibid., s. 92.
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czy sprzedanej"27
5• Tę koncepcję Maussa podjął i rozwinął Le

vi-Strauss, który ocenił kompleks daru i wymiany jako spontaniczny 
ludzki sposób działania. Jego podstawową funkcją ma być radzenie 
sobie z zawsze trudną i potencjalnie niebezpieczną sytuacją spotkania 
z obcym. Na bazie Maussowskiej teorii wymiany Levi-Strauss skon
struował swoje koncepcje genezy egzogamii i zakazu kazirodztwa -
podstawowych reguł rządzących wymianą małżeńską, w ramach któ
rej splatają się wszystkie formy wymian i wszystkie płaszczyzny 
życia - seksualna, ekonomiczna, prawna i społeczna. Wymiana jest 
przede wszystkim najwyższym wyrazem sojuszu między dwiema 
grupami, pozwalającego scalić opozycję między Ja i Innym. Struktura 
wymiany zdaniem Levi-Straussa wynika z „właściwej umysłowi 
ludzkiemu dążności do wprowadzenia jakiegoś porządku tam, gdzie 

natura pozwala na działanie bezładu"276
• Mauss wielokrotnie podkre

ślał, iż wymiana jest podstawowym sposobem pokojowego radzenia 
sobie z Innym. Gdy spotykają się dwie grupy ludzi, mogą one albo się 
pobić, albo zaryzykować w stosunku do siebie zaufanie, czyli się 
wymieniać, jednak granica między tymi dwiema opcjami spotkania 
jest niezmiernie cienka: święto, wspólną zabawę oraz ucztowanie, 
które związane są z wymianą, od wojny dzieli „ledwie włos"277

• 

Wynika to z faktu, iż z powodów wyżej opisanej wieloznaczności 
zabawa, podobnie jak i niezredukowana do aspektu ekonomicznego 
wymiana, jest swego rodzaju kulturowym naddatkiem, a mimo to jed
nostka angażuje się w nią niewspółmiernie mocno w stosunku do uty
litarnie rozumianej wartości przedmiotu wymiany lub też zabawy

278
• 

Holenderski historyk kultury i językoznawca Johan Huizinga 
(1872-1945) określił ową naddatkowość jako superabundans i opi
sywał ją w aporycznych kategoriach nowożytnych, podkreślając du
chowy, nie zaś fizykalny charakter owej nadmiarowości: zabawa nie 
jest substancją, odwrotnie - przełamuje ona barierę materii; to samo 
powiedzieć można o wymianie. Zabawa to specyficzna jakość działa
nia, odróżniająca się wyraźnie od codziennego życia279

• Mimo to

275M. Mauss, Szkic o darze ... , op. cit., s. 288.
276C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. I, op. cit., s. 361-364.
277

M. Mauss, Szkic o darze ... , op. cit., s. 304.
27

8J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W.
Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1967, s. 22. 

279J. Huizinga, Homo ludens ... , op. cit., s. 15.
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„przeciwstawność zabawa-powaga jest stale chwiejna"280
, natomiast 

,,święta powaga" zabawy wiąże ją z elementami kultycznymi281
• ,,Na

strój zabawy to odrealnienie i zachwyt albo natury sakralnej, albo 
jedynie uroczystej, w zależności od tego, czy dana zabawa jest święto
waniem, czy uciechą''282

. Huizinga mówi tu o greckiej aga/ma; słowo 
to pierwotnie oznaczało „klejnot", ,,ozdoba", to, co przynosi radość, 
potem „dar uświęcony", zaś później zmieniło znaczenie na „wizeru
nek bóstwa"283

• Ewolucja rozumienia tego pojęcia ilustruje powiąza
nia między kultem, zabawą a wymianą. Podobnie jak w przypadku 
wymiany również w ramach zabawy i kultu „semantycznie nie sposób 
wyraźnie odgraniczyć sfery nagrody (ceny), zysku i zapłaty"284

• 

Zabawą, podobnie jak w opinii Maussa, Levi-Straussa, wreszcie 
Blaua wymianą, przeniknięta jest w ujęciu Huizingi praktycznie cała 
kultura: mowa, mit, kult, z których następnie wywodzą się prawo, ład, 
komunikacja, wytwórczość, rzemiosło, sztuka, wiedza285

• ,,Kultura 
nie zaczyna się jako zabawa ani też z zabawy, ale raczej w niej 

samej"286
• ,,Zajęcia, które wywodzą się z interesów materialnych, 

konieczności albo potrzeby, a więc początkowo nie przejawiają formy 
ludycznej, wtórnie ujawniają charakter, który trudno nazwać inaczej 
niż właśnie ludycznym". Tak rozumiana zabawa oznacza swobodne 
działanie, które jednak zdaniem holenderskiego historyka jest wyraź
nie oddzielone od codzienności oraz przestrzennie ograniczone. Ma 
wyznaczone specjalne miejsce, w którym panuje specyficzny po
rządek. Cechuje ją powtarzalność, zawiera ona również w sobie ele
ment napięcia związany z aspektem agon (,,każda gra ma swoją 
stawkę", ,,zabawa łączy i dzieli"; znaczące, że jako typ zabawy agoni
stycznej Huizinga wymienia również potlacz )287

• Do wzrostu „zmysłu 
agonalnego" przyczynia się zawsze wszelkie ułatwienie komunikacji 
między ludźmi288

. 

280Ibid., s. 21. 
281Ibid., s. 34.
282Ibid., s. 189. 
283Ibid., s. 239.
284Ibid., s. 80. 
285Ibid., s. 16. 
286Ibid., s. 113.
287Ibid., s. 21, 90. 
288Ibid., s. 280. 
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Holenderski historyk, argumentując, iż każda kultura rodzi się w 

zabawie, akcentuje w swoim słynnym Homo ludens archaiczny cha
rakter tejże. Chwiejność rozróżnienia zabawa-powaga cechować ma 
jego zdaniem kulturę „człowieka dzikiego"289

, będąc jednocześnie
punktem, od którego zaczynają się historia i cywilizacja. Dla „czło
wieka dawnego" wszelka wiedza była wiedzą kosmiczną i tajemną. 
Stąd rywalizacja w „świętej wiedzy" wyrażanej w słowach, które 
wpływają na ład kosmiczny. Tu właśnie zrodziła się zagadka, która 
stała się początkiem filozofii (,,agonalny moment filozofii archaicz
nej ")290. Według Huizingi zatem podstawową cechą mentalności
,,prymitywnej" ( co oznaczało dla niego zarówno „dzikiej", jak i „daw
nej'') jest brak lub chwiejność rozróżnień kategorii i sfer: zabawy i 
powagi, tego, co przeżywalnościowo niezbędne i superabundans, 

fizykalnego i symbolicznego; wreszcie sakralnego i profanicznego. 

*** 

Z pism wymienionych antropologów, socjologów i historyków 
wyłania się następujący obraz „zaczarowanego świata". Jest on oparty 
na zasadzie metamorfozy, polegającej na koegzystencji metafory i 
metonimii, pozwalającej na zmienianie świata fizykalnego za pomocą 
formuł, które człowiek nowożytny określiłby mianem metafor (sym
boli). Znaczone jest w tym świecie tożsame ze znaczącym, panuje 
bowiem nad nim ogólne myślenie tożsamościowe, czyli brak rozróżnie
nia na fikcję i realia. Myślenie magiczne (,,mito-logiczne") jest przede 
wszystkim myśleniem w kategoriach metamorfoz, zaś kultura 
magiczna może być określona jako kultura metamorficzna, synkrety
zująca sfery i mieszająca kategorie bytów. Oznacza to, że owo myślenie 
uznaje za tożsame czy identyczne obiekty, które dla myślenia nowożyt
noeuropejskiego takie nie są. Tożsamość ta przejawia się w presupozy
cji, że dany obiekt przy wystąpieniu odpowiednich warunków może 
poddać się metamorfozie w inny obiekt. Relację między tymi obiektami 
należy określić jako relację tożsamości metamorficznej. Metamorficz
ność można zdaniem Artura Dobosza stopniować: obiekt może poddać 
się metamorfozie „w pewnym stopniu". Taki model metamorfozy 
opiera się na Levy-Bruhla rozumieniu prawa partycypacji. Dobosz uto
żsamia metamorfozę z metamorfozą cielesną (,,nasze ciała są tożsame z 

289
Ibid., s. 186. 

290
Ibid., s. 155-170. 
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ciałami zwierząt totemicznych"), ale przyznaje, że definicyjnie priory
tetowa jest tu sfera sensualna-emocjonalnych odczuć. Funktorem 
tożsamości metamorficznej jest słowo ,jest" (,,Indianin Bororo jest 
czerwoną ararą" to przykład zdania metamorficznego). Ustne perfor
matywy, np. rozkaz wypowiadany przez dowódcę w czasie musztry, 
również są w specyficzny sposób „uwikłane" w relacje metamorficzne: 
oznaczają „propozycję, by poddać rozkaz metamorfozie w stan rze
czy". Analogicznie zdaniem Dobosza zdanie „Bororo jest czerwoną 
ararą'' ,,rozpoznawane jest przez wypowiadające je osoby uczest
niczące w kulturze magicznej jako( ... ) poddające się całkowitej bezpo
średniej metamorfozie w ( ... ) odpowiednią metamorfozę". W kulturze 
nowożytnoeuropejskiej zakres obiektów poddających się metamorfo
zie jest węższy niż w kulturze typu magicznego: nie poddają się jej 
przedmioty należące do świata fizycznego291

• W „świecie magicznym" 
nie występują symbole w „naszym" rozumieniu, czyli metafory, ponie
waż przynależą one do sfery czystej myśli, zaś metamorfoza należy 
również do sfery doznań, afektów, działań. Precyzyjniej ową metamor
ficzność, która ma charakter transgresyjny bądź transformacyjny, 
należałoby określić jako stadia metamorficzne, którymi rządzi zasada 
„wiecznego teraz". ,,Myślenie magiczne" cechuje ponadto integralność 
z potocznym doświadczeniem społecznym, prymat czynnościowości 
nad aspektem mentalnym, chaotyczna krystalizacja wokół poszczegól
nych działań. Charakteryzuje je język typu myślenie-mówie
nie-działanie. Praktyka i poznanie w społecznościach zdominowanych 
przez „myślenie magiczne" odpowiadają modelowi bricolage: oparte 
są na empirii, analogii i ateoretyzmie, brak im dyskursywna-logicznego 
uporządkowania. ,,Świat odczarowany" definiuje emancypacja sfery 
techniczno-użytkowej od symbolicznej, natomiast „zaczarowany" brak 
„czystych systemów" i podziału sfer, co pozwala niektórym badaczom 
(Godelier) mówić w jego przypadku o dominujących w nich „zjawi
skach religijnych", a de facto magiczno-religijno-techniczno-użytko
wych. ,,Świat zaczarowany" jest spójny, homologiczny, zorientowany 
na to, co społeczne, podczas gdy „odczarowany" jawi się jako prze
strzeń alienacji i nieprzekraczalnych zasad. ,,Światem zaczarowanym" 
rządzi Leeuwowska zasada totalności, ustanawiająca jedność podmiotu 

291 A. Dobosz, Metamorfozy magiczne a Nietzschego koncepcja metafory, w: Tro

pem Nietzscheańskiego kłamstwa słów, red. J. Kmita, Wydawnictwo Naukowe IF 
UAM, Poznań 1999, s. 16---49. 
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i przedmiotu oraz brak podziału na naturalne i nadnaturalne. Świat ten 
ma charakter „sakro-fanicznej" homologii animowanej przez „moc" 
( co nie oznacza monizmu energetycznego), którą różni badacze okre
ślają różnymi nazwami (mana, physis, ,,samo-wschodzenie", Maffeso
lańskie puissance powiązane z phusis). W tym świecie „być, znaczy 
być skutecznym", żyć, wzrastać, być ruchliwym, szybkim, mnożącym 

się i licznym, tłumnym. ,,Prymitywnym" życiem społecznym, które nie 
posiada regulacji typu „cywilizowanego", rządzi zasada wzajemności 
przybierająca kształt Sahlinsowskiego kontinuum form wymiany, w 
ramach którego kształtuje się specyficzny porządek wartości, nie 
sprowadzający się do wartości użytkowej wymienianych przedmio
tów. W „świecie zaczarowanym" nie istnieje precyzyjne rozróżnienie 
między zabawą a powagą. Jako taki, ludyzm jest ważnym elementem 
,,zaczarowanego życia", łączącym się ściśle z wymianą, czynno
ściami kultycznymi i społeczno-polityczno-ekonomiczną rywalizacją 
(agon) o prestiż. 

Wśród badaczy istnieje poważna kontrowersja wokół zagadnienia 
racjonalności owego „świata zaczarowanego". W polu antropologii 
funkcjonuje zarówno Frazerowski pogląd, iż wszystkie kultury są na 
swój sposób racjonalne, gdyż wszystkie dążą na swój sposób do opano
wania świata lub, jak można to wyrazić językiem Maussa, do mocy. 
Można jednak w pracach antropologicznych natknąć się również na 
opinie odmienne: na przykład na reminiscencje poglądów Levy-Bruh
la, według których „człowiek dziki" jest głęboko irracjonalny, gdyż w 
swych poczynaniach kieruje się emocjami, lub nawet na Leachowską 
sugestię, iż „wszyscy kontaminujemy", a istotą człowieczeństwa jest 
nieustanna oscylacja między racjonalizmem a irracjonalizmem -
człowiek „dziki" i „cywilizowany" z tym samym zapałem budują 
wokół siebie ład, naturalizują go i wreszcie go burzą292

• M. Buchowski 
w cytowanych przeze mnie pracach stara się pogodzić te skrajnie 
odmienne punkty widzenia, formułując „teorię wielu racjonalności". 

Biorąc pod uwagę fakt, że owe sprzeczne wątki współwystępują w 
polu antropologii od momentu jej narodzin, można stwierdzić, że dys
cyplina ta funkcjonuje jak gdyby w stanie permanentnego kryzysu, 
bezskutecznie chwytając równowagę między biegunami nieetycznej 
dyskredytacji, właściwą podejściu etnocentrycznemu, i pochopnej 

292Za: M. Buchowski, W.J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicz

nej. .. , op. cit., s. 75. 
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idealizacji obiektu swych badań, której dokonują niektóre postacie 
relatywizmu. W antropologii, jak w niewielu innych dyscyplinach 
naukowych, regularnie przepracowuje się podstawowe założenia teo
retyczne od podstaw. Obecnie antropologowie diagnozują „po
wszechne postrzępienie świata", ,,przemieszanie, nieregularność, 
zmienność, nieciągłość", ,,demontaż", ,,nową różnorodność", destabi
lizację tożsamości genetycznie związaną z narastającą, niekontrolo
waną mobilnością ludzi we współczesnym świecie293

• Linneusze nauk 
społecznych, ewolucjoniści, pierwsi i zarazem ostatni potrafili precy
zyjnie uporządkować świat: dzielili oni kulturę na „rodzaje i gatunki" 
na podstawie miejsca, które dany jej element zajmował na skali natura 
➔ oświecenie/kultura/cywilizacja. Po I wojnie światowej sytuacja
antropologii radykalnie się zmieniła: pojawił się konfiguracjonizm
głoszący, że każda kultura jest odrębna, lecz wszystkie są tak samo
wartościowe (,,wszyscy to posiadamy, ale każdy na swój sposób"). Po
II wojnie położenie antropologii jeszcze bardziej się skomplikowało:
zniknęły „ludy w kulturowej kapsule", w związku z czym dostrzeżono
problem globalnego przemieszania kultur294

• 

W polu tej nauki przez cały okres jej rozwoju wyraźnie zaznacza się 
fascynacja swym nie do końca zrozumiałym obiektem badań. ,,Dobry 
dzikus" ,,pre-antropologów": Montaigne'a, Rousseau, Vico i Lorda 
Monboddo wyraźnie ma w nim ilościową przewagę nad Hobbesowską 
koncepcją „złowrogiego człowieka naturalnego", która zakładała stały 
postęp w ujarzmianiu jego złej natury295

. Za ową idealizację „dobrego 
dzikusa" obecną w kulturze Zachodu co najmniej od pięciuset lat 
trudno oczywiście winić antropologów. Jej właściwe źródło leży za
pewne w immanentnym samokrytycyzmie tej kultury, na którego uni
katowość w skali światowej wskazuje Kmita. Równocześnie, jak 
zauważył Habermas, nie od dziś dla człowieka Zachodu „to, co bardziej 
pierwotne, uchodzi za bardziej czcigodne, dostojne, niewinne, czyste, 
krótko mówiąc, uchodzi za lepsze"296

• Pojęcie „pierwotności" nie jest 
zatem dla „człowieka cywilizowanego" tylko kategorią nostalgii, ale 
zjawiskiem o charakterze niemalże sakralnym. Za opanowanie przez 
ten stereotyp zachodniej wyobraźni zbiorowej antropologia również 

293C. Geertz, świat w kawałkach- kultura i polityka u schyłku wieku ... , op. cit., s. 13.
294Ibid., s. 37. 
295Ibid., s. 71. 
29

6Za: Z. Kaźmierczak, op. cit., s. 11. 
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odpowiadać nie może. To jednak właśnie antropologia, a z całą pewno
ścią owo samokrytyczne i „permanentnie zadziwione" zachodnie 
,,antropologiczne myślenie", posłu gując się kategoriami aporii, ufor
mowało w procesie historycznym kształt owej idealizacji, usiłując, jak 
ujął to Levi-Strauss, ,,odzyskać archaiczne etapy swego rozwoju w celu 
włączenia bardzo starej wiedzy do swej wizji świata"297.

Owa praktyka (samo)krytyki kultury/cywilizacji nowożytnoeuro
pej ski ej poprzez dowartościowanie jej antytezy ( archaizmu, ,,dzikości", 
„pierwotności", ,,natury") ma oczywiście swoich krytyków, i to wśród 
samych antropologów. Nigel Barley pisze z ironią: ,,Dziś człowiek pry
mitywny wykorzystywany jest przez Zachód tak samo jak wykorzysty
wany był przez Rousseau czy Montaigne'a, jako dowód na tezy o 
społeczeństwie zachodnim i argument przeciwko tym jego cechom, 
które uważa się za nieatrakcyjne( ... ). Przykładem tego stanu rzeczy( ... ) 
była wystawa wyrobów Indian. Pokazano na niej drewniane canoe. 
«Drewniane canoe - objaśniano - harmonizuje z otoczeniem i nie 
powoduje jego skażenia». Obok widniało zdjęcie przedstawiające pro
ces wytwarzania canoe, podczas którego Indianie wypalają ogromne 
obszary leśne, by wykorzystać część odpowiedniego drewna, porzu
cając całą resztę, by zgniła. «Szlachetny dzikus» wyszedł z grobu i ma 
się dobrze w centrum Londynu, podobnie jak kilka wydziałów antropo
logii"298. ,,Zwyczajowo przypisuje się Afrykanom własną, przekazy
waną z pokolenia na pokolenie wiedzę o świecie fauny i flory. Uważa 
się, że ( ... ) potrafią drobiazgowo przeanalizować, do jakiej rośliny 
należy dany liść, owoc, kawałek kory. Jedynym ich nieszczęściem jest 
zaś to, że ludzie Zachodu wciąż się do tego wtrącają, mając do upiecze
nia przy afrykańskim ogniu własną pieczeń ( ... ). Prawda jest taka, że moi 
Dowayowie wiedzieli o afrykańskich zwierzętach żyjących w buszu 
mniej ode mnie. Jeśli idzie o ślady, potrafili odróżnić ślady motocykla 
od śladów stóp ludzkich i był to szczyt ich umiejętności. Jak większość 
Afrykanów wierzyli, że kameleony wydzielają truciznę. Zapewniali 
mnie, że kobry są nieszkodliwe. Nie mieli pojęcia, że gąsienice prze
obrażają się w motyle. Nie rozróżniali ptaków, nie można było też na 
nich polegać, jeśli chodzi o rozpoznawanie gatunków drzew. Wielu 
roślin w ogóle nie nazywali ( ... ). Jeśli chodzi o «życie w harmonii z 

297C. Levi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali ... , op. cit., s. 133.
298N. Barley, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, przeł. E.T. Szyler,

Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 107. 
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naturą», to w przypadku Dowayów w ogóle nie ma o czym mówić. 
Wielekroć czynili mi wymówki, że nie przywiozłem z kraju białego 
człowieka broni, dzięki której mogliby ostatecznie wytępić pożałowa
nia godne stada antylop, uporczywie buszujących po okolicy. Kiedy 
Dowayowie zaczęli uprawiać bawełnę dla monopolu państwowego, 
udostępniono im spore ilości pestycydów( ... ). Wrzucali pestycydy do 
strumienia i wyławiali zatrute ryby, dryfujące po powierzchni ( ... ) -
Cudowne! - mówili. - Wrzucasz i masz zabite wszystko, małe ryby, 
duże ryby i to całymi kilometrami"299

• Dodać należy, iż szczególną rolę 
w rozpropagowaniu owego mitu „dzikiego" powiernika prastarej 
mądrości i urodzonego ekologa o pacyfistycznym nastawieniu, który to 
mit tak boleśnie zderza się z rzeczywistością w relacji Barleya, odegrała 
zachodnia counter-culture lat sześćdziesiątych XX wieku, która, co 
znaczące, wywarła również zasadniczy wpływ zarówno na kształt apa
ratu, jak i na treści przekazywane przez nowe media elektroniczne. 
Wątek ten rozwinę szerzej w ostatnim rozdziale niniejszej pracy. 

Obecnie, jak pisze antropolog Richard A. Shweder, ,,żyjemy w nie
pewnych czasach( ... ). Jednym z powodów tej niepewności jest fakt, 
że stara «oświeceniowa» teza o triumfie sekularyzacji, indywiduali
zmu i nauki została poddana przez życie ostrej krytyce w latach dzie
więćdziesiątych XX wieku i jej przydatność do prognozowania 
kierunku zmian w wieku XXI stoi pod dużym znakiem zapytania. 
Trzydzieści lat temu wielu badaczy społecznych było skłonnych 
twierdzić, że w naszych czasach religia odejdzie na plan dalszy i 
zostanie zastąpiona przez naukę. Zgodnie z ich prognozami miały 
zniknąć społeczności plemienne, a na ich miejsce pojawić się społecz
ności jednostek. Nie mieli racji. Tak się nie stało i nie stanie, i to 
zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Multikulturalizm jest fak
tem. Niedawny Drugi Świat, niegdyś olbrzymie imperium, rozpadł się 
na wiele małych enklaw. Postępowi globalizacji towarzyszy odradza
nie się lokalnych ruchów etnicznych i kulturowych ( ... ). Poza tym 
wielu z nas żyje w państwach-narodach składających się( ... ) «z grup 
oraz wspólnot o odmiennych praktykach i przekonaniach, w skład 
których wchodzą również takie, gdzie własne przekonania są ze sobą 
nawzajem sprzeczne».( ... ) Być może dlatego teza Samuela Hunting
tona ( ... ), że kultura Zachodu jest niepowtarzalna, ale nie uniwersalna, 

29
9N. Barley, Niewinny antropolog. .. , op. cit., s. 106-108.
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i że inne cywilizacje nie muszą się do nas upodobnić, aby korzystać z 
zaawansowanej technologii, zyskała taką popularność w niezachod
nim świecie. Niniejsza przepowiednia dostrzega możliwość globali
zacji i wzrostu gospodarczego bez głębokiej kulturowej penetracji ze 
strony Zachodu"300

. Intuicję wyrażoną przez Shwedera potwierdza 
następująca, niedawno przywieziona z terenu relacja polskich antro
pologów: ,,Istnieje przekonanie, że Indianie nikną pod wpływem 
cywilizacji technicznej, ona ich pochłania w przeciągu dwóch poko
leń. Gdyby tak faktycznie było, już nie mielibyśmy do kogo tam 
jeździć. A według nas to oni są aktywniejszą stroną kontaktu. Wybie
rają elementy, które im pasują i są im potrzebne. «Indianizują» je( ... ). 
Według kryteriów sprzed 30 lat są społeczeństwami zdegradowa
nymi, na granicy wymarcia ( ... ). [S]zuka się [zatem] tych «dzikich 
dzikich», nie zauważając przy tym, że ci w T-shirtach, których mija 
się, płynąc w głąb puszczy, są «dzicy» na wskroś. Zakamuflowali się 
tylko( ... ). [C]i ludzie odkryli, jak czerpać korzyści z naszego świata, 
żerując na naszych stereotypach. Wołają, by dać im las, ale przecież 
już nie zamierzają w nim fyć. Wchodzą w nasz świat i chcą w nim 
pozostać( ... ). W rozmowach z nami próbują się zorientować, czego i 
od kogo mogliby zażądać( ... ). Pytają o Internet, bo ktoś im o tym 
mgliście opowiadał, i nalegają, by załofyć im własną stronę w sieci, 
ale nigdy w życiu nie widzieli komputera. Słyszeli o istnieniu agend 
ONZ, od których można otrzymać pomoc, ale czym jest ONZ -nie 
mają pojęcia ( ... ). Dość łatwo wymieniają zestawy elementów tradycji 
( ... ). Szkoła jest [ dla nich] szansą zaistnienia w świecie zewnętrznym, 
politycznym instrumentem, dzięki któremu uzyskuje coś od białych
pieniądze, projekty medyczne, narzędzia. Ta postawa nie zmienia się 
od wieków. To przekonanie o fyciu w centrum otoczonym przez 
obcych. W tym centrum jest pewna, ograniczona ilość «mocy», której 
z kolei wiele mają ci obcy. Celem życia jest umiejętne jej pozyskiwa
nie( ... ). Nie ma w tym słowie żadnej mistyki-to szczęście określane 
bardzo pragmatycznie - dużo kobiet, dzieci, jedzenia, mało chorób i 
życie wśród krewnych i powinowatych. ( ... ) Szaman w trakcie ob
rzędu leczniczego przekształca się w jaguara, maluje swoje ciało w 
cętki. To nie kostium, lecz prawdziwa transformacja. Stając się jagu-

300R.A. Shweder, Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata i
nowi ewangeliści, w: Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, 
przeł. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 262-265. 
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arem, szaman przyjmuje jego perspektywę, by dysponować zestawem 
«mocy» niedostępnym szamanowi-człowiekowi. Nie ma różnicy mię
dzy malowaniem sobie ciała w cętki jaguara a wkładaniem koszuli, 
która pozwala przyjąć perspektywę i «moc» białego. Panare widzą 
korzyści z kontaktów ze światem białych: lekarstwa, narzędzia, silniki 
do łodzi. Chcą być blisko nas, ale nie chcą się asymilować ( ... ). 
Tworzą zwarte ciało społeczne, a to, co my nazywamy wzorcami kul
turowymi, dla nich jest zupełnie nieistotne. Indianie Machiguenga są 
jednocześnie katolikami i protestantami. Z naszego punktu widzenia 
istna karykatura, ale dla nich okazja czerpania korzyści z jednej lub 
drugiej misji( ... ). Ale to nie dotyczy wyłącznie amazońskich Indian. 
Podobnie jest w Liberii, Sierra Leone albo Iraku. Z naszej perspek
tywy to karykatury nowożytnej demokracji. Tymczasem ci ludzie 
wzięli z naszego świata to, czego potrzebowali - fasadę, pod którą 
żyją po swojemu. Dzięki niej mogą czerpać z naszej technologii"301

. 

Z zacytowanej relacji wynika, iż zderzenie „magiczności" z „ra
cjonalno-techniczną nowożytnoeuropejskością'' wygląda inaczej, niż 
przez wiele dekad wyobrażali sobie antropologowie (i nie tylko oni). 
Nie tyle „nowożytnoeuropejskość" ,,pożera" to, co tradycyjne, ,,za
czarowane", religijno-magiczne, ile właśnie „magiczność" dzięki 
swojej „brikolerskiej" elastyczności przyswaja i wykorzystuje tę 
część obcej sobie kultury, którą w języku społeczno-regulacyjnej teo
rii kultury określa się jako sferę techniczno-użytkową. Dzięki wy
emancypowaniu i niezwykłemu rozwojowi tej sfery w kulturze 
nowożytnoeuropejskiej „ludzie zaczarowani" mogą pożądać, aspiro
wać do, brać w posiadanie i wykorzystywać „cywilizowaną'' techno
logię, i wyłącznie ją, ,,wmontowując" ją w ramy swego niezmiennie 
,,zaczarowanego świata", a odrzucając lub nie do poznania znie
kształcając to, co oferuje im Zachód w innych dziedzinach kultury. 
Stosują zatem instrumentalnie to, co do takiego zastosowania zostało 
przystosowane, bez trudu implementując obcą technologię we własny 
kulturowy kontekst. To zatem właśnie w synkretyzmie „świata zacza
rowanego", w jego analitycznym nieusystematyzowaniu leży jego 
siła, warunkująca możliwość łatwego „pochłaniania" przezeń obcych 
elementów, którą nie dysponuje już stanowiący precyzyjnie określony 
zbiór względnie autonomicznych sfer „świat odczarowany". 

301
Koszula białego. Z antropologami Tarzycjuszem Bulińskim i Mariuszem Kairskim 

rozmawia Łukasz Grzymisławski, w: ,,Gazeta Wyborcza", 25 listopada 2003, s. 24-27. 
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Z drugiej strony rosnący prymat wartości instrumentalnych w 
zachodnim społeczeństwie nowożytnym, powodujący konstatowane 
już sto lat temu przez badaczy takich jak Weber czy Durkheim, anomi
zujące czy też alienujące jednostki i grupy „aksjologiczne wydrąże
nie" kultury sprawia, iż w społeczeństwie tym ożywają tęsknoty za 
prospołecznym czy raczej prowspólnotowym „zaczarowaniem": za 
ponownym połączeniem wyemancypowanych sfer kultury w spójną, 
choć niekoniecznie analitycznie uporządkowaną całość, czyli za ko
rektą nowoczesności na jedyną dla członków tego społeczeństwa 
wyobrażalną, zmityzowaną modłę. Za M. Maffesolim można zaryzy
kować tezę, iż w „sferycznie pokawałkowanym" świecie społecznym 
nie można efektywnie społecznie funkcjonować: nieustanne „prze
skakiwanie" pomiędzy niezsynchronizowanymi dyrektywami i 
sprzecznymi normami grozi stanem bliskim „schizofrenii umysłu" i w 
konsekwencji rozpadem wszelkiej kolektywnej więzi. Stąd marzenie 
o „zaczarowaniu", które synkretyzując sfery kultury i segmenty
świata, mogłoby dokonać niwelacji tych dokuczliwych sprzeczności.
Dlatego właśnie „świat odczarowany" łaknie kontaktu ze „światem
zaczarowanym", a „cywilizowana" technologia usiłuje reaktywować
magiczno-religijnego „ducha". Podobnie Maffesolański homo sa

piens łaknie równoważącej obecności homo demens. W ten właśnie
sposób odczytywałabym zdanie Jerzego Kmity: ,,O tyle nasza kultura
jest żywa, o ile jest w niej obecna kultura magiczna"302.

Jak wykazałam w niniejszym rozdziale, kultura magiczna, czyli 
par excellence „zaczarowana", jest przede wszystkim kulturą meta
morficzną. Jak zaś zauważa Andrzej P. Kowalski, ,,wyobrażenie me
tamorfozy ożywa w sytuacjach, gdy myślenie symboliczne przestaje 
być wydajne( ... ). Niewątpliwie wyobraźnia odwołująca się do meta
morfozy, a zarazem systematycznie anulująca myślenie symboliczne, 
staje się udziałem percepcji kreowanej przez współczesne media elek
troniczne"303. Tą właśnie presupozycją chciałabym zająć się w ostat
nim rozdziale. 

302Za: A. Grzegorczyk, Symbolizowanie - kontynuacja jedności magicznej, w:

Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu?, red. J. Kmita, Wydawnic
two Naukowe IF UAM, Poznań 2001, s. 215.

303 A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... ,
op. cit., s. 89-93. 



Rozdział 5 

lnterpretacj a rzeczywistości wirtualnej 
jako przestrzeni neomagicznej 

1. Rytuał medialny: ,,wirtualna realność"

Współczesne „zdumione Innością'' myślenie antropologiczne zarów
no w wersji episteme, jak i doksa odnajduje swoich Innych w świecie 
globalnie zmediatyzowanym. Świat ten jest zarazem przez media 
kształtowany, jak też w mediach znajduje swoje odbicie. Doksa kul
tury masowej tworzy własne wyobrażenie o Innym i Tożsamym 
przede wszystkim na podstawie komunikatów przekazywanych przez 
media. Zjawisko to nie pozostaje bez wpływu na episteme antropolo
gii, a także nauk społecznych i nauk o komunikacji. Internet dzięki 
budowie swego aparatu, w odróżnieniu choćby od Bergerowskiej 
,,mondowizji", która jest medium komunikacji niesymetrycznej pod
danym ścisłemu gatekeeping, pozwala równocześnie Innemu przemó
wić własnym głosem, przez co umożliwia wyrażanie Weberowsko
-Maffesolańskiego „politeizmu wartości". M. Castells uważa nawet 
„politeizujące wartości" ,,wojny antycenzorskie" za najważniejszą 
cechę dystynktywną Internetu, który socjolog hiszpański traktuje jako 
wzór „kultury hiperrealności". 
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Społeczeństwo, w którym obecnie żyjemy, ma zdaniem Castellsa 
ogólną strukturę sieci. Gospodarka światowa stanowi globalnie po
łączony system sieciowy, którego nikt nie jest w stanie kontrolować 
i który nie jest „logiczny w sensie logiki rynku". Świat zglobalizo
wany jest kosmopolityczny, choć nadal wyraziście podzielony ekono
micznie. Ci, którzy nie nadążają za jego szybkimi przemianami, czują 
się wykluczeni. Rodzi się wśród nich bunt i agresja; pragną oni ze 
swej strony wykluczyć tych, którzy są ich zdaniem odpowiedzialni za 
ten stan rzeczy. Czynią to przede wszystkim poprzez podkreślanie i 
konsolidowanie własnej tożsamości, uprawiając tak zwaną politykę 
tożsamości. Castells wyróżnia dwa modele postaw, które „wyklu
czeni" z reguły przyjmują: 1) ,,integrystyczną'': ,,nie obchodzi mnie, 
że masz władzę, jestem sobą, Bóg jest ze mną, mam swoją tożsamość, 
wykluczam cię", oraz 2) ,,kryminogenną'': ,jeśli nie doceniasz mnie 
jako producenta bananów, będę produkować kokainę, zbuduję sieć 
dystrybucji kokainy i będę ją szmuglował albo handlował kobietami 
i dziećmi". Tak, zdaniem Castellsa, rodzi się „globalna ekonomia 
kryminalna"1, alternatywna wobec technomedialnie formowanych
światowych rynków. Wyjściowym wykluczeniem jest tu „wypadnię
cie z obiegu" błyskawicznie zmieniającego się, informacyjnie prze
ciążonego świata, a nade wszystko świata zmediatyzowanego. 
„W naszym społeczeństwie, jeśli nie poruszasz się w przestrzeni 
komunikacji elektronicznej, nie istniejesz". Ludzie pod wpływem 
nowych technologii zmieniają swój sposób myślenia i swoje zacho
wanie, co decyduje o zmianie społecznej. Oddziaływanie to ma cha
rakter zwrotny, co szczególnie zaznacza się w dwukierunkowym 
i zarazem sieciowym modelu komunikacyjnym Internetu. 

Jak pisze autor Galaktyki Internetu, człowiek współczesny więk
szość informacji czerpie z mediów, których „symulacyjny świat" jest 
równie, a może już nawet bardziej bogaty w lokacje i treści, co „świat 
prymarny". Wykluczenie ze świata mediów uniemożliwia wszelką 
oprócz „twarzą w twarz" interakcję i komunikację z Innym. Kontakty 
face-to-face można jednak utrzymywać jedynie we własnej lokalnej 
grupie. Gdy ich zabrakriie, Inny łatwo staje się Obcym, ,,a z obcym się 
nie rozmawia, tylko strzela do niego". Ponadto wykluczenie ze świata 

1
Za: H. Kreisler, Identity and Change in the Network Society. Conversation with Ma

nuel Castells, URL: http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-conO.html 
[data weryfikacji URL-a: 27.09.2004]. 



Interpretacja rzeczywistości wirtualnej jako przestrzeni neomagicznej 263

mediów jest równoznaczne z wykluczeniem ekonomicznym. We 
współczesnym świecie dominuje kapitalizm informatyczny, który 
zdaniem hiszpańskiego socjologa przybiera anarchiczny odcień, gdyż 
żadna jednostka, grupa ani organizacja społeczna nie jest w stanie 
zdobyć nad nim kontroli. Z tego właśnie powodu Castells widzi 
ostatnią szansę na odbudowanie demokratycznego społeczeństwa 
obywatelskiego w możliwościach sieci informacyjnych, których naj
popularniejszą postacią jest obecnie Internet. ,,Historia uczy nas, że 
monopol władzy opiera się na monopolu w zakresie informacji. To się 
skończyło. Państwo nie może kontrolować Sieci. Architektura Inter
netu jest taka, że można go kontrolować tylko w jeden sposób -
wychodząc z niego". To właśnie w mediach prowadzi się obecnie 
walkę o ideologiczną, ekonomiczną i polityczną władzę, ,,one wyzna
czają charakter władzy, są ważniejsze niż wszelkie strategie. Każda 
władza przechodzi przez media". Wiąże się to ze zmianą postaci 
zaufania we współczesnym świecie: ludzie nie ufają już rządom i hie
rarchiom, ufają natomiast mediom i sieciom. 

Castells widzi zatem w Internecie nie tylko wzór kulturowy i wzór 
strukturacji społeczeństwa, ale również potencjalne narzędzie walki 
politycznej, a nawet ostatnią nadzieję demokracji. Nie jest to ani 
pogląd odosobniony, ani też ograniczony do środowisk „hippisu
jąco-lewicujących", lecz niezmiernie popularna interpretacja medio
logiczna. Na przykład badacz z kręgu „mediologów katolickich", 
uczeń McLuhana i Teilharda de Chardin, Donald F. Theall, utożsamia 
Ongowską wtórną oralność animowaną przez media z „wszechogar
niającym trybem ekspresji obejmującym elementy werbalne, 
głosowe, wizualne, gestyczne i kinestetyczne i tworzącym z nich zin
tegrowaną całość". O niezwykłości Internetu względem innych me
diów stanowi zdaniem Thealla przede wszystkim łatwość dostępu: 
bariery wewnątrz tego środowiska i wokół niego są stosunkowo łatwe 
do pokonania i, co ważniejsze, takie same dla nadawców i dla odbior
ców, dzięki czemu istnieje między nimi względna równość pozycji. W 
efekcie w Sieci panuje zdumiewające zróżnicowanie treści oraz brak 
ich hierarchicznego uporządkowania. Internet jednak, jako „komuni
kacja w formie dialogu", propaguje personalizm bliski katolickiej 
nauce społecznej, a dokonujące się za jego pośrednictwem rozpo
wszechnienie tej formuły spotkań międzyosobowych może być czy
tane jako formowanie się aktywnej opozycji przeciwko wszelkim 
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formom totalitaryzmu. Sieć rozwija się w sposób niekontrolowany, 
czasem szokujący, ale jest to zdaniem Thealla pierwsze prawdziwie 
demokratyczne medium, poprzez które może dojść do wyartykułowa
nia każdego ludzkiego głosu, czyli każdego głosu wartego wysłucha
nia, co zbiega się zarówno z opinią lewicującego Castellsa, jak i z 
przytoczoną w pierwszym rozdziale tej pracy formułą „hippisa-cybe
rentuzjasty" - Barlowa. W opinii Thealla próby ocenzurowania Inter
netu i opanowania go przez państwowe organa kontroli dowodzą, iż 
dziedziczona przez instytucje państwa i jego agendy kultura Zachodu 
z zasady nie ufa obrazom, ufając za to a priori tradycyjnie „zmateriali
zowanemu" pismu, często w sposób nieuzasadniony

2
• 

Castells zamiast określenia „rzeczywistość wirtualna" proponuje 
dla środowiska komputerowo wygenerowanych „niematerialnych ob
razów" określenie „wirtualna realność", podkreślając przy tym fakt, 
że każda rzeczywistość jest dla człowieka w pewnym sensie wirtu
alna, o ile zapośredniczają ją symbole i znaki. Owo podwójne zapo
średniczenie świata współczesnego przez znaki i media nie polega na 
,,medialnej hipnozie" czy na narzucaniu przemocą pewnych treści. 
Odbiorcy bowiem świadomie „testują'' przekazy, wiele spośród nich 
odrzucając. Zdaniem Castellsa, a zgodnie z diagnozą McLuhana prze
kaźnik bywa współcześnie przekazem, ale jest on równocześnie po
tencjalnym „posłańcem" potencjalnie istotnych treści, tym bardziej, 
że dziś inni, a zwłaszcza skuteczniejsi od mediów „posłańcy" po pro
stu nie istnieją. Dlatego „musimy zaakceptować ich strukturę i kody, 
oraz fakt, iż to one określają kształt przekazu"3

• Hiszpański socjolog 
podkreśla szczególną rolę społeczno-kulturową „biznesu innowacyj
nego", w ramach którego technologie hi-tech tworzą indywidualiści z 
ambicjami artystycznymi „otwarci na idee wykraczające poza kwestie 
technologii". Dzięki nim może powstać, i być może aktualnie po
wstaje, znaczące powiązanie między technologią a kulturą i społeczeń
stwem. Jego zaistnienie może pomóc w „odbudowaniu zasad koegzy
stencji" społecznej, ponieważ zdaniem Castellsa na bezsilne lub sko
rumpowane państwo nie należy tu liczyć. Wspomniani „innowatorzy 
hi-tech" muszą w tym celu zacząć „artykułować poglądy na temat 

2D.F. Theall, Canada. Censorship and the Internet, URL: http://www.cata
law.com/logic/docs/dt-censor.html [data weryfikacji URL-a: 21.01.2005]. 

3C. Bamey, ffywiad z Manuelem Castel/sem, w: ,,Magazyn Sztuki", 2000, nr
1 (24). 
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przemian społecznych i kulturowych" i stać się „elitą kultury", nie zaś 
tylko technologii4 • 

Do Castellsowskiej „innowatorskiej elity" z pewnością należy 
twórca koncepcji komunikacji postsymbolicznej, artysta oraz cyber
netyk-wynalazca Jaron Lanier. Jak podaje Piotr Zawojski, to właśnie 
Lanier użył po raz pierwszy we współczesnym kontekście określenia 
„rzeczywistość wirtualna". Ponadto skonstruował on pionierskie 
urządzenia służące do immersji w wirtualne światy kreowane przez 
komputer, takie jak DataGlove, EyePhone, Head Mounted Display 

czy DataSuit. Stworzył również pierwszego cyfrowo animowanego 
„awatara", wizualną transpozycję, czy inaczej - wyobrażoną postać 
osoby, oraz pierwsze trójwymiarowe animacje komputerowe. Po
nadto zapoczątkował badania nad możliwościami dokonywania w 
czasie rzeczywistym chirurgicznych symulacji i teleoperacji. 

W opinii Laniera głównym zadaniem nowych cyfrowych techno
logii jest uczynienie realnym tego, co abstrakcyjne. Rzeczywistość 
wirtualną traktuje on nie jako substytut „rzeczywistej rzeczywisto
ści", w której, jak w Gibsonowskiej cyberprzestrzeni, już niedługo 

człowiek będzie się mógł jako jednostka i jako tożsamość „rozpły
nąć", ale po prostu jako nowy środek komunikacji. Lanier w swych 
wypowiedziach często wraca do stworzonej przez siebie formuły 
głoszącej, iż „informacja to wyalienowane doświadczenie". Jest to 
jego zdaniem syndrom „współczesnej choroby abstrakcji" polega
jącej na tym, że nadmiar informacji dostarczanych przez wszech
obecne media, zwłaszcza elektroniczne, odgradza odbiorców/ 
użytkowników od realnego świata. ,,Jeśli bombarduje się nas mnó
stwem informacji o biedzie, ale nigdy sami nie doświadczyliśmy bez
pośredniego, by tak rzec fizycznego, kontaktu z biednymi, to nigdy 
nie zrozumiemy ich położenia, ale też nie będziemy w stanie myśleć o 
tym, jak można im pomóc. Bowiem to, co się naprawdę liczy, nie 
wyraża się w abstrakcyjnej z natury rzeczy informacji, ale wspólnocie 
doświadczenia". Lanier zauważa również: ,,Sieć została stworzona 
przez miliony ludzi, ponieważ oni tego chcieli. Bez żądzy władzy, 
strachu, hierarchii, autorytetów, etnicznej tożsamości, reklamy ani 
żadnych innych form manipulacji". ,,W przyszłości będą tylko dwie 
formy komunikacji. Jedna bezpośrednia (twarzą-w-twarz) i druga 

4
Za: H. Kreisler, Identity and Change in the Network Society .. . , op. cit. 
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odbywająca się za pośrednictwem Internetu. Sieć wchłonie wszelkie 
inne media". ,,Postuluję nowy typ naturalnej komunikacji jako ekspe
ryment myślowy, który teoretycznie może się spełnić kiedyś w przy
szłości. Jest to spontaniczny sposób tworzenia sensualnego świata 
pomiędzy ludźmi, bez konieczności posługiwania się symbolami. Nie 
chodzi przy tym o całkowitą eliminację języka. Chodzi o taką sytuację, 
w której ludzie bezpośrednio tworzą wspólny świat w czasie rzeczywi
stym, za pomocą odpowiedniego programu, jako alternatywę dla uży
cia słów będących pośrednikami, które muszą opisywać rzeczy". 

Co znamienne, w celu zwerbalizowania swoich prognoz Lanier, 
niewątpliwie utalentowany technolog-wynalazca, nie posługuje się 
językiem naukowym ani technologicznym, lecz artystycznymi środ
kami wyrazu oraz „brikolerskim" trybem analogii. ,,Stworzeniem, 
o którym chcę powiedzieć, jest cuttlefish z Pulao. To rodzaj wielkiej
mątwy ( ... ). Jeśli obserwowaliście kałamarnice czy ośmiornice, to
wiecie, że mogą one zmieniać kolor w niektórych przypadkach.
Osiągają to dzięki temu, że mają w skórze specjalne komórki nazy
wane chromatoforami. Każda z nich może zmieniać wielkość i ma

inny kolor. U tego stworzenia, które opisuję, połączenia komórek
z mózgiem są tak zaawansowane, że może ono przekształcać każdą
komórkę indywidualnie, sterując zmianami ze swego mózgu, tak że
ma ono właściwie telewizor na całym swym ciele. Ma również spe
cjalną warstwę mięśni pod skórą, która może przekształcać się
w niezwykłe formy tak, że stworzenie może zmieniać swój kształt
bardzo szybko. Powód, dla którego wielki cuttlefish z Pulao nie jest
bardzo sławny, jest taki, że ludzie nie wierzą, że jest prawdziwy.
Kiedy oglądają taśmę wideo, na której jest zarejestrowane, sądzą, że
zostało ono wygenerowane przez komputer. Powodem, dla którego
je przywołuję, jest to, że stworzenie to osiągnęło coś, co jest, jak
sądzę, głęboko obecne w ludzkich marzeniach. Istoty ludzkie posia
dają mieszany zestaw zdolności będący wynikiem procesów ewolu
cyjnych ( ... ). Jedna z nich ma związek z różnicą pomiędzy naszą
możliwością akceptacji obrazów ze świata zewnętrznego przez
naszą świadomość a naszą możliwością kreacji nowych obrazów,
aby je rzutować w świat zewnętrzny. Możemy przyjąć nowy obraz
i go zrozumieć z prędkością, z jaką myślimy ( ... ). To właśnie ma
miejsce teraz, kiedy mnie oglądacie. Jednakże gdybym chciał
przesłać wam obrazy, muszę użyć moich rąk czy innej technologii,
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by je bezpośrednio stworzyć. Nie mogę po prostu wyświetlać obra
zów bezpośrednio do was z mojego umysłu. Dla mątwy wielkiej nie 
jest to niemożliwe. Może ona po prostu rzutować obrazy na 
zewnątrz. I rzeczywiście, kiedy się spotykają, porozumiewają się 
czymś, co najwyraźniej jest formą języka wizualnego i demonstrują 
wiele innych symboli, które muszą być jeszcze zrozumiane przez 
nas. Myślę, że ta mątwa osiągnęła coś, co jest sednem pradawnego 
ludzkiego marzenia. Ludzie wyewoluowali w taki sposób, że jeste
śmy odseparowani jeden od drugiego i zmagamy się, wysilamy, aby 
dotrzeć do siebie. Nasze możliwości dotarcia do duszy drugiego 
człowieka składają się z szeregu technik, takich jak język czy two
rzenie sztuki, z których żadna nie jest kompletna. Nieustannie 
marzymy o próbie odkrycia lepszego sposobu kontaktu. Wierzę, że 
Virtual Reality jest( ... ) taką próbą podejścia do zagadnienia kreacji 
nowych form kontaktu pomiędzy ludźmi. Aby wyrazić to najpro
ściej, sądzę, że celem Virtual Reality jest zamienić ludzi w mątwy"5

• 

Lanierowska „komunikacja postsymboliczna" to zatem projekt „myś
lenia-mówienia-działania" poprzez swój synkretyczny charakter 
wykazujący podobieństwo do magicznej formuły języka, której bliska 
jest kategoria metamorfozy. Jak pamiętamy, ,,wyobrażenie metamor
fozy ożywa w sytuacjach, gdy myślenie symboliczne przestaje być 
wydajne"6

• Sam Lanier zwraca uwagę na ten fakt, mówiąc o ,,post

symbolicznym" charakterze komunikacji komputerowo zapośredni
czonej. J. Baudrillard, którego koncepcje zostały omówione w drugim 
rozdziale tej książki, szczegółowo analizuje charakter oraz przyczyny 
tego zjawiska, które traktuje w kategoriach medialnie uwarunkowa
nego „upadku symbolu". Kowalski dodaje, iż zjawisko to skorelo
wane jest ściśle z brakiem ustaleń tożsamości, który ponownie 
pojawił się w kulturze w momencie, gdy odkryła ona możliwości 
manipulowania i przekształcania obrazu fotograficznego związane 
z digitalizacją7

• Podobnie jak „w kulturze magicznej kość brata to sam 

5P. Zawojski, Jaron Lanier. Szkic do (wirtualnego) portretu, ,,Opcje" 2000, nr 4.

Dostępne również pod URL-em: http://router.fil.us.edu.pl/film-i-media/zawoj/PZLa
nier.htm [data weryfikacji URL-a: 10.01.2005]. 

6 A.P. Kowalski, O wyobrażeniu metamorfozy i o doświadczeniu magicznym ... ,
op. cit., s. 89-93. 

7 
A.P. Kowalski, Metamorfozy jako przejaw najstarszej magicznie praktykowanej 

formy myślenia ... , op. cit., s. 13. 
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brat", nie zaś jego symbol czy pamiątka po nim, tak w kulturze me
dialnie animowanej występuje utożsamienie signifiant i signifie, na 
przykład cyfrowego awatara i podmiotu, który generuje go i animuje. 
Dlatego właśnie w obu tych przypadkach może pojawić się „rozpły
wanie się tożsamości w nieprzebranej i nieoczekiwanie wypełnianej 
przestrzeni wcieleń, w której wszelkie współczesne nam opozycje, 
np. życie-śmierć( ... ), nie stanowią żadnej ontologicznej bariery dla 
metamorfoz". Między dwoma przedmiotami istnieje zarówno w ma
gicznym, jak i „wirtualnym" typie myślenia tożsamość metamor
ficzna: Indianin Bororo jest ararą czerwoną, a user swym cyfrowo 
wygenerowanym awatarem. Myślenie na zasadzie tożsamości logicz
nej jest tego trybu myślenia przeciwieństwem 8. 

Reasumując najważniejsze przytoczone dotychczas twierdzenia, 
orzec można, że socjolog G. Ritzer rozwija Weberowską myśl 
o mediopochodnym „odrozumnieniu", a zarazem „irracjonalizacji"
zbiurokratyzowanych systemów superracjonalnych oraz wskazuje
na „magiczny" charakter naczelnej dyrektywy medialnie animowa
nego konsumpcjonizmu: ,,kup, a będziesz szczęśliwy". Filozof
M. Heim dowodzi irracjonalizującego, gdyż „opróżniającego ze
znaczenia" wpływu infomanii na ludzki sposób myślenia oraz prze
kształceń, jakie powoduje kompatybilizacja ludzkiego sensorium
i umysłu z komputerem rozumianym jako Sprachmaschine. Socjo
log J. Baudrillard wskazuje na inwolucję i wymienność wartości
pochodnych z „rozpadu symbolu", ,,rozpołowienia znaku", wreszcie
zaniku jego referencyjności jako na główne cechy współczesnej
zachodniej kultury. Owocują one synkretyzującym wchłonięciem
przeciwieństw oraz zniesieniem antynomii, prowadząc do zniszcze
nia tożsamości i odpowiedzialności, jak również do wykluczenia
analityczności. W sytuacji narastającej synkretyzacji sfer zaciera się
też różnica pomiędzy tym, co indywidualne, a tym, co zbiorowe.
„Cyberpsycholog" S. Turkle podkreśla animizujący charakter
współczesnego podejścia do maszyny, uwydatniającego się ze szcze
gólną wyrazistością w tezie kognitywistów na temat komputera jako

8Tradycyjna metafizyka Zachodu jest generalnie przeciwna metamorfozie, którą,
zdaniem Grzegorza Dominiaka, Arystoteles przekształcił w nierozwiązywalną za
gadkę. Zob. G. Dominiak, Zagadka metamorfozy, w: C,ry metamorfoza magiczna re

kompensuje brak symbolu?, red. J. Kmita, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 
2001, s. 172. 
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modelu umyshi9 . Amerykańska badaczka akcentuje także brikolerski 
rodowód „rewolucji zmatowienia interfejsu" oraz na „magiczne" 
oddziaływanie na użytkownika systemów zdecentralizowanych typu 
Sieć, których nie można ogarnąć mentalnie, a jedynie je „współodczu
wać"10. Analizując te zasadnicze stwierdzenia, dojść trzeba do wnio
sku, iż dzięki informatyzacji oraz digitalizacji zaprowadzających 
zmianę modelu mediów na sieciowy i interaktywny zmieniła się rów
nież główna funkcja mediów. Zgodnie z dawnym osiemnastowiecz
nym ideałem wszelkie media myśli i komunikacji myśli powinny 
oświecać, edukować, racjonalizować11

• Można obecnie powiedzieć, 
że wraz z postępem technicznym w mediach cele edukacyjne tracą w 
nich na znaczeniu: właściwą ich domeną stała się rozrywka przybie
rająca specyficznie fantasmagoryczną formę, którą wypadałoby na 
sposób oświeceniowy określić jako snucie halucynacji, tkanie iluzji. 

Szeroką analizę tak rozumianej „magiczności mediów" przepro
wadził niedawno amerykański socjolog Richard Stivers. Kontynuując 
myśli Jacques'a Ellula, Jerry'ego Mandera i Neila Postmana, stwier
dził on, iż „technologia jest zawsze technologią spełniania życzeń", 
zaś cechująca kulturę mediów priorytetowość „szybkości i pomnoże
nia" używana jest przez odbiorców i użytkowników do oszałamiania 

9Turkle zwraca uwagę, iż mówiąc o rzeczywistości wirtualnej, zarówno w sferze 
doksy (popularna publicystyka), jak i episteme ( dyskurs akademicki), ekscytujemy się 
zazwyczaj rysującymi się w tej dziedzinie perspektywami na przyszłość. Jest to zda
niem amerykańskiej badaczki błąd, gdyż należałoby się skoncentrować raczej na ana
lizie zmian, które zaszły w mentalności ludzi współczesnych w pojmowaniu 
wspólnotowości i tożsamości pod wpływem komunikacji zapośredniczonej kompute

rowo. Polimorfizm tożsamości stał się bowiem współcześnie wartościowany pozy
tywnie, z czym łączy się „konstrukcjonistyczny etos" wyrażany w formule „Zbuduj 
coś, bądź kimś". Komunikacja zapośredniczona komputerowo, a zwłaszcza odgrywa
nie ról, jakie umożliwia ona użytkownikom, pozwala ukazać niejako „na cyfrowym 
przykładzie" specyfikę współczesnego myślenia o „prawdziwych" problemach egzy
stencjalnych, ,,społecznych, kulturalnych i etycznych", posługując się medialnie ani
mowanymi konstruktami. W opisie Turkle zjawisko to jawi się jako coś na kształt 
zbiorowej psychodramy, umożliwiającej „wcielanie rozszerzeń naszego ja (self) w 
program". Otwiera się tu perspektywa „stania się tym, co się odgrywa". Takie posta
wienie sprawy przypomina zasady rządzące obrzędową metamorfozą magiczną typu 

szamanistycznego. Zob. S. Turkle, Constructions and Reconstructions of Self in Vir
tual Reality: Playing in the MUDs, URL: http://web.mit.edu/sturkle/www/construc
tions.html [data weryfikacji URL-a: 21.01.2005]. 

10
s. Turkle, Life on the Screen. .. , op. cit., s. 166.

11W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 95-97. 
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się (to distract themselves). Owa powszechna praktyka nieustannego 
„odurzania" się szumem (noise) informacyjnym nie pozostawia już 
czasu na refleksję Gak w przypadku Heimowskiej infomanii). Powo
duje niemożność skoncentrowania uwagi na czymkolwiek, w tym 
również na innych ludziach, nawet najbliższych, ,,dopóki ktoś lub coś 
nie zacznie być problemem". Rozmowa w tych warunkach nie może 
być już dialogiem, lecz staje się pogaduszką pozwalającą na doraźne 
odreagowywanie napięć psychologicznych i na niewiele więcej. W 
tych warunkach znika pojęcie zła, pozostają jedynie społeczne i psy
chologiczne dysfunkcje. Problemy nie mają już dłużej charakteru 
etycznego,jedynie polityczny lub naukowy. W efekcie medialnie ani
mowanego splotu czynników, do których należy zaliczyć wzrost roli 
reklamy, szybko zmieniających się zestawów modnych słówek 
(buzzwords), ,,propagandy PR" i diagnozującego powierzchownie 
zjawiska słownictwa technicznego, ludzie współcześni odchodzą 
mentalnie i językowo od idei na rzecz sloganów. Tworzą społeczności 
komunikujące się za pomocą żargonu, który ma właściwości spajania 
grup, tworzenia aury tajemniczości i zarazem „zdolność ukrywania 
prawdy"12. W tym świecie odbywa się raczej pośpieszna „zabawna"
,,konsumpcja osobowości", niż „poważne" poszukiwanie informacji, 
obrazów i typowych przedmiotów poznawczego zainteresowania. 
Technologia zapośrednicza władzę poprzez „moc nadawania rzeczom 
nazw", nadać bowiem rzeczy odpowiednio brzmiącą nazwę znaczy 
tyle, co ową rzecz kontrolować13

• Stivers przejmuje tu stworzone
przez Malinowskiego antropologiczne założenie, iż technologia i ma
gia mają tę wspólną cechę, że obie wyrażają ludzkie pragnienie kon
troli nad naturą, a ostatecznie i nad innymi ludźmi. 

W opinii Stiversa magia obecna we współczesnym świecie różni 
się od „magii pierwotnej" przede wszystkim tym, że imituje racjonal
ność i technologię. W marketingu chociażby dane statystyczne 
traktowane są tak jak magiczne zaklęcia do prognozowania/warunko
wania przyszłych reakcji rynku, kalkulowania konsumenckich zacho-

12R. Stivers, Technology as Magie: The Triumph of the Irrational, Continuum
Press, New York 1999, s. 45--46, 59. 

13Warto zauważyć, że owo założenie, które można wyrazić w formule „logo jako
techno-sigil" przypomina jedną z podstawowych zasad myślenia prelogicznego sfor
mułowanych przez Levy-Bruhla, a przywołanych przeze mnie w rozdziale czwartym 
tej pracy. 
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wań, wywoływania nowych pragmen. Praktykę społeczną 
zdominowały pseudonaukowe techniki terapeutyczne, uznawane po
wszechnie za automatycznie implikujące sukces. Jako takie mają one 
zapewniony z góry społeczny kredyt zaufania- nie weryfikuje się ich, 
co oznacza, że przy zachowaniu pozorów naukowości są one głęboko 
antynaukowe14

• Opierają się jedynie na sprytnej, chciałoby się rzec,
szarlatańskiej rachubie zainwestowania w nie ogólnospołecznego 
zaufania. Współczesne zachodnie społeczeństwa opanowane są zda
niem Stiversa przez „fuzję trzech magii: psychologicznej, administra
cyjnej i massmedialnej". Główne dziedziny, w których objawia się ich 
„magiczność", to reklama i mass media 15

, a także psychoterapia oraz
zarządzanie. Prawo i etyka wyraźnie nie nadążają dziś za rozwojem 
technologicznym, co dodatkowo wzmaga „magiczność" owych roz
wijających się żywiołowo i poniekąd „na dziko", gdyż bez racjonalnej 
kontroli, dziedzin. W opinii Stiversa „umagicznienie" współczesnej 
kultury to zjawisko groźne, powodujące wzrost tolerancji dla niepre
cyzyjności znaczeń, łączenia intelektu z emocjami, życia „w lukach 
pomiędzy nimi" i wreszcie zwykłego marnowania czasu. Podczas gdy 
psychologia i administracja gloryfikują indywidualizm, mass media 
w tym samym momencie kreują wspólnotę kontekstów, które defi
niują społeczne tworzenie znaczenia. Kontekstowo pochodne znacze
nie angażuje przede wszystkim emocje, co doskonale pozoruje 
indywidualizm, daje bowiem fałszywe, powierzchowne przekonanie, 
że narzucone, bo wynikłe z wytworzonej przez media kontekstualiza-

14R. Stivers, The Role ofStatistics in Management Magie, w: ,,Bulletin of Science,
Technology & Society", Vol. 24, No. 2, s. 99-106 (2004), URL: http://bst.sage
pub.com/cgi/content/refs/24/2/99 [data weryfikacji URL-a: 11. 12. 2004]. 

15Stivers w interesujący sposób analizuje gatunki telewizyjne, przedstawiając je 
jako zogniskowane wokół mitologicznych symboli kodyfikujących nową hierarchię 
potrzeb. Programy sportowe to niekończący się potok statystyki i rady dotyczące pro
fesjonalnych technik osiągania sukcesu. Programy dla dzieci i teleturnieje to cienko 
polukrowana reklama (szczęście). Newsy to to, co Canetti nazwał „momentem wła
dzy". Mydlane opery „leczą" psyche (zdrowie). Talk-shows przedstawiają albo 
zwykłych ludzi, którzy mimo przeszkód dają sobie radę z trudnościami (szczęście i 
zdrowie), albo poświęcone są celebracji sław. Komedie sytuacyjne pokazują, jak 
ludzkie relacje mogą przetrwać we współczesnym świecie (szczęście, zdrowie). Dra
maty natomiast fetyszyzują technologię i rozważają problem konfliktów interperso
nalnych, przekształcających się w bezmyślną przemoc i panopticum psychoseksualne 
(sukces i zdrowie). Zob. R. Stivers, Technology as Magie: The Triumph of the Irratio
nal ... , op. cit., s. 131-136. 
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cji danych emocje są wyrazem indywidualnej osobowości rozwi
jającej się i definiującej się w toku całego życiowego procesu ludzkiej 
jednostki. Dla Stiversa nie ma zatem wątpliwości, że medialna „rze
czywistość wizualna to rzeczywistość emocjonalna"16

, i to nie tylko 
dla jej użytkowników/odbiorców, ale również dla jej nadawców, 
specjalistów od reklamy i mediów. Popkultura jest nierozdzielną 
„mieszaniną kolektywno-indywidualną'': mass media proklamują 
indywidualizm jedynie pozornie, w rzeczywistości próbując skanali
zować autoekspresję i przetworzyć ją w konsumpcję oraz w swoistą 
technologiczną utopię opartą na wierze, że technologia może kontro
lować całokształt rzeczywistości, zarówno naturę, jak i społeczeństwo 
(podobnie wierzy się w przypadku magii). W ten system wliczona jest 
z góry każda forma rebelii. Sukces indywidualny zostaje w nim pod
porządkowany „nowym korporacyjnym religiom i scalającym tożsa
mości (identity-bonding) uroczystościom". W celu doprecyzowania 
swojej wizji współczesnego, zmediatyzowanego, ,,zaprzedanego 
szamanom-ekspertom"17 zachodniego społeczeństwa Stivers rozwija 
przedstawiony ongiś przez J. Ellula opis trzech milieu: l) naturalnego, 
rolniczego czy też kultur/upraw rolnych, związanego z praktykami 
animistycznymi i szamanistycznymi, 2) wspólnotowego (skupionego 
na poszukiwaniu kontroli nad grupą czy instytucją) i 3) technologicz
nego (skoncentrowanego na poszukiwaniu masowej kontroli, udra
matyzowanej informacji, statystyki i tworzącego systemy oparte na 
wiedzy). Każde z nich zapośrednicza pozostałe. Milieus owe wielo
krotnie krzyżują się i nakładają na siebie, dlatego środowisko o cha
rakterze technologicznym może wytwarzać „aurę magiczną''18•

Zdaniem Stiversa rozwój nauk matematycznych doprowadził na 
Zachodzie do stopniowej zmiany postrzegania tego, co społeczne. 
Nowoczesne rozumienie zjawisk społeczno-kulturalnych zostało zdo-

16Ibid., s. 68. 
17Warto zauważyć, że z tym samym zjawiskiem wiąże się zaproponowane przez 

Regisa Debraya pojęcie „trzecie odczarowanie świata". W jego ujęciu pod wpływem 
masowego obiegu informacyjno-komunikacyjnego, który zmienia reguły wytwarza
nia i krążenia dóbr kultury symbolicznej, dokonuje się degradacja elit intelektualnych 
(,,przywódców duchowych") na rzecz elit ekspertów i pośredników ( cultural interme
diaries ). Za: S. Morawski, W mrokach postmodernizmu. Rozmyślania rekolekcyjne, 
w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, red. T. Kostyrko, Wydawnictwo Insty
tutu Kultury, Warszawa 1994, s. 35. 

18R. Stivers, Technology as Magie ... , op. cit., s. 22.
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minowane przez to, co policzalne i widzialne, przede wszystkim przez 
administrację oraz statystykę. Miały one pomóc zrealizować „nową 
utopię", której nadejście obiecał ongiś „mit Oświecenia"19. Owoce
takiego podejścia, czyli eugenika i inżynieria społeczna, zdefiniowały 
XX wiek20. Pojawienie się owego „racjonalna-technologicznego" ro
zumienia społeczeństwa i przemian w nim zachodzących miało jesz
cze inne konsekwencje. Stivers, rozwijając myśl Webera, pisze, iż 
technologia i korporacjonizm przedefiniowały indywidualne cnoty 
,,etyki protestanckiej". Szczęście zaczęło być rozumiane jako zdol
ność do konsumowania, zdrowie jako perfekcja cielesna, a pojęcie 
sukcesu przeorientowane zostało z jednostki na grupę. Ta redefinicja 
hierarchii potrzeb była osadzona w micie technologicznej utopii, 
który zaczęła przekazywać poprzez media „nowa mitologia rekla
my"21. W reklamie wszystko jest racjonalne i irracjonalne zarazem:
„wiedza reklamowa" (w tym wiedza specjalistów od reklamy) jest 
równocześnie i racjonalna, i irracjonalna, bo taka jest ze swej natury 
wiedza na temat budzenia ludzkich pragnień i manipulowania nimi. 
Reklama opiera się na wierze w dobrodziejstwa postępu technicznego 
i sama szerzy taką wiarę, przekonuje bowiem swymi reklamowymi 
wizerunkami o atrakcyjności towarów i spektakli wysoce technicznie 
przetworzonych. 

Stivers jest niewątpliwie deterministą technologicznym: w swym 
wywodzie wychodzi z założenia, że technologia jest najważniejszym 
czynnikiem kształtującym zarówno organizacje społeczne, jak i tożsa
mości jednostek. Jego zdaniem technologia, w tym przede wszystkim 
medialna, w swej współczesnej formule pośrednio niszczy podstawę 
moralności: oparte na niej relacje międzyludzkie stają się nieszczere, 
płytkie i pełne potencjalnych zagrożeń. Technologiczne „rozszerze
nia" ,,kawałkują'' ludzkie osobowości, tworząc „podosobowości" 
(sub-personalities) i zmieniając sposób pojmowania i odczuwania 
czasu. ,,Osobowość technologiczna" składa się, zdaniem Stiversa, z 
ekstrawertycznej fasady, która ma ukrywać i kompensować samotny i 
lękający się innych ludzi rdzeń. W ten sposób technologia wzmacnia i 
pogłębia (po)nowoczesną alienację, pozwalając jednocześnie jedno
stce na internalizację technologicznych stimuli i w ten sposób tworząc 

19
Ibid., s. 99. 

20
Ibid., s. 82-83, 94, 98. 

21
Ibid., s. 128-139. 
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„doraźną tarczę przeciwko pewnym odmianom stresu"22. Podobną 
diagnozę postawił współczesnej kulturze mediolog Neil Postman 
uważający się zarazem za ucznia, jak i za oponenta McLuhana, od 
którego przejął przekonanie, iż analiza instrumentów komunikacji23 

jest niezbędna dla uzyskania pełnego obrazu kultury, która je wytwo
rzyła, by następnie być przez nie tworzona. Jako technopesymista 
Postman był jednak zdania, że niektóre, w tym szczególnie techniczne 
formy komunikacji, ,,uszkadzają'' jej treść24. 

Zdaniem Postmana każda epistemologia jest epistemologią okre
ślonego etapu rozwoju mediów, który wpływa na kształt komunika
cji25. Jest tak, gdyż „nasze języki są naszymi mediami. Nasze media są 
naszymi metaforami. Nasze metafory tworzą treść kultury"26. Za
Lewisem Mumfordem Postman wskazał, że każdy kolejny wynalazek 
technologiczny oznaczał istotną zmianę w systemie kultury: na przy
kład pojawienie się zegara sprawiło, iż człowiek przestał mierzyć 
swój świat i życie miarą natury lub Wieczności27, zaś dzięki wynalaz
kowi okularów „anatomia przestała być dla niego równoznaczna z 
przeznaczeniem"28. Szczególne znaczenie kulturowe miały narodziny
pisma, które spowodowały utworzenie się refleksywnej formuły języ
ka29, przez co umożliwiły „awans" ludzkiego sposobu myślenia na 
poziom abstrakcji i uogólnienia30 • Dopóki dominowała chirografia, 
znaczenie pisma było ograniczone. Sytuacja ta uległa zmianie w okre
sie reformacji, który nie bez przyczyny wskazywany jest przez bada
czy jako źródło zarówno współczesnej nauki, jak i kapitalizmu. 

22R. Stivers, The Technological Personality, w: ,,Bulletin of Science, Technology
& Society", Vol. 24, No. 6, s. 488--499 (2004), URL: http://bst.sagepub.com/cgi/con
tent/refs/24/6/488 [data weryfikacji URL-a: 11. 12. 2004]. 

22Postman preferuje raczej określenia „rozmowa", ,,konwersacja" niż „komuni
kacja", uważając rozmowę, rozumianą jako „wymianę wiadomości" i „zbiór rozmów 
prowadzonych na różne symboliczne sposoby", za kwintesencję kultury w ogóle. 

23N. Postman, Zabawić się na śmierć, przeł. L. Niedzielski, Wydawnictwo Lite-
rackie Muza SA, Warszawa 2002, s. 24-25. 

25N. Postman, Zabawić się na śmierć ... , op. cit., s. 47.
26Ibid., s. 35. 
27Ibid., s. 30. 
28Ibid., s. 33.
29Choć, jak przyznaje autor Zabawić się na śmierć, w starożytności miało i ono 

walor magiczny. Zob. ibid., s. 32. 
30Zgadza się to z opinią antropologów na temat ewolucji języka, które przedsta

wiam w rozdziale czwartym niniejszej ksiązki. 
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W ów czas druk wyzwolił człowieka spod władzy bezpośredniego oto
czenia i lokalnych stosunków31

• Postman opisuje konsekwencje owej
zmiany, ograniczając się do opisu stanu rzeczy na terenach Nowego 
Świata, który uważany jest za ojczyznę mass mediów takich, jakie 
znamy dzisiaj, a przynajmniej tej ich części, która określana jest mia
nem infotainment. Nowa Anglia była zasiedlona przez wyjątkowo 
wysoko jak na owe czasy wykształconych ludzi - kalwinistycznych 
purytanów, od których religia wymagała, aby byli piśmienni. Ujaw
niła się tu szczególna rola drukowanej książki, poprzez którą manife
stuje się wiedza, nie zaś tylko dogmat teologiczny. Czytanie książek 
nie było w tym środowisku uważane za zajęcie elitarne32

• Istotną rolę
odgrywały gazety, rozwijające dyskurs społeczny, i polityczne kraso
mówstwo oparte w dużym stopniu na modelu druku (radykalnie inne 
niż na przykład antyczne „krasomówstwo widowiskowe"). Wpływ 
słowa drukowanego na społeczny dyskurs był wówczas tak wielki 
również dlatego, że od XVII wieku miało ono na niego monopol -
druk stał się w ten sposób modelem, metaforą i miernikiem wszelkich 
dyskursów33

• 

Czytanie to zdaniem Postmana czynność doskonale racjonalna34
. 

„Inteligencja oznacza, że człowiek może się poruszać swobodnie i bez 
pomocy obrazków - w dziedzinie pojęć i uogólnień"35

• Zadrukowana
kartka ujawnia w trakcie jej odczytywania, że „świat jest logicznie 
urządzonym miejscem, którym można kierować za pomocą rozumu i 
który da się doskonalić poprzez logiczny i rzeczowy krytycyzm"3

6• W
okresie, o którym mowa, czytanie nie było czynnością machinalną 
czy przypadkową, lecz poważną, celową, noszącą pewne znamiona 
obrzędu37

• W ten sposób w XVIII wieku kapitalizm oraz nauka, ta
ostatnia rozumiana jako przykład analitycznego zarządzania wiedzą, 
zaczęły kształtować świat na nowo38

• Jednak w latach dziewięć
dziesiątych XIX wieku ów specyficzny kontekst został unicestwiony, 
najpierw przez masowe wtargnięcie ilustracji i fotografii, a następnie 

31
Ibid., s. 59. 

32
Ibid., s. 61. 

33
Ibid. s. 70. 

34
Ibid. s. 82. 

35
Ibid., s. 49. 

36
Ibid., s. 97. 

37
Ibid., s. 96. 

38
Ibid., s. 84. 
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przez niepostulatywne użycie języka. Wynalazek telegrafu prze
kształcił zdaniem Postmana informację w towar39. ,,Idea" telegrafu 
głosiła, iż przestrzeń nie jest nieuniknionym ograniczeniem prze
pływu informacji, że przenoszenie i komunikowanie mogą być od sie
bie oddzielone (,,wszyscy stali się mieszkańcami jednej okolicy")40.
Przyjęcie tego poglądu nie tyle umożliwiło, ile wręcz wymusiło ko
munikację „ponad przestrzenią'', co związane było ze zmianą przeka
zywanych za jej pośrednictwem treści. W ten sposób, w konsekwencji 
przemian w mentalności, które dokonały się dzięki telegrafowi41,
narodziła się koncepcja news. Wówczas to pękła relacja między wia
domością a wywołanym przez nią działaniem 42

. Następnie pojawiła 
się fotografia, ,,nie radząca sobie z rzeczami niewidocznymi, we
wnętrznymi, abstrakcyjnymi", przedstawiająca świat jako obiekt, nie 
zaś jako ideę, jak czyniło to słowo. Fotografia nie oferuje jakich
kolwiek podważalnych twierdzeń, a zatem jest niepodważalna. 
Rozczłonkowuje ona rzeczywistość, wyrywa z kontekstu i łączy zda
rzenia i rzeczy, między którymi nie istnieje historyczny czy logiczny 
związku, przydając im „sztucznej realności, pozoru czegoś zna
nego"43. Poprzez fragmentację czas unicestwia perspektywę histo
ryczną44. Mniej więcej w okresie pojawienia się fotografii operująca 
już bez zahamowań obrazem reklama przyswoiła sobie technikę sto
sowania sloganów, z czasem odmawiając odbiorcom wszelkich cech 
racjonalności i przybierając formę manipulacyjnej psychologii, a po 
trosze estetyki45. Tym samym Epokę Opisu zastąpiła Epoka 
Show-Businessu46

, cechująca się tendencją do dystrybucji bezuży
tecznych informacji, nadawania im pozoru sensu i wykorzystywania 
ich do celów rozrywkowych 47

• 

Dominującym medium współczesnej kultury Postman proklamo
wał telewizję, która niejako zsyntetyzowała dziewiętnastowieczne 

39Ibid., s. 103. 
40Ibid., s. 101. 
41Postman uznaje McLuhanowski podział na „galaktykę Gutenberga", czyli dru-

ku, oraz „galaktykę Marconiego" - mediów audiowizualnych. Ibid., s. 25. 
42Ibid., s. 107. 
43

Ibid., s. 111-115. 
44Ibid., s. 195. 
45Ibid., s. 94. 
46Ibid., s. 99. 
47

Ibid., s. 116. 
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wynalazki fotografii, telegrafu i reklamy, rozwijając je szybko we 
własną formułę. Uczyniła ona z rozrywki „naturalny format", w któ
rym przedstawione być mogą wszelkie doznania. W ten sposób tele
wizja stała się „współczesną nadideologią dyskursu"48

• Stworzyła 
metodę przedstawiania informacji, związaną z dzieleniem czasu na 
pakiety, którą Postman określa jako formułę „No, a teraz ... "49

• Dys
kurs telewizyjny podważył kategorie prawdy i obiektywizmu, nad 
którymi prymat zyskała specyficzna medialna wiarygodność głosi
ciela danej opinii50

• Dlatego zdaniem Postmana to, czego dostarcza 
publiczności telewizja, jest właściwie złudzeniem wiedzy, dezinfor
macją, antykomunikacją51

• Telewizja wyjaławia dyskurs społeczny i 
irracjonalizuje go52

. Z powodu przystosowania się całości okcydental
nej kultury do epistemologii telewizji w życiu społecznym nie ma już 
dziś opinii,jedynie emocje53

, zaś wszystkie inne media ulegają wpły
wowi jej charakterystycznego dyskursu54

• 

W jawnie technofobicznym ujęciu Postmana irracjonalizujące kul
turę technologie medialne przede wszystkim desakralizują przestrzeń 
i aktorów społecznych. Oczarowanie stanowi cel rytuału religijnego, 
pojawienie się elementu rozrywki uniemożliwia owo oczarowanie55

. 

Przeciwnego zdania są tu badacze o orientacji antropologicznej, jak 
na przykład Roger Caillois wskazujący na pokrewieństwo religii 
i zabawy56 czy Eric W. Rothenbuhler. Ten ostatni twierdzi, iż nie
słusznie zakłada się przeciwstawność widowiska rozrywkowego 
(,,sztucznego", ,,kłamliwego", ,,manipulacyjnego") i komunikacji 
(,,racjonalnej", ,,prawdziwej", wartościowej"). Oglądanie, nawet 
bierne, jest bowiem uczestnictwem w społecznym rytuale57

• Przekaz 
medialny jest rytuałem o tyle, o ile prowadzi on do stworzenia grupy, 

48Ibid., s. 130. 
49Ibid., s. 146. 
50Ibid., s. 148. 
51Ibid., s. 153. 
52Ibid., s. 36. 
53Ibid., s. 155. 
54Ibid., s. 163. 
55Ibid., s. 175. 
56

Za: A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa ... , op. cit., s. 116. 
57E. W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremo

nii medialnej, przeł. J. Barańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra
ków 2003, s. 85-86. 
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tłumu lub ich ekwiwalentu funkcjonalnego. Jak twierdzi Rothen
buhler, odwołując się do Durkheimowskich pojęć świętowania i soli
darności społecznej58

, rytuały medialne, wykorzystujące symbole i 
kategorie rozpoznania pewności i zagrożenia, pełnią we współcze
snym społeczeństwie niezwykle ważną rolę. Dzielą mianowicie świat 
na znany i nieznany, bezpieczny i niebezpieczny, pozwalając na utrzy
manie kontaktu z obydwoma. Oznacza to, że pomagają one odnaleźć 
indywidualną i zbiorową tożsamość, tym samym scalając wspólnoty 
silniej niż jest władna to czynić jakakolwiek „umowa społeczna". 
Gwoli uzupełnienia obrazu można tu dodać, iż w opinii socjologa 
Anthony'ego P. Cohena „granica wspólnoty nie jest wyznaczana tam, 
gdzie pojawia się zróżnicowanie. Raczej włącza ona i zamyka w 
swoim obrębie różnice i - jak twierdził Durkheim w odniesieniu do 
organicznego modelu społeczeństwa - przez to sama ulega wzmoc
nieniu. Granica reprezentuje maskę przedstawioną przez wspólnotę 
światu zewnętrznemu; jest to publiczny wizerunek wspólnoty. Nato
miast konceptualizacja i symbolizacja granic od wewnątrz wspólnoty 
jest o wiele bardziej złożona( ... ). Dla członków granica symbolizuje 

( ... ) wspólnotę na dwa całkiem różne sposoby: z jednej strony poczu
cie, jakie mają oni na temat percepcji wspólnoty przez ludzi po drugiej 
stronie - publiczny wizerunek i tryb typowy, a z drugiej strony ich

własne poczucie wspólnoty, jak przefiltrowany przez całą złożoność 
ich życia obraz doświadczeń - jest to wizerunek prywatny i typ idio
synkratyczny"59. Obydwu tych obrazów dostarczają współczesnym 
wspólnotom media. 

Rothenbuhler zgadza się z Postmanem, iż w tej sytuacji obiektyw
ność medialnych relacji przestaje mieć znaczenie60

: to, co media 
przedstawiają jako wiadomości, jest nie tyle ich przekazywaniem, ile 
tworzeniem 61

. Jednak wnioski, jakie wysnuwa z tego faktu, są rady
kalnie odmienne. ,,Amerykańskie media bez przerwy opowiadają o 
dobru i złu, o nas i o nich, o cywilizacji i chaosie, trwałości więzi 
rodzinnych, poszukiwaniu początków, sięgają po tematy chrześcijań-

58Ibid., s. 102. 
59 A.P. Cohen, Wspólnoty znaczeń, przeł. K. Warmińska, w: Badanie kultury. Ele

menty teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Nauko
we PWN, Warszawa 2003, s. 195-196. 

60Ibid., s. 107. 
61Ibid., s. 155. 
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skie, wariacje na temat Edypa, Horatio Algera, wolności, odsłaniają 
przeznaczenie itd.". Treści mityczne stanowią ich typowy przekaz, nie 
tylko jeśli chodzi o relację o wydarzeniach niezwykłych. Z uwagi na 
to orzec trzeba, że media mają w sobie „coś przednowoczesnego, coś 
w istocie magicznego", liminalnego62. Nawet nowoczesny racjona
lizm i sekularyzm czy antyrytualizm są w nich wyrażane w sposób 
rytualny63. Durkheimowska definicja religii, którą przywołuje
Rothenbuhler, umożliwia znaczne poszerzenie rozumienia tejże. Ob
szar religare obejmować może również „nacjonalizm, patriotyzm, czy 
jakikolwiek zbiór działań, które dla ich zwolenników pełnią taką 
funkcję, jak religia dla jej wyznawców, określając - na przykład -
kosmologię, wartości, przynależność grupową oraz tożsamość 
jednostkową''. Nie wolno przy tym zapominać, iż sam racjonalizm 
rozumiany jako ideologia może mieć również podstawy w Durk
heimowskim znaczeniu religijne oraz obejmować elementy rytu
alne64. Zawierał je na przykład atak reformacji na religijny rytuał, 
symbol i ikonę, który zapoczątkował stopniową sekularyzację świata i 
rozwój racjonalności: był to rytualny egzorcyzm tego, co nieczyste. 
Świat protestancki był światem silnie stabuizowanym, światem rytu
alnego unikania 65.

Rytuały, ceremonie, zebrania i uroczystości wyznaczają czas w 
społeczności. Są kluczowymi elementami życia społecznego66. Ry
tuał „łączy, a nie oznajmuje"67 i jako taki posiada swój względnie 
trwały „protokół", nawiązujący zawsze do wcześniejszych wyobra
żeń/obyczajów68. Jego kluczowym przejawem jest ekspresja symbo
liczna, która zawsze przeważa w nim nad przyczynowością69. Jest on
zatem rodzajem komunikacji, w którym ważniejszy jest aspekt perfor
matywny niż informacyjny7°. ,,Jeśliby komunikację uznać raczej za 
formę rytuału niż transmisji, wiąże się ona wówczas bardziej z przed
stawieniem niż ruchem, uczestnictwem niż konsumpcją, ze znacze-

62Ibid., s. 115.
63Ibid., s. 146.
64Ibid., s. 147.
65Ibid., s. 149.
66Ibid. s. 19.
67Ibid., s. 32.
68Ibid., s. 25.
69Ibid., s. 38.
70Ibid. s. 40.
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niem lub pięknem niż strategią lub rezultatem, ewokacją lub 
wzywaniem niż wpływem lub skutecznością. Rytuał nie jest przezna
czony do oglądania, lecz do uczestniczenia w nim. Podobnie nie jest 
czymś, co się może komuś zdarzyć, lecz czymś, co się wybiera, aby 
stać się jego częścią. Jego znaczenie nie odnosi się do czegoś powyżej 
lub obok albo poza jego uczestnikami( ... ). Nie da się zrozumieć zna
czenia rytuału, mierząc jego skutki ( ... )"71

• Ponadto w rytuale skutecz
ność symboliczna jest tożsama z kauzalną72

, zaś wiara i działanie 
(działanie zarówno „ciałem", jak i „myślą'') są jednym. Retoryka 
rytuału skutecznie syntetyzuje doświadczenia subiektywne i obiek
tywne, nastawienia jednostkowe i zbiorowe73

• 

Nagła zmiana doświadczanej rzeczywistości to, zdaniem Rothlen
buhlera, kwintesencja „doświadczenia magicznego". Z tego właśnie 
względu „nasz stechnicyzowany świat jest w istocie światem magicz
nym. Rozmaite urządzenia dokonują nieustannego przekraczania gra
nicy między rzeczywistością a fantazją''74

, komunikacja medialnie 
zapośredniczona przybiera kształt rytualny, natomiast jej treści 
spełniają funkcje, które w świecie magiczno-religijnym spełnia mit. 
Tak ujmowana kultura mediów okazuje się jednym z obszarów 
badawczych antropologii. Jak ujmuje to W.J. Burszta, współczesna 
,,antropologia chce zrozumieć kontekst «życia» mitów w codzienno
ści, ich wartość performatywną jako rozrywki, ich znaczenie eduka
cyjne, w kontekście dzisiejszego renesansu nacjonalizmu oraz w 
obrębie kultury popularnej( ... ). [U]trwala się wśród badaczy przeko
nanie, że mit jest formą świadomości, od której nie ma ucieczki, i 
którą daje się wykorzystywać dla rozmaitych celów. Mit jest zatem 
żywy w podwójnym sensie: jako rzeczywistość podstawowa, nie 
uświadamiana oraz rzeczywistość «konstruowana», «przypomi
nana». Mit( ... ) zakłada, że istnieje ład, dzięki któremu przechowuje 
się coś, co nigdy nie przemija; w tym sensie, jak pisał Levi-Strauss, 
mity są maszynami do zwalczania czasu( ... ). Mit jest regułą rozumie
nia zdarzeń zakładającą pozaczasowy («naturalny») zbiór wymagań, 
które wyprzedzają wszelką historyczność. Człowiek nie szuka w nim 
informacji, ale samoumiejscawia się dzięki niemu w obszarze ( ... ). 

71Ibid., s. 154. 
72Ibid., s. 77. 
73Ibid., s. 127. 
74Ibid., s. 151. 
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Pojęcia mitu i mitologii odnoszą się zatem do sytuacji, która wyprze
dza rzeczywistość empiryczną i czas empiryczny, ale która nadaje im 
sens i stwarza pozaczasowy wzorzec, któremu należy dorównać albo 
który należy przynajmniej przywołać, by wskazać ostateczną instan
cję odwoławczą na rzecz sensowności absolutnej świata lub jego 
odpowiedniego fragmentu ( ... ). W kulturze współczesnej wiele jest 
mitów, nazywanych przez Jacquesa Waardenburga «mitami ukry
tymi». Są one ważnymi, ale nie w pełni rozwiniętymi elementami 
potencjalnej opowieści mitycznej, które ujawniają się wówczas, gdy 
rodzi się potrzeba dostarczenia «realnych» fundamentów tworzących 
sens życia danej wspólnoty. Mogą się one w konsekwencji stać mi
tami jawnymi( ... ). Zarówno w społeczeństwach prostych, jak i w dzi
siejszym globalizującym się świecie nie ustaje proces tworzenia idei 
dotyczących wszechświata; o jednych zawsze myśleliśmy jako o 
rządzących się mitem, o drugich- tych nam bliższych - sądzimy, że są 
racjonalistyczne. W obu przypadkach nie są to jednak determinanty 
działania, ale źródło wyobrażeń i argumentacji dla grup i jednostek, 
które poszukują legitymizacji dla własnych działań. Współczesne 
kosmologie naukowe łączy z doktryną religijną i mitem to, że w ich 
centrum stoi pojęcie p o r z ą d k u, a ten jest przecież w sposób zasad
niczy i niezbywalny konstrukcją społeczną. Dzięki kosmologii ludzie 
traktują wszechświat jako zorganizowany, a nie zbiór przypadkowych 
składników, zbiór jedynie w sensie dystrybutywnym. Kosmologia to 
szukanie sensu jednoczącego to, co jawi się jako chaos. Poszukiwanie 
porządku świata odsyła nas do całej gamy innych podstawowych 
wymiarów ludzkiej egzystencji: rozumienia czasu i przestrzeni, 
szansy i prawdopodobieństwa75

". Nie wolno przy tym zapominać, że
„w różnych społeczeństwach jednostki są przyuczane do odmiennego 
widzenia, charakteryzowania i oceniania rzeczywistości przyrodni
czej i społecznej. A to z kolei ma prowadzić do tworzenia się różnych 
wizji świata" na bazie generalnie takiej samej u wszystkich ludzi per
cepcji sensorycznej. ,,Kultura nowożytna wprowadza tutaj istotne 
novum, polegające na zapośredniczeniu naszej naturalnej percepcji 
przez różnorakie systemy komunikacyjne". Jest to „swoista medialna 
enkulturacja"76, która sprawia, że w procesie komunikacji słowo ma-

75W.J. Burszta, Logos i mythos w antropologii kultury, URL: http://www.cyberfo
rum.edu.pl/teksty.php3?ITEM=48 [data weryfikacji URL-a: 27.09.2004]. 

76W.J. Burszta, Wirtualizacja kultury i co z tego wynika ... , op. cit., s. 30.
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giczne bierze górę nad słowem semantycznym77
, funkcja informa

cyjna schodzi na dalszy plan, zaś prymat zyskują funkcje fatyczna i 
integrująca. 

W ujęciu wymienionych badaczy zatem komunikacja medialna 
daje się definicyjnie sprowadzić do spójnego, choć pozornie polifo
nicznego, gdyż zawierającego różne treści, lecz dopasowanego do 
jednego i tego samego formatu (Postmanowska „nadideologia dys
kursu") systemu komunikacji rytualnej, który dystrybuuje „ukrytą 
mito-logikę" współczesności. Nie tyle odzwierciedla on „ludzki świat 
obiektywny", ile go tworzy, zarysowując jego strukturę poprzez jawnie 
irracjonalne lub jedynie pozornie racjonalne (Stiversowska „fuzja 
trzech magii") identyfikacje Innego i Tożsamego. Tym samym nie tyle 
odzwierciedla on, ile buduje kulturową i społeczną wspólnotę. Świat 
zdominowany przez media to zatem świat par excellence zaczarowany. 

2. Internet jako projekt „utopii Gemeinschaft''

Podobnie jak Burszta oraz Rothenbuhler postrzegają rolę mediów we 
współczesnym świecie wspomniani już w tej książce H. Rheingold i 
M. Maffesoli78

• Podczas gdy Rheingold, omawiając swoją koncepcję
Internetu jako „nowej agory", traktuje jako jej priorytet podtrzymy
wanie i animowanie wspólnotowości, również za pomocą dowarto
ściowania zabawy, nie wykluczając przy tym ani nie deprecjonując
semantyczna-informacyjnej funkcji tego medium, to Maffesoli uważa
media za narzędzie zarówno integracji wspólnotowej, jak i pogłębia
nia hiatus irrationalis rozumianego jako suplement rozumu. W cha
rakterystycznym języku używanym przez francuskiego socjologa
można powiedzieć, iż uczestnictwo w kulturze mediów stanowi lub
stanowić może swoisty rytuał nowodionizyjski wyznaczający zbio
rowy nawrót od polis do thiasos, powrót do korzeni Gemeinschaft,

czyli do sprzęgniętych fenomenów konsensusu psychomentalne
go/wspólnoty krwi/ wspólnoty terytorialnej. Nie jest to w żadnym
wypadku świadoma rekonstrukcja, lecz zjawisko o charakterze spon
tanicznej phusis. W tych właśnie kategoriach można moim zdaniem
interpretować zjawisko określone przez Samuela P. Huntingtona jako

77W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 117. 
78Ich poglądy streściłam w rozdziałach drugim i trzecim.
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le revanche de Dieu, czyli mające globalny zasięg odrodzenie religii. 
Huntington dowodzi, iż w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku 
odwrócił się światowy trend zmierzający do sekularyzacji i dostoso
wania religii do sekularyzmu. Zaczęła się wówczas kształtować nowa 
postawa religijna, nie mająca już na celu przystosowania religii do 
świeckich wartości, lecz odrodzenie jej jako podstawy organizacji 
społeczeństwa. Ta wyrażająca się na wiele odmiennych sposobów 
postawa jest z gruntu antymodemistyczna i, mówiąc językiem 
Webera,jej przyjęcie oznacza „ponowne zaczarowywanie (po)nowo
czesności". Huntington uważa desekularyzacj ę za jeden z najważniej
szych faktów społecznych końca XX wieku. Jest ona jego zdaniem 
genetycznie związana ze zwiększoną mobilnością ludzi, oznaczającą 
dla nich między innymi oderwanie od korzeni, oraz z załamaniem się 
porządku społeczeństwa obywatelskiego. Jednostki w taki sposób 
„wykorzenione" poszukują„nowych źródeł tożsamości, nowych form 
wspólnoty i nowych systemów nakazów moralnych, które dałyby im 
poczucie sensu życia i celowości", gdyż „dopóki nie wiedzą, kim 
właściwie są, nie mogą racjonalnie kalkulować i działać na rzecz 
własnych interesów"79

• W świetle uwag antropologii oznacza to, iż 
szukają one nowego mitu, a także nowych Innych, gdyż „wiemy, kim 
jesteśmy, tylko wtedy, kiedy sobie uzmysłowimy, kim nie jesteśmy, 
nierzadko zaś tylko wtedy, kiedy wiemy, przeciw komu występu
jemy"so 

Ów „nowy mit" może znaleźć we współczesnym świecie swój 
wykładnik w postaci tzw. wynalezionej tradycji. Pojęcie to ukuł histo
ryk Eric Hobsbawm na potrzeby zredagowanego przez siebie zbioru 
esejów pod tym tytułem81 • Wynaleziona tradycja w wąskim sensie 
oznacza zbiór praktyk ( ceremonii, rytuałów związanych z symbo
lami) odwołujących się do przeszłości/repetycji, rządzony określo
nymi, akceptowanymi milcząco lub otwarcie regułami, za 
pośrednictwem którego próbuje się upowszechnić pewne wartości i 
normy zachowania. Szerzej rozumiane pojęcie to oznacza procesy, 
dzięki którym grupa konstruuje własne początki poprzez wybiórczość 

79S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H.
Jankowska, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 1997, s. 129-134. 

80S.P. Huntington, op . cit., s. 16.
81E. Hob sbawm, T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge University

Press, Cambridge 1983. 
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pamięci, zapominania, a nawet poprzez aktywne „wynajdowanie 
przeszłości". Wynalezienie tradycji stanowi odpowiedź na nowe sytu
acje społeczne, która przyjmuje postać powiązania z sytuacjami daw
niejszymi lub też w której ramach (re)konstruuje się przeszłość 
poprzez niby-obowiązkową repetycję82

. Wynaleziona tradycja poja
wia się w okresach, gdy obumiera obyczaj, pozostawiając po sobie 
zespół symboli i rytuałów, z których można budować „nową prze
szłość" na potrzeby teraźniejszości. Hobsbawm wyróżnił trzy typy 
wynalezionych tradycji, z których każda pełni odmienne funkcje: 1) 
te, które budują i symbolizują społeczną kohezję i zbiorowe tożsamo
ści realnych lub „sztucznych" wspólnot, 2) te, które budują i legitymi
zują instytucje, statusy i hierarchie społeczne, 3) te, które socjalizują 
ludzi w konkretnych kontekstach społecznych. Pierwszy typ jest w 
jego opinii podstawowy83

• Tradycję wynajduje grupa społeczna w
celu legitymizacji i zarazem manifestacji władzy. Po każdej zmianie 
reżimu „wynajduje się je na nowo" i używa do innych celów. Można 
je też „na wpół wynajdować" i „na wpół odziedziczyć" (half-invented 

tradition). Tradycja (tradition) nie jest tym samym, co zwyczaj 
(eustom), który dominuje w tzw. społeczeństwach tradycyjnych (tra
ditional societies). Zwyczaj jest bowiem zmienny i dopuszcza inno
wację, tradycja zaś odwołuje się do niezmienności lub repetycji: 
nadaje ona pożądanej zmianie lub oporowi wobec zmiany sankcję 
prawa naturalnego, stwarzając pozór jej ciągłości wyrażonej w histo
rii. Tradycje starsze są mocno powiązanym zespołem praktyk spo
łecznych, nowsze natomiast (,,wynalezione") są niepowiązane, 
nieprecyzyjne, ogólnikowe, jak na przykład mgliste i wieloznaczne 
pojęcie „patriotyzmu". Owym niedookreśleniem przypominają „mity 
ukryte" Waardenburga. Wynalezione tradycje pojawiają się przede 
wszystkim w tych społeczeństwach, dla których przeszłość ma coraz 
mniejsze znaczenie, towarzysząc zwłaszcza zjawiskom szybkiej 
zmiany społecznej. Dlatego „nie zajmują one tyle miejsca", co zwy
czaje i stare tradycje, które „wypełniały całe życie". Z drugiej strony 
wynalezione tradycje, zaspokajając ludzką potrzebę łączności z prze
szłością, wypełniają lukę, jaka w tym względzie powstała w momen
cie narodzin państwa narodowego84

• 

82E. Hobsbawm, T. Ranger, op. cit., s. 1.
83Ibid., s. 9.
84Ibid., s. 2.
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Case studies zawarte w omawianym tu, a zredagowanym przez 
Hobsbawma zbiorze dotyczą głównie Europy XVIII i XIX wieku 
i związane są z procesem modernizacji oraz z powstaniem państwa 
narodowego, a zatem ze światem „odczarowującym się". W tym okre
sie wynaleziono większość tradycji opisanych w wymienionym to
mie, które dziś powszechnie uważane są za tradycje „naturalne" 
i „prawdziwe". Najbardziej znany przykład stanowią tu tartany, uwa
żane za kwintesencję „szkockości", a w rzeczywistości będące pro
duktem angielskiej rewolucji przemysłowej, powstałym w celu 
poszerzenia rynku dla ówczesnych krawców. Wynalezione tradycje 
zatem niewątpliwie nie są „autentyczne". Nie zmienia to faktu, iż 
funkcjonują one identycznie jak „tradycje autentyczne", ich działanie 
określić przeto można jako „wirtualne". Jak jednak zauważa A. Gid
dens, w sytuacji „wielkiego przewartościowania wartości", w jakiej 
żyjemy obecnie, na kwestię tradycji trzeba nauczyć się spoglądać ina
czej. Współcześnie zmienia się sama definicja tradycji oraz dynamika 
jej rozwoju. Niektóre tradycje rozprzestrzeniają się, inne zaś giną, co 
oznacza, iż mają one coraz mniejszy wpływ na codzienne życie. Ta 
właśnie sytuacja umożliwia przeformułowywanie pojęcia tożsamości, 
dzięki czemu we współczesnym świecie znajduje się dziś miejsce dla 
antytetycznych paradygmatów, na przykład zarówno dla kosmopoli
tyzmu, jak i dla fundamentalizmu85 • 

Zdaniem Giddensa współczesna kultura jest zdominowana przez 
politykę terapii, czyli metamorficznego przekształcania tożsamości, 
co objawia się w treściach przekazów medialnych, a także w rozkwi
cie poradnictwa i działalności rozmaitych grup samopomocy, w ra
mach których, w ślad za ich psychoanalitycznym pierwowzorem, 
,,opowiada się o sobie i w ten sposób zmienia się siebie i innych"86

. 

Owa interpretacja zgadza się z diagnozą postawioną przez S. Turkle, 
która twierdzi, iż „kluby" wirtualne pełnią obecnie rolę właśnie grup 

85Huntington podkreśla, iż nie ma dowodów na twierdzenie, iż rozwój środków 
komunikacji w skali globalnej prowadzi do znaczącego ujednolicenia postaw i prze
konań, rozrywka bowiem nie oznacza przyjęcia innej kultury; ludzie nadal interpre
tują treści przekazywane przez środki komunikacji w kategoriach własnych 
ugruntowanych wartości, czyli również tradycji; to właśnie dzięki temu „lokalnemu 
kontekstowi" obraz może wywoływać tak rozmaite reakcje. Zob. S.P. Huntington, op. 
cit., s. 71. 

86A. Giddens, Runaway World. Lecture 3 - Tradition, http://www.lse.ac.uk/Gid
dens/reith _99/week3/lecture3.htm URL: , [ data weryfikacji URL-a: 3.1.2005]. 
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„technoterapeutycznych" opartych na metaforze okien (windows) i 
regule: ,,Jesteś tym, kogo udajesz". Funkcjonują one jako „cybermo
ratorium psychospołeczne" dla sfragmentaryzowanej ,jaźni prote
uszowej". Jak dodaje „etnograf Internetu" Judith Donath, ich 
upowszechnianie oznacza również przełamanie tradycyjnej nowożyt
noeuropejskiej normy ,jedna tożsamość= jedno ciało", ,,człowiek jest 
swoim ciałem"87

• 

Giddens za prototypową formułę tych zmian uważa psychoanali
tyczny model terapii, z którym związana jest ściśle „Freuda-Marcu
sego wizja człowieka zwierzęcego" ulokowanego w biegunowej 
opozycji do istoty „w pełni ludzkiej". Model ten odzwierciedla oma
wianą już w niniejszej pracy preantropologiczną aporię „barbarzyń
stwo kontra cywilizacja". W ujęciu psychoanalitycznym droga 
ewolucyjna człowieka przebiegająca od natury do kultury zawiera się 
w następujących przejściach: 1) od bezpośredniej satysfakcji do satys
fakcji odłożonej w czasie, 2) od przyjemności do powściągnięcia się 
od przyjemności, 3) od radości/gry do mozołu/pracy, 4) od receptyw
ności do produktywności, 5) od braku represji do wzmożenia tejże i 
uzyskania w zamian poczucia bezpieczeństwa. Ten ostatni punkt roz
wija N. Elias, w którego interpretacji w „społeczeństwach mniej 
skomplikowanych", kulturach oralnych jednostki reagują bardziej 
emocjonalnie, wykazują mniej samokontroli, są spontaniczne i 
zmienne w nastrojach. Intuicji tych oczywiście współczesna antropo
logia nie potwierdza, opiniując je jako upraszczające i naiwne88

• Jak 
ujął to Levi-Strauss: ,,Freud stworzył pewien mit, zresztą bardzo 
piękny, ale j ak wszystkie mity nie mówi on nam o tym, jak rzeczywiś
cie potoczyły się rzeczy. Mówi o tym, jak ludzie potrzebują sobie 
wyobrażać, jak rzeczy się potoczyły"89

• Ów mit „człowieka natural
nego", ,,wolnego", ,,spontanicznego dzikusa", zinterpretowany przez 
samego Freuda raczej pesymistycznie, wyraził się oczywiście nie 
tylko w dorobku psychoanalizy. Jak już wspomniano, przed XX 
wiekiem należał on do „kulturowego wyposażenia" nielicznych inte
lektualistów. W drugiej połowie tego wieku j ednakże znacząco rozpo-

87J.A. Donath, Identity and Deception in the Virtual Community, URL: 
http://smg.media.mit.edu/people/judith/ldentity/IdentityDeception.html [ data wery
fikacji URL-a: 27.09.2004]. 

88A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa ... , op. cit., s. 288-290.
89C. Levi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali ... , op. cit., s. 128.
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wszechnił się, przenikając zarówno do episteme, jak i do doksy. 
Melford Spiro i Clifford Geertz określają ów mit, na którym opierają 
się niektóre postacie relatywizmu, jako nostalgiczny „kult filozofii 
prymitywizmu", który zresztą jest de facto „ rodzajem przenicowa
nego rasizmu", mimo że docelowo ma ów rasizm zwalczać. Ów kult 
używa „wyobrażenia człowieka pierwotnego" ,jako środka do prze
prowadzania osobistych, utopijnych poszukiwań i/lub jako sposobu 
wyrażenia osobistego niezadowolenia ze społeczeństw i ludzi Za
chodu". Przytaczając kontrprzykłady ze społeczeństw pierwotnych, 
krytykuje w ten sposób i podważa przede wszystkim własność pry
watną, nierówność i przejawy agresji, współzawodnictwa, nietoleran
cji, zachodnią definicję dewiacji90 • Za przykładowy przejaw takiego 
„kultu" uprawianego pod pozorem uprawiania antropologii może 
służyć następujące, skrajnie antynomizujące zestawienie różnic w 
postawach aksjologicznych Indian Ameryki Północnej i WASPS 
(White Anglo-Saxon Protestants): 
1) Indianie - szczęście to radość życia i zjednoczenie z przyrodą;

WASPS -szczęście to sukces materialny, dostatek; dyrektywa sa
modoskonalenia, ,,szybciej, więcej, lepiej";

2) Indianie -wspólnota mienia, brak granic; WASPS -potrzeba po
siadania na wyłączność, kult prywatności, sterylność, higiena, od
rębność;

3) Indianie -pierwszeństwo ma plemię i rodzina; WASPS -pierw-
szeństwo ma indywidualna samorealizacja;

4) Indianie -współdziałanie; WASPS -współzawodnictwo;
5) Indianie -szacunek dla starości; WASPS -kult młodości;
6) Indianie - wiedza czerpana z mitu, przeszłości, idea „wiecznego

powrotu", dyrektywa „pamiętaj i wspominaj"; WASPS -wiedza
czerpana z nauki, dyrektywa „patrz w przyszłość, zapominaj";

7) Indianie - dyrektywa „pracuj tylko tyle, ile musisz", czas jest po
jęciem względnym; WASPS - pracoholizm, obowiązkowość,
,,czas to pieniądz";

8) Indianie -szacunek dla słowa, dyskrecja; WASPS -,,słowotok",
obsesja jawności, wylewność;

9) Indianie - religia immanentna w świecie; WASPS - religia trans
cendentna;

90Za: C. Geertz, Anty anty-relatywizm ... , op. cit., s. 54.
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10) Indianie -słuchanie; WASPS -patrzenie, szczególne kulturowe
znaczenie kontaktu wzrokowego;

11) Indianie -wartościowane pozytywnie j est bycie wolnym; WAPS

-bycie pożytecznym;
12) Indianie -priorytet czynności manualnych; WASPS - czynności

intelektualnych;
13) Indianie -przyjmowanie rzeczy takimi, jakie są; WASPS -kryty

ka i analiza;
14) Indianie -homologia, partycypacja mistyczna wszystkich bytów,

pokrewieństwo ze zwierzętami, roślinami itp.; WASPS-antropo
centryzm;

15) Indianie -prawo jest względne, poszczególne przypadki powinny
być rozpatrywane indywidualnie; WASPS-dura lex, sed lex;

16) Indianie -dyrektywa zachowania rzeczy takimi, jakimi zostały
stworzone; WASPS-dyrektywa zmieniania świata;

17) Indianie -preferencja dla intuicji, percepcji, uczucia; WASPS -
preferencja dla myślenia, brak zaufania do percepcji;

18) Indianie - dyrektywa „czekaj, aż sytuacja sama się wyjaśni";
WASPS -dyrektywa „działaj, sprawdzaj"91

• 

Z taką mityczną dialektyką „szczęśliwego/dobrego dzikiego"
i „nieszczęśliwego/złego cywilizowanego" oraz w konsekwencji 
z postulatem „ponownego zdziczenia" czy też „zaczarowania" 
współczesnej kultury i mentalności wiąże się ekozofia, czyli oparty 
na koncepcji „filozofii prymitywizmu" projekt upodmiotowienia 
przyrody. W jego ramach umowa społeczna przekształca się, jak pisze 
Ewa Rewers, w umowę z naturą. Ekozoficzny charakter ma jedna z 
dwu obowiązujących współcześnie metafor środowiska: podmioto
wej -nostalgicznej, opartej na zasadzie wzajemności, interpretowanej 
jako „powrót do korzeni", i przedmiotowej -modernistycznej, inter
pretowanej w kategoriach walki człowieka z wrogą mu naturą. Obec
nie funkcjonują one równolegle w tym samym społeczeństwie92

• 

Owa dwoistość współczesnego paradygmatu, o której w innym 
kontekście pisze także Giddens, jest zjawiskiem nietypowym i sto
sunkowo nowym. Niemal wszyscy badacze wymienieni przeze mnie 

91E.H. Richardson, Cu/tura! and Historical Perspectives in Counseling American 
Indians, John Wiley & Sons, New York 1981, za: A. Pankalla, op. cit., s. 134-136. 

92E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Wydaw
nictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 28-29. 
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w niniejszej pracy podkreślają tu szczególną wagę cezury lat sześć
dziesiątych-siedemdziesiątych XX wieku. Cezura ta jest również nie
zmiernie istotna dla mediologów, zaś dla badaczy Internetu wręcz 
kluczowa: to wtedy właśnie narodził się „pra-Internet" -ArpaNet, zaś 
rozwój cybernetyki gwałtownie przyspieszył. Znacząco wielu z wcze
snych animatorów i entuzjastów tego medium wywodzi(ło) się z roz
kwitających wówczas środowisk kontestatorskich, które niejako z 
braku lepszej definicji trzeba określić jako ludzi counter-culture, Ery 
Wodnika czy też New Age (Nowej Ery), by wymienić tu choćby 
Howarda Rheingolda, Johna P. Barlowa, Jarana Laniera lub Timothy 
Leary'ego. Nie był to przypadek. Jak pisze socjolog Marian Filipiak, 
wśród kulturowych źródeł ruchu New Age niezmiernie ważne miejsce 
zajmują środki masowego przekazu. Wcześniejsze ruchy o podobnym 
charakterze ograniczały się bowiem do elit, sytuacja ta zmieniła się 
dopiero po II wojnie światowej, przede wszystkim właśnie dzięki roz
wojowi środków komunikacji. Pierwszym ważnym ruchem prekur
sorskim wobec New Age była Beat Generation. Beatnicy, jak pisze B. 
Dobroczyński, ,,pierwsi rozkoszowali się bezcelowym przemieszcza
niem się. Busola tej podróży to poszukiwanie wrażeń, swoboda eks
presji, brak planu i metody, improwizacja, intuicja i cielesność". W 
latach pięćdziesiątych pojawił się Psychedelic Movement - bezpo
średni prekursor hippizmu, który odpowiada za odkrycie halucynoge
nów dla kultury. Przymiotnik psychedelic93 tłumaczony jest jako 
,,poszerzający świadomość i zakres doznań". W formie rzeczowniko
wej psychodelia oznacza cały zestaw technologicznych środków uży
wanych do tego celu (środki chemiczne, ,,style muzyczne, graffiti, 
efekty świetlne, urządzenia generujące dźwięki itd"). Owe „psycho
deliczne psychotechnologie" poszukiwania odmiennych stanów 
świadomości (ASC -Altered States of Consciousness - Odmienne 
Stany Świadomości) wielu badaczy uważa za definicję aspektów 
kognitywnych New Age94. Termin „psychodelia" spopularyzował Ti
mothy Leary w wydawanym przez siebie piśmie „Psychedelic Re
view"95. Zmarły w 1996 roku Leary jest znany przede wszystkim jako 

93
Psyche (gr.)- dusza, delos - jasny, widoczny; w polskojęzycznym piśmiennic

twie używa się formy „psychodelia", ,,psychodeliczny". 
94M. Pacwa, Katolicy wobec New Age. W jaki sposób ludzie są wciągani w psy

chologię Junga, enneagram oraz wiek Wodnika, przeł. S. i J. Demscy, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 1994, s. 10. 
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propagator konsumerystycznego „błyskawicznego oświecenia" 
osiąganego za pomocą narkotyków. Jest to niewątpliwie opinia trafna, 
lecz pomijająca ciekawsze dla kulturoznawcy aspekty jego działalno
ści. Leary propagował powszechne używanie halucynogenów głów
nie, jak twierdził, w tym celu, aby uniknąć wystawienia masowego 
społeczeństwa na łup „inżynierów dusz", uzurpujących sobie prawo 
do decydowania, kto i na jakich warunkach ma mieć dostęp do technik 
i środków rewolucjonizujących ludzką świadomość96

, a zatem czynił 
to w ściśle określonych celach społeczno-politycznych. W połowie lat 
siedemdziesiątych Leary odszedł od wschodniego mistycyzmu na 
rzecz „psybemetycznego projektu" S.M.I.L.E. (Space, Migration, 

Intelligence, Increase, Life Extension - Przestrzeń, Wędrówka, Infor
macja, Wzrost, Rozszerzenie Życia)97 i skoncentrował się na tworze
niu programów komputerowych mających „poszerzać świadomość" i 
rozwijać inteligencję. Pisał: ,,W latach 50. wyrwaliśmy władzę w 
zakresie diagnozy i terapii z rąk lekarzy i stworzyliśmy terapię gru
pową. W latach 60. odebraliśmy lekarzom władzę farmakologiczną 
( ... ), w 80. chodziło o odebranie władzy komputerowej koncernom 
takim jak IBM, dziś chodzi o odebranie władzy nad komunikowaniem 
się w skali globu mass mediom, które zawsze były techniką kontrolo
wania, manipulowania i programowania umysłów"98

• Komputer był 
dla Leary'ego, podobnie jak wcześniej LSD, środkiem interaktywnej 
komunikacji międzyludzkiej; do społecznej katastrofy prowadziłaby 
jego zdaniem sytuacja, gdyby kontrolę nad ową komunikacją przejęły 
rządy lub korporacje. Leary dopatrywał się w „cyberrewolucji" lat 
dziewięćdziesiątych zapowiedzi nowego społeczeństwa, zbudowa
nego na zasadach wolności jednostki i osobistego rozwoju. W charak
terystycznym dla siebie stylu pisał: ,,Nauczyłem się, że mózg jest 
słabo wykorzystywanym biokomputerem ( ... ). Wynikało z tego, że 
świadomość i inteligencję można systematycznie rozwijać, a mózg 
poddać reprogramowaniu"99

• ,,Wolność zależy od tego, kto kontroluje 

95M. Filipiak, F. Lis, W kręgu kultury postmodernistycznej. Młodzież, kultura,
wartości, PRINT G, Lublin 2001, s. 36. 

96A. Szostkiewicz, Leary: prorok LSD i Internetu, URL: http://www.tygodnik.
com.pl/kontrapunkt/30/szostkiewicz.html [ data weryfikacji URL-a: 27.02.2005]. 

97E. Davis, Techgnoza. Mit, magia i mistycyzm w wieku iriformacji, przeł. J. Kie
rul, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2002, s. 207. 

98 A. Szostkiewicz, op. cit.
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technologie, które pozwalają na dotarcie do umysłów"100
. ,,Społeczeń

stwo informatyczne, które aktualnie się rozwija, jest post-polityczne; 
nie działa w oparciu o zasady posłuszeństwa i wiary w dogmaty( ... ). 
W rzeczywistości info-społeczność jest całkowicie zależna od wiel
kiej ilości( ... ) [innowatorów z otwartymi umysłami-M.K.] komuni
kujących się ze sobą poprzez granice krajów i państw". Jej narodziny 
to „centralne wydarzenie ostatnich czterdziestu lat". ,,W 1967 nazwa
liśmy ten proces osobistego wyzwolenia Doświadczeniem Ekstazy. 
Dzisiaj ten czynnik wolnościowy ( ... ) nazywamy «cybernetycz
nym»". Jest to „doświadczenie psychodeliczne wyrażone w formie 
elektronicznej"101

• ,,Elektronika i psychodelia poszatkowały upo
rządkowaną liniowo tożsamość, automatyczne naśladownictwo, które 
zapewnia ciągłość rasową i społeczną( ... ). Technologia porusza for
mami energii z szybkością światła, a substancje psychodeliczne potę
gują i przełączają świadomość( ... ). Twoja głowa to kosmiczny show 
telewizyjny, dziecino. Alkohol zamazuje obraz, metedryna wstrząsa 
i przyspiesza obraz, LSD nadaje równocześnie na 87 kanałach, trawa 
wzmacnia kolor, medytacja, mantry, modlitwa, mudry ustawiają 
ostrość. To twoja głowa, dziecino. Ma ona dwa miliardy lat i tyle 
przełączników, o których nigdy nie marzyli panowie z IBM. Jest bez
pośrednio podłączona do Centralnej Stacji Nadawczej, lecz uważaj, to 
już ostatnia chwila, bo co 70 lat Wielki Kartel Korporacji Monopolu 
Dobroczynności zmienia kliszę i nie będzie czego przewijać, a więc 
już teraz otwórz się, dostrój i wyłącz"102

• Leary, którego można okre
ślić jako emblematyczną postać ruchu New Age, opisywał za pomocą 
metafor i analogii medialnych doświadczenie psychodeliczne, przed
stawiając LSD jako maszynę, która „wyzwala mysterium tremendum 

z mechaniczną przewidywalnością'', rządzoną jednak logiką magii 
naturalnej 103

• ,,Prorok halucynogenów" pod koniec życia twierdził: 
,,Za 1 O czy 15 lat środki takie j ak LSD wyjdą z mody. Będziemy stoso
wać elektroniczne i elektryczne metody rozszerzania świadomości, 
ponieważ - chcąc czy nie chcąc - świadomość jest biochemicz-

99T. Leary, Polityka ekstazy, przeł. D. Misiuna, R. Palusiński, Wydawnictwo EJB,
Kraków 1998, s. 8. 

100T. Leary, op. cit., s. 23.
101Ibid., s. 24.
102Ibid., s. 141-142.
103E. Davis, op. cit., s. 191.
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no-elektryczną siecią i sposób uruchamiania włącznika najszerszego 
pasma wiedzie poprzez techniki chemiczno-elektryczne" 104

• Idee.fixe 

tego „papieża New Age" były przez całe jego życie libertariańskie 
możliwości „technologii ekstazy". To Leary pierwszy wskazał na 
fakt, że „doświadczenie rzeczywistości wirtualnej" podobnie jak do
świadczenie narkotyczne daje wrażenie technologicznie zdetermino
wanej, ale „swobodnej gry obrazów umysłu". Generuje ono w ten 
sposób poczucie swoistego „rozdwojenia", przebywania w dwóch 
różnych czasoprzestrzeniach równocześnie, mimo iż są one przez 
podmiot świadomościowa rozróżniane, jak wskazuje Heim, pisząc o 
aporii świata wirtualnego i prymarnego. Rozróżnienie to jest jednak 
przez tenże podmiot chwilowo zawieszane. Jak pisze W. Gadzie, owo 
„poczucie rozdwojenia" tak charakterystyczne dla doświadczenia 
,,rzeczywistości wirtualnej', w ramach którego rzeczywiste gestyku
lacje użytkownika są poprzez system technologiczny „tłumaczone" 
na ruchy w wirtualnym świecie, przez co użytkownik mający świado
mość bycia poza rzeczywistością iluzyjnego świata jednocześnie 
„widzi siebie" i doświadcza tego świata wszystkimi zmysłami, w swej 
słabszej postaci opisywali już teoretycy kina, np. Christian Metz105

• 

Castellsowi analogiczne spostrzeżenie dało asumpt do twierdzenia o 
hybrydowym charakterze podstawowych ontycznych kategorii 
współczesności. 

Historyk Andrzej Wypustek zwraca uwagę na uderzające podobień
stwo klimatu duchowego Nowej Ery oraz hellenizmu i okresu cesarst
wa rzymskiego. Wspólny jest im przede wszystkim powierzchowny 
synkretyzm (przebijający wyraźnie z tekstów Leary' ego), jednak rozu
miany nie jako chaotyczny „śmietnik" heterogenicznych elementów, 
lecz jako nowy nurt postaw i wierzeń religijnych, strukturyzowany 
według swoistej wewnętrznej logiki. Głównym transmiterem owych 
motywów w okresie hellenizmu była zdaniem Wypustka magia; to ona 
stała się „fermentem, który zatarł różnice między religiami", ,,rodzajem 
religijnej koine", ,,synonimem synkretyzmu epoki" 106

• Podobnie ruch 
New Age, mieszający elementy magiczne, technologiczne i religijne 
to „Zeitgeist, coś niepochwytnego, coś co wisi w powietrzu( ... ) kul-

104T. Leary, op. cit., s. 208.
105

W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Universitas,
Kraków 1996, s. 157-159. 

106A. Wypustek, op. cit., s. 73.
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tury i na wielu z nas nieuchwytnie oddziałuje"107
• W ideologii Wod

nika mieści się przede wszystkim postulat rozwiązania odwiecznych 
problemów, które dręczą ludzkość. W tym celu należy „przewarto
ściować wszystkie wartości Zachodniej cywilizacji ( ... ). Kartezjań
skiemu dualizmowi przeciwstawia się monistyczny punkt widzenia; 
wszechświat nie j est maszyną, ale organizmem, podtrzymywanym nie 
przez prawa mechaniki, ale przez relacje jakościowe". W tym wszech
świecie wszystkie istoty są spokrewnione108

• Jest to założenie trady
cyjnie wiązane ze światopoglądem magicznym. 

Jak zatem trzeba orzec, counter-culture drugiej połowy XX wieku 
sformułowała postulat technologicznie i medialnie animowanej neo
archaizacji nowoczesnej kultury. Jednym z najważniejszych źródeł 
ruchu New Age, cechującego się eklektyzmem, niejednolitością i nie
spójnością założeń109

, były środki masowego przekazu. ,,[W]pływ 
środków masowego przekazu na ludzi jest tak głęboki i wielostronny, 
tak intensywny i ekstensywny, że wraz z umasowieniem ich od
działywania można mówić o nastaniu nowej epoki. Granicę mają sta
nowić lata sześćdziesiąte naszego [tzn. XX - MK] stulecia. Lata te 
wyznaczają granicę między dwoma epokami: epoką werbalną i epoką 
obrazu i dźwięku, ta ostatnia jest rezultatem umasowienia środków 
audiowizualnych"110

• ,,W epoce werbalnej świat poznawało się za 
pośrednictwem słowa drukowanego, zaś w epoce audiowizualnej 
głównie za pośrednictwem TV i mediów. Epoka werbalna kształto
wała postawy racjonalistyczne, których efektem była rewolucja 
naukowo-techniczna; celem ludzkich poszukiwań było wyjaśnienie 
rzeczywistości i poszukiwanie prawdy na drodze intelektualnych 
dociekań. Natomiast epoka obrazu i dźwięku - mimo że jest wytwo
rem racjonalizmu-kształtuje postawy emocjonalne; chodzi tu nie tyle 
o racjonalne wyjaśnienie rzeczywistości, ile o przeżycie rzeczywisto
ści"111. ,,Epoka werbalna, dążąca do intelektualnego ujęcia rzeczywi
stości, wprowadziła do niej rozróżnienia i fragmentaryzację. Epoka
audiowizualna ujmuje rzeczywistość w sposób «emocjonalny», chce
się włączyć w rytm życia i traktuje je w sposób całościowy, global-

107M. Filipiak, F. Lis, op. cit., s. 115.
108Ibid., s. 120.
109M. Filipiak, op. cit., s. 133.
110Ibid., s. 133. 
111M. Filipiak, F. Lis, op. cit., s. 117.
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ny"11
2

• Główna przyczyna narodzin New Age to zdaniem Filipiaka
dehumanizacja i przerost racjonalności, a zatem Weberowskie zbiuro
kratyzowanie organizacji społecznych: przerost tego, co „nazbyt 
logiczne i przez to nieludzkie". To krytyka ery industrialnej, spostrze
żenie jej bolączek i poszukiwanie recepty. Dyrektywa poszukiwań 
remedium na masową skalę decyduje zdaniem polskiego socjologa o 
„radykalnym odrzuceniu wartości i stylów życia ery industrialnej i 
zastępowaniu ich wartościami ery postprzemysłowej", co wynika z 
przekonania, że wzrost konsumpcji w krajach rozwiniętych osiągnął 
swój górny pułap i dalej wzrastać już nie może, a to z kolei powoduje 
wzrost poziomu frustracji. Ważną cechą tego paradygmatu jest odrzu
cenie dualizmu i przejście do monizmu: ,,Kosmos jest żywy i świa
domy: jest gigantyczną psychiką. Wszystkie byty tego świat są ze 
sobą spokrewnione - tworzą j edną wielką rodzinę". ,,Zwierzęta mogą 
być przodkami ludzi, ludzie mogą przechodzić zwierzęcą transforma
cję, a drzewa i kamienie posiadać duszę". ,,Ludzie są «komórkami», 
które łącząc się tworzą «wielkiego człowieka», czyli ludzkość"113• 

,,Zwolennicy tego ruchu uważają, że dotychczasowy, zsekularyzo
wany scjentyzm, oparty na racjonalnej, technicznej i praktycznej 
świadomości przedstawiał ludziom «odczarowany», odarty z wszel
kiej tajemnicy i przez to nieprawdziwy obraz świata"11

4
• Zatem New

Age oprócz swych wymiarów politycznych i kulturowych posiada 
również wymiar sakralny. Zdaniem Aldony Jawłowskiej pojęcie „reli
gijny" jest tu za wąskie; polska socjolog proponuje używanie w tym 
kontekście raczej określenia „duchowość". ,,[P]ojęcie to ma służyć 
opisowi niematerialnego, lecz równie realnego jak materialny świata, 
skupienie się na indywidualnym, prywatnym odczuwaniu sacrum 
oraz na praktyce duchowej prowadzącej do zjednoczenia się z ową 
rzeczywistością pozamaterialną''115. ,,Duchowy" wymiar indywi
duum jest w tym ujęciu częścią ,,jakiejś wielkiej całości - pozamate
rialnego wymiaru wszechświata". Takie myślenie uderza w 
okcydentalny dualizm, mieszając ze sobą kategorie natury i ducha. 

112M. Filipiak, op. cit., s. 134.
113Ibid., s. 138.
114Ibid., s. 142.
115 A. Jawłowska, Nowa duchowość. Od kontrkultury do New Age, w: Religia i

kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, NOMOS, 
Warszawa 1999, s. 53. 
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Owo podejście zawiera w sobie również odcień chiliazmu, głosząc, że 
zrealizować ową „duchowość" można w pełni tu i teraz. ,,Ducho
wość" oznacza zarówno uduchowienie ciała, jak i „ucieleśnienie" 
ducha; ciało jest tu rozumiane jako wehikuł pewnych energii, nie trak
towane jako wróg czy też przeciwnik, ale raczej jako instrument116

. 

Jest to podejście specyficznie antyindywidualistyczne: jaźń powinna 
rozpłynąć się w absolucie, nie zaś kultywować własną „obsesyjną 
odrębność"11

7• Z kolei uprawiane w ramach tego ruchu „kulty fe
mina-ekologiczne" są próbą restytucji więzi z Ziemią pojmowaną 
jako święta, uduchowiona materia, a także więzi ze wspólnotą i 
przeszłością118

. New Age to generalnie, zdaniem Jawłowskiej, ,,feno
men szeroko pojętej duchowości nastawionej na przemianę"119

. 

W kompleksie pojęć określanych mianem New Age mieści się zatem 
„brak granic przedmiotowych, przestrzennych i czasowych, sieć jako 
modelowa forma społeczeństwa, znoszenie opozycji np. ( ... ) między 
kulturą elitarną a kulturą masową ( ... ), globalnością a lokalnością ( ... ), 

duchowym a materialnym, tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrz
ne", holizm, autonomia elementów i transformacja

120
• Wszystkie te 

elementy pojawiają się jako charakterystyczne cechy Castellsowskiej 
,,kultury hiperrealności" animowanej przez Internet. 

New Age nie jest w żadnym razie ruchem nowatorskim, szczegól
nie gdy zanalizować jego poszczególne elementy. Nowa jest nato
miast występująca w nim „planetyzacja przesłania i formy", 
szczególnie efektywnie dystrybuowana obecnie przez media, zwłasz
cza Internet. Podstawowa cecha New Age to dowartościowywanie 
strategii bricolage i spontanicznego wzrostu (phusis) o pewnych ce
chach chaosu pojmowanego na kształt mitologicznego przeciwnika 
Rozumu121

• New Age podważa podział na twórców i odbiorców kul
tury oraz na rządzących i rządzonych, neguje potrzebę centralizacji 
(władzy, organizacji); jest ukierunkowana na zmiany mikrospołeczne, 
postuluje demokrację bezpośrednią i małe, autonomiczne, samo-

116A. Jawłowska, Nowa duchowość ... , op. cit., s. 56.
11

7Ibid., s. 59.
118Ibid., s. 67.
119Ibid., s. 69.
120 

A.E. Kubiak, O ponowoczesności New Age raz jeszcze, w: Religia i kultura w

globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, NOMOS, Warszawa 
1999, s. 71. 

121A.E. Kubiak, op. cit., s. 75-76. 
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rządne wspólnoty. Jest szczególnie zainteresowana komunikacją 
interpersonalną, postuluje „ulepszenie" kultury dominującej122 i kła
dzie nacisk na priorytetowość myślenia kategoriami teraźniejszości 
(temporalizm); ponadto stara się łączyć aspekty wspólnotowości typu 
Gemeinschaft i Gesellschaft (,,miesza «gatunki społeczne»")123

• Po
nieważ, jak zauważa S. Żizek, demokracja genetycznie wiąże się z 
Gesellschaft, żywi ją bowiem warunkowane przez alienację rozszcze
pienie na to, co publiczne, i to, co prywatne, nowe ruchy społeczne 
„nie chcą być tradycyjnie rozumianymi partiami", ,,chcą zarazem 
więcej i mniej niż one". Zamierzają zmienić cały „paradygmat życia": 
w ich ramach nie można być ekologiem, feministką lub „cyberliberta
rianiem" tak, jak jest się konserwatystą czy liberałem. Podmiotem 
demokracji według Żizka jest „czysta poszczególność, wyprana z 
wszelkiej treści, wolna od wszelkich istotnych więzi"124

• Postulat 
zmiany tej właśnie sytuacji był charakterystyczny zarówno dla ruchu 
Nowej Ery, jak i współczesnych „cyberlibertarian" w rodzaju wymie
nionych przeze mnie Laniera, Barlowa i Rheingolda125

. Burszta za
uważa, że także fenomen wspólnot wirtualnych należy rozumieć 
przede wszystkim jako wyraz tęsknoty „wyalienowanych w Gesell
schaft" za wspólnotą, za utożsamieniem się z drugim człowiekiem 126

• 

Podobną opinię wyraża Maffesoli, a Zawojski dodaje: ,,Cyberkultura 
opiera się na trzech zasadniczych fundamentach: możliwości nieogra
niczonego łączenia «wszystkiego z wszystkim», kategorii wirtual
nego społeczeństwa i tzw. zbiorowej inteligencji( ... ). [N]awiązuje do 
idei «świadomości kolektywnej», szukając analogii i inspiracji w 
myśli Teilharda de Chardin, który niespodziewanie jawi się jako pro
rok nowej epoki elektronicznej wspólnoty, za pośrednictwem monito
rów i sieci łączącej swe umysły tworzące «połączoną inteligencję». 

122M. Filipiak, F. Lis, op. cit., s. 17.
123Ibid., s. 77. 
124S. Żizek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, przeł. J. Mar

gański, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003, s. 242-243. 
12

5Cyfryzacja przeniosła Rheingolda jego zdaniem na powrót do wspólnoty, rze
czywistości, przyrody (,,kiedy jest śliczna pogoda, wynoszę swój komputer na 
zewnątrz domu. Napisałem Virtual Reality i Virtual Community w moim ogrodzie"), 
czyli do świata Prawdziwego Życia pojmowanego jako Gemeinschaft. Za: P. Zawoj
ski, Monitory między nami ... , op. cit., s. 428. 

126W.J. Burszta, Język hiperrzeczywistości - hiperrzeczywistość języka ... , op. cit.,
s. 143.
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Przypomina ona Teilhardowską ideę noosfery, która doskonaląc się 
ma doprowadzić do powstania «idealnego społeczeństwa»" 127

. Pokre
wieństwo z tym de facto New Age' owym sposobem myślenia o świe
cie zdradza omówiony w niniejszej pracy manifest Barlowa, a także 
polski, hipertekstualny, współtworzony przez internautów Manifest 
E-generacji: ,,Uważamy, że Internet to nie tylko kolejny praktyczny
gadżet, lecz zjawisko, które w namacalny sposób zmienia nasze życie.
Rozumiemy, że to dopiero początek, lecz dostrzegamy już też konse
kwencje przemian( ... ). Nie negujemy przeszłości - nie mówimy, że
wcześniej ludzie nie mieli nic do powiedzenia. Twierdzimy jednak, że
teraz każdy będzie wysłuchany, każdy może opowiedzieć swoją histo
rię, a ta historia obiegnie świat, odbije się szerokim echem. Co równie
ważne, wszyscy mają do tego takie same prawo( ... ). Wszyscy mają tu
takie same prawa i - z założenia - równy start( ... ). Nieważne, kim
jesteśmy, jak wyglądamy, skąd pochodzimy - liczy się tylko to, co
myślimy, i to, co mamy do powiedzenia"128

. Założenie to, niewątpli
wie naiwne w sytuacji, gdy ów „każdy, który może opowiedzieć swoją
historię" musi dysponować w tym celu określoną wiedzą oraz rela
tywnie kosztownym i skomplikowanym w obsłudze technologicznym
oprzyrządowaniem, ma charakter wyraźnie idealistyczny i utopijny.
Istotnie jednak dzięki możliwościom komunikacji zapośredniczonej
komputerowo do głosu we współczesnym świecie dochodzą jednostki
i grupy, które nie miałyby na to szans w ramach mediów nieinterak
tywnych i poddanych ścisłemu gatekeeping. Jako przykład można tu
podać grupy określane mianem radical others (radykalni inni). Są to
ekstremistyczne grupy społeczne lub polityczne, najczęściej niefor
malne lub nielegalne, egzystujące na obrzeżach życia społecznego,
które z różnych powodów nie są w stanie prezentować swych po
glądów przy użyciu klasycznych mass mediów, zwracają się więc w
stronę Internetu. Umożliwia on powstanie sites przekazujących inte
resujące dane grupy treści i pozwalających na nawiązanie kontaktów z
zainteresowanymi na całym świecie, dzięki czemu fundamenty ru
chów tego typu ulegają wzmocnieniu, zaś materiały publikowane
przez najmniejsze nawet grupy ze stosunkowo odległych miejsc mogą
stawać się przedmiotem publicznego dyskursu. Wprowadza to do

127P. Zawojski, Monitory między nami ... , op. cit.,
128

Manifest e-generacji Onet.pl, URL: http://e-generacja.onet.pl/[ data weryfika
cji URL-a: 11.01.2005]. 
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działalności owych grup element eskalacji postaw, bowiem szybko 
następująca integracja środowisk skłania do przedstawiania się ich w 
coraz bardziej radykalnym świetle129 • W ten sposób Internet staje się 
nie tylko komunikatorem postulatów społeczno-politycznych, ale tak
że miejscem projektowania utopii. Kontrowersyjny i sławny w krę
gach kontrkulturowych amerykański wynalazca, architekt i filozofR. 
Buckminster Fuller (1895-1983) głosił, iż w XXI wieku dojdzie albo 
do zrealizowania utopii, albo do zniszczenia planety. Do celów owej 
,,zbawiennej" rewolucji społecznej należy w opinii Fullera zaanga
żować pod sztandarami globalizacji i rządu światowego wysoką 
technologię. Rewolucja owa będzie miała charakter naukowo-inży
nieryjny, nie zaś polityczny130

• Spadkobiercami tej właśnie myśli
wydają się wszyscy wymienieni w tej pracy „technolibertarianie i 
cyberoptymiści": od Laniera, Barlowa i Rheingolda aż po Turkle i Ca
stellsa. 

Tak więc „retoryka Sieci" czerpie z wartości typowych dla kontr
kultury lat sześćdziesiątych, szczególnie „północnokalifornijskiej 
subkultury cyberdelicznej", mającej z kolei związki z ideologią reli
gijnych komun Ameryki XIX wieku, które charakteryzował „duch 
samowystarczalności i społecznego majsterkowania" oraz poczucie 
bycia pionierami w kolejnym Nowym Świecie. Owe wartości to: nie
tradycyjnie pojmowana demokracja, priorytet rozwoju osobowości w 
ramach alternatywnej wspólnoty oraz postulat kształtowania zdecen
tralizowanego społeczeństwa swobodnego przepływu informacji 13 1 • 

Genetycznie kontrkulturowy technolibertarianizm „innowatorów" 
zasługuje zatem na miano filozofii Sieci lub szerzej - filozofii kapita
lizmu informatycznego. Podstawowe jego założenia to: nieograni
czona wolność słowa, zbliżony do klasycznego pogląd na kwestie 
gospodarki, wiara w kapitalistyczny prometeizm, niechęć do wszel
kiego typu regulacji, w tym szczególnie narzucanych przez instytucje 
państwowe, akceptacja ideologicznych założeń ruchów o podłożu 
anarchistycznym, wskazywanie na wewnętrzny rozwój jako zasadni
czy cel ludzkiego życia i wreszcie pragmatyczne podejście do 
rozwiązywanych problemów13

2• Technolibertarianizm uderza w regu-

129URL: http://www.cyberkultura.pl/content.php?contid=l 04 [ data weryfikacji
URL-a: 20.02.2005]. 

130M. Pacwa, op. cit., s. 20-21.
131E. Davis, op. cit., s. 212.
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lacje państwa, poszukuje więc dla siebie legitymizacji w pojęciu 
„natury" (,,wrodzony ludziom instynkt prospołeczny") lub utopijnych 
organizacji społecznych (,,świecki millenaryzm")133

• Legitymizacja
ta może po usystematyzowaniu przybrać kształt wynalezionej tradycji 
lub „nowego mitu". 

Wobec wielkiej złożoności omawianego zjawiska na pytanie: 
,,Czym jest Internet?" można odpowiedzieć jedynie przez analogię. 
Jak wynika z powyższych rozważań, jeden z najbliższych prawdy 
analogonów tego pojęcia to utopia. Słowo to oznacza po grecku tyle, 
co po francusku non-lieu, czyli „nie-miejsce". Najstarsza utopia, opi
sana przez Platona w Państwie, stanowiła zamknięty w sobie nie
wielki świat, nie istniejący nigdy w czasie i nigdzie w przestrzeni. 
Zapewniał on ludziom byt i sprawiedliwość w zamian za przestrzega
nie surowej dyscypliny społecznej 134

• Z tak rozumianą utopią digital
nie animowana „nie-przestrzeń" ma oczywiście niewiele wspólnego, 
choć, jak zauważa M. Sieńko, Internet to „świat obramowany", przez 
co podobny pod pewnymi względami do światów kreowanych w 
literaturze. Nie istnieje on „rzeczywiście", lecz ową dosłowną niereal
ność „obramowanego świata" bierze się w analogiczny do przydziela
nego kreacji o charakterze fabularnym „nawias"13

5• Jednak
niewątpliwie bardziej użyteczne dla potrzeb niniejszego wywodu jest 
czytanie utopii na sposób zaproponowany przez jednego z twórców 
socjologii wiedzy, Karla Mannheima (1893-1947). Mannheim pisał: 
„Utopijną jest taka świadomość, która nie pokrywa się z otaczającą ją 
«rzeczywistością» ( ... ). W przeżywaniu, myśleniu i działaniu orien
tuje się na czynniki, których owa rzeczywistość nie zawiera". Lecz 
utopijną można nazwać tylko taką transcendującą od rzeczywistości 
orientację, która przechodząc do działania, częściowo lub całkowicie 
rozsadza istniejący w danym czasie „porządek bytu"136

• Tym właśnie
utopia różni się od ideologii, która jest nastawiona na utrzymanie sta

tus quo. Mannheim podaje tu następujący przykład: w Średniowieczu 

132
http://www.cyberkultura.pl/content. php?contid= 102.

133E. Davis, op. cit., s. 147. 

13
4
A. Kowalska, Od utopii do antyutopii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczna,

Warszawa 1987, s. 10. 

135M. Sieńko, op. cit., s. 95.

136K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Wydawnictwo Tekst, Lub
lin 1992, s. 159. 



300 Interpretacja rzeczywistości wirtualnej jako przestrzeni neomagicznej 

usuwano obietnice raju poza świat ziemski, dzięki czemu transcendo
wano pragnienie zmiany; kiedy pewne grupy włączyły te obietnice w 
swoje działanie i spróbowały je urzeczywistnić, ideologie te stały się 
utopiami. Idee stają się utopią „tam, gdzie otrzymują funkcję zmie
niającą rzeczywistość"137. Definicja ta ściśle odpowiada Heimowskiej 
definicji wirtualności. Natomiast ideologiami nazywa Mannheim te 
wyobrażenia wobec rzeczywistości transcendentne, które nie osiągają 
realizacji zawartych w nich treści 138• Mimo to określenie, co konkret
nie w danym przypadku należy uznać za ideologię bądź utopię, jest 
zdaniem niemieckiego socjologa trudne, ponieważ zależy od tego, na 
jakim etapie bytu dokonuje się oceny, oraz od przyjętego punktu 
widzenia: ,,Utopią nazywają przedstawiciele określonej realności 
bytu wszystkie te wyobrażenia, które z ich punktu widzenia zasadni
czo nigdy nie mogą być zrealizowane". Utopia jest zatem zawsze rela
tywna 139. Jako utopię określają ją przedstawiciele ancien regime 'u; 
jako ideologię - ci, którzy za jej pośrednictwem dążą do awansu 
społecznego, choć zawsze podstawową jej funkcją jest „rozsadzanie 
rzeczywistości"140• Trzeba zatem przyjąć taką właśnie, ideologicz
no-utopijną interpretację zjawiska Internetu w tym jego aspekcie, 
który ma na myśli Chris Chesher, pisząc, iż kiedy okazało się, że 
możliwości owego medium znacznie przerosły najśmielsze oczeki
wania, zaproponowano rozumienie rzeczywistości wirtualnej jako 
nowego paradygmatu ogólnospołecznego 141

. 
Mannheim zauważa, iż utopia lokuje się de facto w sferze ducho

wej, nie zaś w terytorium 142, choć „projekcje marzeń ludzkich( ... ) w
pewnych okresach historycznych umiejscawiały się( ... ) w wymarzo
nych czasach [chiliazmy-MK], w innych zaś w wymarzonych miej
scach [ utopie w ścisłym znaczeniu tego słowa - MK]" 143

, i dodaje, iż 
„najbardziej istotną zasadę formowania konkretnej świadomości 
znajdziemy zawsze w jej warstwie utopijnej"144• Przyjęcie tego zało-

137K. Mannheim, op. cit., s. 160.
138Ibid., s. 161. 
139Ibid., s. 162-163. 
140Ibid., s. 170. 
141

C. Chesher, Colonizing Virtual Reality [URL: http://www.eserver.org/cultro-
nix/chesher/, data weryfikacji URL-a: 28.02.2005]. 

142K. Mannheim, op. cit., s. 164.
143Ibid., s. 169. 
144

Ibid., s. 1 72. 
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żenia pozwala traktować technolibertariańskie, futurologiczne dekla
racje „cyberentuzjastów" przybierające postać „sieciowych 
manifestów" jako szczególnie reprezentatywne próby wyrażenia 
światopoglądu właściwego epoce współczesnej. Co znamienne, jako 
reprezentatywne case study utopii Mannheim opisuje orgiastycz
no-ekstatyczny chiliazm protestanckiego ruchu anabaptystów, częś
ciowo odpowiedzialnego za XVI-wieczne wojny chłopskie w 
Niemczech oraz za próby wprowadzenia teokracji w Munster w latach 
1533-1535. Jak pisze Mannheim, jedyną bezpośrednią właściwością 
przeżycia typu chiliastycznego jest „absolutna teraźniejszość, abso
lutna obecność"145

• Chiliazm oparty jest na założeniu, iż „tu i teraz"
jesteśmy tylko przejściowo, zatem kwestia, ,,gdzie i kiedy" nie ma 
właściwie znaczenia, a co za tym idzie, możemy się dowolnie „roz
przestrzeniać". U chiliasty zmysłowe i duchowe jest jednym; jest on 
ukierunkowany na teraźniejszość, na „spełnione Teraz", neutralizu
jące przeszłość i przyszłość. Ekstaza mistyczna zostaje tu wprowa
dzona w doświadczenie codzienności, ,,zarażając" je niejako 
,,nieokreślonością'' miejsca i czasu. Przypomnieć tu należy o prze
kształceniach czasu w timeless time oraz przestrzeni w system 
„nie-miejsc", a następnie całości kultury pod wpływem „ekstazy 
komunikacji"146 w jej wersji komputerowo zapośredniczonej. Prze
miany te mają charakter analogiczny do „wiecznego tu i teraz" chilia
stów, które to „tu i teraz" sprawia, że chiliazm staje się antytezą 
racjonalności, ponieważ „racjonalnie zwarty system" jest czymś ab
solutnie zewnętrznym wobec rzeczywistości, zaś utopia chiliastów 

145Warto tu dodać, że współobecność oznacza dla Giddensa, który przyjmuje tę 
definicję za Goffmanem, zakotwiczenie w percepcyjnych i komunikacyjnych modal
nościach ciała. Jednak „pełne warunki współobecności" występują tylko wtedy, gdy 
podmioty „czują, że są dość blisko, by być postrzegane i to postrzegane jako czujące, 
że sąpostrzegane". ,,Pełne warunki współobecności" zachodząjedynie w przypadku 
niezapośredniczonego kontaktu osób fizycznie obecnych, ale współcześnie dzięki ko
munikacji elektronicznej, ,,również kontakty zapośredniczone dopuszczająpewnąin
tymność właściwą współobecności". A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa ... , op. 
cit., s. 108-109. 

146Stefan Morawski proponuje tu pojęcie „kulturo-spazm". Jest to „stan ducha lu
dzi owładniętych paniką, zawieszonych między deliryczną radością z pochłaniania i 
wydalania dóbr a delirycznym niepokojem" oraz towarzyszące mu „pragnienie, by 
życie było ciekawe, obojętnie za jaką cenę". Pragnienie to pociąga za sobą cechującą 
kulturę mediów doraźność, przypadkowość, różnorodność, pluralizm, tolerancję. 
Zob. S. Morawski, W mrokach postmodernizmu ... , op. cit., s. 37. 
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„wchodzi" w rzeczywistość i przenika ją, radykalnie przekształcając 
jej struktury147_ 

Chiliazm historyczny stopniowo sekularyzował się, popadł w pe
dagogikę, połączył z ewolucjonizmem i w końcu przybrał odcień 
liberalno-humanitarny. Od swej pierwotnej akcentacji „nagłego mo
mentu", ahistorycznego „nabrzmiewania i odchodzenia czasów", his
torii pojmowanej jako narzędzie, a nie jako prawo, ,,wdzierającej się" 
w rzeczywistość i realizującej w niej wyższy sens, przeszedł do 
akcentacji „stawania się", drogi, rozwoju. Zaczął rozumieć historię na 
sposób specyficznie modernistyczny, czyli jako „ewolucjonistycz
nego dyktatora praw"148. Mannheim dodaje, iż obydwie wersje świa
domości utopijnej, chiliastyczna i liberalna, krytykują przeszłość, lecz 
czynią to z radykalnie odmiennych pozycji: chiliasta z pozahistorycz
nych, liberał zaś z pozycji codzienności, co umożliwia mu wyznacze
nie punktu dojścia swego projektu. Lecz chiliastyczne wyobrażenie 
przełomu może nadal „kryć się za konstrukcjami racjonalistycz
nymi"149. Niemiecki socjolog prognozował prawdopodobny upadek 
utopii w XX wieku, twierdził jednak, iż mogą ją zreaktywować outsi
derzy, czyli warstwy nie wyemancypowane, lub też intelektualiści, 
którzy są nastawieni również na duchowość, nie zaś tylko na awans 
społeczny150. Przypomnieć tu trzeba, iż grupy te należały (i należą) do 
najbardziej znaczących animatorów Internetu. 

Sieć w jej obecnym stanie ewolucyjnym należy zatem lokować w 
pewnym punkcie kontinuum między „chiliazmem" pierwszych entu
zjastów związanych z kontrkulturą a „chiliazmo-liberalizmem", który 
w kategoriach kapitalizmu informatycznego definiuje Castells. Ba
dając wspomniane analogie z ideologią komun Ameryki, dojść 
można do wniosku, iż punkt ten odpowiada wyznaczonemu przez 
casus Oneidy. Była to założona w 1848 roku przez Johna Humphreya 
Noyesa perfekcjonistyczna, etycznie zorientowana sekta protestancka 
o charakterze komuny, która po 30 latach przekształciła się w spółkę
akcyjną The Oneida Community, Limited151. Perfekcjoniści z Oneidy
dzięki wypracowanej przez siebie specyficznej etyce pracy i formule
organizacji społecznej wypraktykowali inny model managementu niż

147
Ibid., s. 174-178. 

148
Ibid., s. 182-183. 

149
Ibid., s. 184. 

150
Ibid., s. 206. 
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im współczesny; miał on być przyjazny nie tylko dla kompanii, ale i 
dla zatrudnionych152

• Analogiczną drogę przeszło wiele wspólnot 
internetowych, jak na przykład słynna WELL 153

• Jak można wniosko
wać z tego przykładu, antropolodzy słusznie zwracają uwagę, iż 
mówiąc o „ludzkim świecie obiektywnym", nie można ściśle oddzie
lać sfery ekonomicznej od kulturowej, ponieważ rzutują one na siebie 
wzajemnie154

• ,,Ideologia Internetu" zatem, która w nieunikniony spo
sób przesącza się do światopoglądu jego użytkowników, wyraża 
dwoistość współczesnego hybrydycznego paradygmatu. Jego dwie 
kontestujące się nawzajem postacie to technokratyczna-racjonalny 
konsumeryzm oraz kult filozofii prymitywizmu, projekt chiliastycz
nej utopii. 

3. Świat współczesny jako coeanaesthesia

paradygmatów

Jak dowiodłam, Internet z genealogicznego punktu widzenia jest 
hybrydą. Rzeczywistość wirtualna została zaprojektowana częściowo 
przez marginalne subkultury i sympatyzujących z nimi „intelektuali
stów-artystów-innowatorów na skrzyżowaniu dróg Krzemowej 
Doliny i kalifornijskiej kontrkultury"155

, co tłumaczy jej związki z 
radykalną krytyką społeczną, na przykład z socjalizmem wolnościo
wym, i pozwala traktować ją jako nową wersję technologicznego uto
pizmu, a częściowo przez wielkie scentralizowane kompanie, jak 
NASA, IBM i organizacje wojskowe. O znaczącym przekształceniu 
zjawiska komunikacji zapośredniczonej komputerowo zadecydowało 
jej upowszechnienie się i ekscesywny rozrost, oznaczający przejście z 
fazy eksperymentalnej do kulturowego mainstreamu i świata codzien
ności milionów ludzi na całym świecie. W tym samym czasie okazało 

151
Obecnie Oneida produkuje sztućce i zastawę stołową, powołując się nadal na 

tradycje z okresu, gdy stanowiła wspólnotę o charakterze religijnym. ,,Wizytówkę" 

tej firmy można obejrzeć pod adresem: www.oneida.com. 
152M.L. Carden, Oneida. Utopian Community to Modern Corporation, Harper

Torchbook, Toronto 1971. 
153

About the WELL, URL: http://www.well.com/aboutwell.html, [data weryfika
cji URL-a: 11. 12. 2004]. 

154
W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 99. 

155Jak pisze Chesher, ,,rewolucja komputera osobistego" odbyła się pod znamien

nym hasłem power to the people. 
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się, iż w „świecie prymarnym" kontrkulturowe utopie lat sześćdzie
siątych nie znalazły spełnienia Gak twierdzi Chesher, przede wszyst
kim dlatego, że w większości nie były zdolne do podjęcia 
zorganizowanej działalności politycznej), a ich idee, jeśli mają prze
trwać, wymagają znaczącego przeformułowania. Równolegle w gos
podarce zmieniły się dominujące koncepcje managementu, w imię 
Ritzerowskiego „urozumnienia biurokracji", jak również w imię 
wzrostu wydajności odchodzące od dyrektyw tayloryzmu i fordyzmu. 
W związku ze złożoną genezą oraz rzutowaniem na siebie sfer ekono
micznej i kulturowej rzeczywistość wirtualna to obecnie zarówno uto
pia, jak i przemysł, zaś definicje te się nie wykluczają156

. Niektórzy 
badacze (np. Castells) diagnozują całe współczesne społeczeństwo 
,,globalno-lokalne" i „poprzemysłowo-przemysłowe" jako tego ro
dzaju hybrydę. Jak twierdził Daniel Bell, w drugiej połowie XX 
wieku dokonało się w gospodarce istotne przesunięcie od prymatu 
produkcji do dominacji dystrybucji usług. Jednak, jak uważa Ritzer, 
„makdonaldystyczny" model dominujący obecnie w sektorze usług 
stanowi rozwinięcie koncepcji epoki przemysłowej i tayloryzmu-for
dyzmu 15

7. Pojawiają się głosy (np. George'a Steinera), że mamy dziś 
do czynienia z „odejściem tradycji", związanym zwrotnie z rozpadem 
więzi społecznych, upadkiem kultury wysokiej i zmediatyzowaniem 
oglądu świata, które niejako „wyrzuca" aktorów społecznych na 
pozycję tego świata obserwatorów. Równolegle wielu badaczy 
(Maffesoli, Bauman, Hobsbawm, Burszta) opowiada się za tezą o 
intensyfikacji tendencji do kultywowania tradycji w społeczeństwie 
współczesnym, podkreślając przy tym, że właściwie każda tradycja 
została ongiś zapożyczona lub skonstruowana kulturowo. Radykalna 
detradycjonalizacja współczesnych społeczeństw jest faktem, ale 
współistnieje ona z procesami odwrotnymi, czyli „wynajdowaniem" 
tradycji i tworzeniem/rekonstruowaniem tradycyjnych form życia. 
Główna różnica między kulturami tradycyjnymi a społeczeństwem 
współczesnym polega zaś na tym, że dziś istnieje tu szersze spektrum 
możliwości wyboru 158

• 

Zjawisko owych sprzecznych, ale niewątpliwie współwystępu
jących tendencji rozwojowych jest przez każdego spośród badaczy 

156C. Chesher, Colonizing Virtual Reality ... , op. cit.
157G. Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństwa ... , op. cit., s. 250.
158W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 111-112.
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określane innym mianem. Maffesoli mówi tu o coeanaesthesii kolek
tywizmu i indywidualizmu, racjonalności i emocjonalności cechu
jącej społeczeństwa o strukturze sieci. Christopher Norris pisze o 
koegzystencji w mentalności człowieka współczesnego odmiennych 
paradygmatów i, co za tym idzie, możliwości funkcjonowania rozma
itych „ontologii regionalnych"159

. Radosław Sojak proponuje pojęcie
,,respektowania lokalnego". W opinii tego ostatniego badacza w sytu
acji, gdy paleta możliwych wyborów światopoglądowych we 
współczesnych społeczeństwach jest coraz szersza, ,,mówiąc języ
kiem Kmity znacznie zwiększa się ilość oraz zróżnicowanie zespołów 
przekonań mogących podlegać szerokiemu respektowaniu". Konse
kwencją jest coraz większa trudność w osiągnięciu powszechnego 
respektowania, w związku z czym coraz trudniej jest przedstawić stan 
globalny, a pojęcie to traci na znaczeniu. Zjawisko to jest związane z 
przejściem od „społeczeństw losu" do „społeczeństw wyboru", prze
biegającym równolegle do procesu industrializacji. Społeczno-regu
lacyjna teoria kultury napotyka tu problem, ponieważ wyjaśnienia 
subiektywno-racjonalne wymagają w niej uzupełnienia o wyjaśnienia 
funkcjonalno-genetyczne, w których istotną rolę odgrywa właśnie 
pojęcie stanu globalnego. Dodatkowo stan globalny na tyle, na ile 
można go dziś określić, jest „irracjonalny", natomiast w społecz
no-regulacyjnej teorii kultury funkcjonuje założenie o racjonalności 
podmiotu. Stworzona dla analizy kultur społeczeństw industrialnych 
społeczno-regulacyjna teoria kultury domaga się tu w opinii Sojaka 
,,postindustrialnej" korekty160

• Jak pisałam, we współczesnym świe
cie jest niezwykle trudno wyznaczyć ogólną tendencję rozwojową, 
np. określić obowiązujący w danej kulturze typ waloryzacji świato
poglądowej 161 . Z tego właśnie powodu nie można w sposób rozstrzy
gający odpowiedzieć na pytanie, czy Internet jest „tubą wolności" i 
narzędziem przemian społecznych, czy też może dominium wielkich 
korporacji i ich interesów. Przychylenie się do którejkolwiek z tych 
odpowiedzi, a wykluczenie innej oznaczałoby redukcjonizm, zatem 
moc eksplikacyjna takiego wyjaśnienia byłaby niewielka. 

159C. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo
rozumu, przeł. A. Przybysławski, Universitas, Kraków 2001, s. 56. 

160
R. Sojak, Granice prawomocności społeczno-regulacyjnej koncepcji Jerzego

Kmity, w: ,,Kultura Współczesna" nr 3 (15), 1997, s. 66. 
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W celu rozwiązania problemu z określeniem stanu globalnego M. 
Buchowski proponuje wprowadzenie zbudowanego na gruncie histo
rii relatywizmu kulturowego w antropologii rozróżnienia między 
,,kilku racjonalnościami" (koncepcję tę omawiam w rozdziale pierw
szym), zaś R. Sojak postuluje wsparcie się w tym miejscu teorią sieci 
Bruno Latoura. W ujęciu tym sieć jest strukturą hybrydalną Natury 
i Społeczeństwa. Nowoczesność oznacza dwa warunkujące się zbiory 
praktyk: mediację, czyli tworzenie hybryd, i puryfikację, czyli roz
dzielanie tychże, tworzenie odrębnych sfer ontologicznych Natury 
i Społeczeństwa. Społeczeństwo pierwotne różni się od naszego 
znacznie niższym tempem i intensywnością produkcji owych sieci. 
Społeczno-regulacyjna teoria kultury przyjmuje założenie, iż jedynie 
w okresie magicznej waloryzacji światopoglądowej występował syn
kretyzm sfer kultury. Latour jednakże dowodzi, iż jest to „iluzja 
społeczeństw nowoczesnych": synkretyzm w rzeczywistości nigdy 
nie „zniknął ze sceny", zszedł tylko „do podziemia"162

. Przypomnieć
tu należy, że tak samo interpretuje grę aspektów indywidualizmu i 
kolektywizmu, demens i sapiens M. Maffesoli163

• Sojak wysuwa w
związku z tym postulat zbadania zasięgu mechanizmu synkretycz
nego łączenia związków przyczynowych i symbolicznych we wszyst
kich typach społeczeństw164

• Zwraca przy tym uwagę na koncepcję
Postmana wyłożoną w Technopolu, a głosząca, iż coraz więcej dzie
dzin praktyki społecznej niematerialnej jest regulowanych przez 
dyrektywy o charakterze techniczno-użytkowym, oraz na przeciw
stawną Postmanowskiej koncepcję Z. Krasnodębskiego, zawartą w 
Postmodernistycznych rozterkach kultury165

, a głoszącą, że współcze-

161N a przykład, jak zauważa D. Etounga-Manguelle, ,,wbrew temu, co mogą myś
leć niektórzy, religia chrześcijańska zamiast położyć kres czarom w Afryce, doprowa
dziła do ich legitymizacji": dziś afrykańscy chrześcijanie sprawnie stosują 
,,zapożyczone" technologie, wspierając ich działanie zarówno „zapożyczonymi" 
środkami religijnym, jak i „rodzimymi", magicznymi. Zob. D. Etounga-Manguelle, 
Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania kulturowego?, w: Kultura ma zna

czenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, przeł. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i 
S-ka, Poznań 2003, s. 138.

162B. Latour, We Have Never Been Modern, Harvester Wheatsheaft, New York
1993, s. 7, 100, za: R. Sojak, op. cit., s. 69. 

163Zob. rozdział czwarty tej pracy. 
164R. Sojak, op. cit., s. 70.
165Z. Krasnodębski, Postmodernistyczne rozterki kultury, Oficyna Naukowa,

Warszawa 1996 , s. 114-116. Za: R. Sojak, op. cit., s. 71. 
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śnie wyraźnie wzrasta znaczenie zmiennych kulturowych w procesie 
produkcji 166

• Z wielości równouprawnionych interpretacji owych zja
wisk Sojak wysnuwa wniosek, iż dotychczasowa koncepcja kultury, a 
zwłaszcza jej stanu globalnego, poczęła wykazywać oznaki wyczer
pania w zetknięciu ze współczesnymi społeczeństwami, ,,złożonymi, 
uwarstwowionymi i klasowo zróżnicowanymi, w dodatku z reguły 
wieloetnicznymi". W związku z tym pojawiły się pytania o granice 
systemów kulturowych. Zdaniem Burszty dotyczą one trzech głów
nych zakresów problemowych: 1) wewnętrznych dziedzin danego 
systemu społeczno-kulturowego (religijnych, politycznych, między
ludzkich), 2) granic lokalnych, międzygrupowych, granic między jed
nostkami, 3) granic hierarchii, statusu i klasy. Na pytania te 
odpowiada się współcześnie, używając pojęć procesualnych, zmie
rzając do „rozpisania" regulatywnej mocy kultury na poszczególne 
grupy i kategorie społeczne. Celem takiego postępowania jest możli
wość ujęcia zarazem społeczeństwa globalnego i małych społeczności 
(,,subkultur, warstw i nowoplemion") oraz opisania fenomenu kultury 
popularnej, która jest „wielogłosowa" i wieloznaczna, w związku z 
czym poddaje się wielu różnym, równouprawnionym interpretacjom. 
Jak wskazuje Burszta za Fredrikiem Barthem, w myśl ideacyjnej kon
cepcji kultury można ją rozumieć jako zbiór „scenariuszy", w ramach 
których „różnice między jednostkami z punktu widzenia wiedzy, war
tości, pojęć i perspektyw poznawczych są źródłem odmiennych 
rodzajów partycypacji w kulturze i ustalonej, choć zmiennej histo
rycznie stratyfikacji społecznej"167

• 

Dodać trzeba, iż antropolodzy nastawieni antyfundamentalistycz
nie, zakładający nominalizm lingwistyczny (neopragmatyści amery
kańscy i postmoderniści, zwłaszcza francuscy), negują możliwość 
wprowadzenia naszkicowanych powyżej rozwiązań, zapewniając, iż 
spójność i wyłączność kultury rozumianej jako zespół podzielanych 
norm i wartości to iluzja, która obecnie nie daje się już dłużej obronić. 
Za ową fundamentalną iluzorycznością głoszoną przez relatywistów 
idzie traktowanie chwiejności jednostkowej tożsamości, poszukiwa
nej, lecz nigdy naprawdę nie osiąganej przez podmiot nie jako znaku 
czasów, lecz jako stanu stałego, normalnego. Współcześnie dominują 
jednakże diagnozy głoszące, iż owa tożsamościowa metamorficzność 

166R. Sojak, op. cit. , s. 71.
167

W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 34-35.
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dopiero we współczesnym, ,,przyśpieszonym", zurbanizowanym, 
zmediatyzowanym świecie strukturyzowanym przez sieci osiągnęła 
status powszechnego kulturowego wzoru. Dopiero od tego momentu 
życie współczesne „rozpada się na szereg odrębnych epizodów, mię
dzy którymi brak punktów stycznych. Nie mogąc wiązać się z innymi 
ludźmi aksjologicznie, przylegamy do nich jedynie uczuciowo, dora
źnie, na krótko, by zmienić swoją «grupę afektywną», gdy tylko jakaś 
inna wyda nam się bardziej atrakcyjna, lepiej odpowiadająca naszej 
tożsamości w danym momencie". Owa zmiana ma charakter lokalny i 
improwizowany, przebiega w warunkach oddalenia od centrum w 
świecie różnych systemów znaczeniowych, inspiruje się „na nowo 
zgromadzoną przeszłością'', czyli Hobsbawmowską wynalezioną tra
dycją zapośredniczoną przez media168

• W świecie tym dominują 
raczej routes niż roots, raczej podróż, w której liczą się doznania, nie 
zaś ostateczny cel, niż zakorzenienie. Ściślej, w myśl postulatu 
respektowania lokalnego, ważne jest osiąganie jednego i drugiego w 
ramach tej samej biografii. Jak dodaje Burszta, współcześnie ,,jest się 
w kulturze, a zarazem się ją obserwuje"169

, ponieważ będąc w niej 
podlega się nieustannej, rzadko uświadamianej oscylacji między bie
gunami mediacji i puryfikacji, globalizmu i lokalizmu, racjonalności i 
irracjonalności, wreszcie tego, co materialne i co wirtualne. W media
pochodnie zglobalizowanym świecie panuje zatem logika, którą 
Levy-Bruhl w kontekście kultur „pierwotnych" określił jako dualite,

zaś Maffesoli nazwał współczesną coenaesthesią paradygmatów 
pozornie sprzecznych, między którymi można „podróżować", 
,,respektując je lokalnie". 

4. Metamorfozy medialne - metamorfozy magiczne

Jak wskazuje Tarzycjusz Buliński, we współczesnym świecie rady
kalnej zmianie ulega przede wszystkim kluczowa istotny element 
kultury, którym jest kreujący dyferencjację między Innością a Tożsa
mością tryb socjalizacji/enkulturacji. ,,Antropolog patrzy tutaj w stro
nę praktyki społecznej reprezentowanej przez masowe media oraz 
kulturę popularną. Wskazuje ( ... ) na nowy sposób konstruowania 

168Ibid., s. 37. 
169W.J. Burszta, Różnorodność i tożsamość ... , op. cit., s. 39.
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obrazu własnego JA, swojej tożsamości. Człowiek nie jest już tą 
dawną istotą wyraźnie określoną, o prostym kręgosłupie moralnym 
podtrzymywanym przez ideologie dziewiętnastowiecznych Wielkich 
Opowieści. Teraz jednostka jest rozmyta, przeskakuje z tożsamości w 
tożsamość, szuka nowych dróg, podąża nimi przez chwilę i zaraz je 
porzuca dla innych. Jest jak ameba, której kształt się ustawicznie 
zmienia. I taki jest też świat, w którym będzie wzrastać - różnorodny, 
ciągle w stanie transformacji. Zasiedlają go tymczasowe wspólnoty 
wyobrażone, zogniskowane wokół doświadczeń emocjonalnych w 
rodzaju festiwali filmów reklamowych, grup dyskusyjnych na Yahoo, 
uniwersytetów trzeciego wieku, towarzystw wiedzy okultystycznej 
czy imprez techno. Siłą rzeczy są to grupy nietrwałe, ale też nie 
trwałości szuka ponowoczesny człowiek, lecz intensywności do
świadczeń"170. W.J. Burszta dodaje: ,,Powodzenie wszelkich wspól
not wirtualnych jest dowodem na to, że życie społeczne nie tyle się 
rozpada, ile zmienia swój charakter i tryb( ... ). Wiemy doskonale, że 
na cybernetycznym pniu rodzą się «narody», ba, «państwa» nawet; 
powstają języki etniczne( ... ). [W] cyberprzestrzeni kształtują się rów
nież idee, które następnie w rzeczywistej rzeczywistości uzyskują 
kształt materialny( ... ). Współczesna antropologia kultury bada takie 

( ... ) zjawiska na przykładzie Indian północnoamerykańskich. Otóż 
plemię Oneida tylko dzięki Internetowi stało się narodem, kiedy jego 
elita zaczęła rekonstruować plemienne dzieje, korespondować z Bia
łym Domem w celu uzyskania dostępu do traktatów pokojowych, 
konsekwentnie domagała się zwrotu tradycyjnych przedmiotów i 
obiektów sztuki. Członkowie Oneida, rozrzuceni po kontynencie 
amerykańskim i całym świecie, stworzyli narodową mitologię, dopra
cowali się tożsamości, pieczołowicie ją pielęgnują, próbując nawet 
ożywić język i nadać mu postać literacką. Nie mogliby nawet o tym 
marzyć, gdyby korzystali wyłącznie z tradycyjnych form komuniko
wania się"171• Te spostrzeżenia antropologów potwierdza socjolog 
Tadeusz Paleczny. Pisze on, iż współcześnie rośnie podmiotowość 

170T. Buliński, Dziecko, wychowanie i ponowoczesność. Antropolog maluje ob
raz, w: Ekran, mit, rzeczywistość, red. W.J. Burszta, Wydawnictwo Książkowe Twój 
Styl, Warszawa 2003, s. 47. 

171W.J. Burszta, Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit, 

rzeczywistość, red. W.J. Burszta, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 
2003, s. 160-162. 
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grup autochtonicznych, regionalnych, etnicznych, wyznaniowych i 
rasowych. Dzieje się tak, gdyż układ wzajemnych relacji między róż
norodnymi zbiorowościami kulturowymi ulega rozszerzeniu. Jedną z 
głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest rosnąca lawinowo ilość, 
częstotliwość oraz jakość kontaktów kulturowych, w które wchodzą 
zarówno poszczególni ludzie, jak i małe zbiorowości wspólnotowe 
(grupy rodzinne, sąsiedzka-towarzyskie, subkulturowe). Sfera osobi
stych stosunków interpersonalnych obejmuje w ten sposób coraz licz
niejsze oraz szersze kategorie ludzi. Związki nieformalne (prywatne, 
sąsiedzkie, rodzinne, miłosne, zawodowe) łączą obecnie podmioty 
społeczne wywodzące się z różnych środowisk. Podmioty te mogą 
wchodzić w różnorodne związki międzykulturowe (międzyetniczne, 
międzyrasowe, międzywyznaniowe) w sposób bezpośredni lub po
średni. Pośredni rodzaj kontaktu kulturowego umożliwiają im przede 
wszystkim środki komunikowania masowego, których rola w XX 
wieku niesłychanie wzrosła. Paleczny podobnie jak Burszta i Buliński 
podkreśla, że szczególnie istotna dla tworzenia nieformalnych ukła
dów stosunków międzykulturowych jest dziś rola sieci komputero
wych, zwłaszcza Internetu 172

• 

W momencie, gdy piszę te słowa, liczba użytkowników Sieci na 
świecie zbliża się do miliarda, ilość połączeń wyrażana jest w bilio
nach, natomiast ilości informacji zawartej w pamięci dysków kompu
terowych włączonych do sieci jest niewyobrażalnie wielka. To z tego 
przede wszystkim powodu Internet, medium stworzone i animowane 
przecież przez człowieka, nie pozwala mu się w swym globalnym 
wymiarze kontrolować173

• Ten dystynktyw Sieci oraz uwikłanie jej 
aparatu i treści przez nią przekazywanych w dwoistość współcze
snego paradygmatu sprawia, iż niewielu badaczom udaje się zacho
wać wobec fenomenu Internetu neutralność aksjologiczną. 
Anarchiczne cechy Sieci, jej ekscesywny rozrost sprawiający wraże

nie phusis, nieogarniona struktura i nieograniczone Gak się wydaje) 
możliwości, jak również fakt, że podobnie jak inne masowe media 
funkcjonuje ona obecnie jako główny, choć nietradycyjny „enkultura
tor" i „socjalizator", budzą niepokój. Niepokój ten spowodowany jest 
niepewnością poznawczą pojawiającą się, co całkowicie zrozumiałe, 

172T. Paleczny, Socjologia stosunków miedzynarodowych. Zarys problematyki,
Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, Kraków 2001. 

173Za: T. Paleczny, op. cit.
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w sytuacji zetknięcia się ze zjawiskiem nowym i nieznanym. Nie w 
ten bowiem sposób w dotychczasowej historii ludzkości tworzono i 
przekazywano społecznie zobiektywizowaną wiedzę; nie „poprzez 
maszynę" formułowano obowiązujące rozumienia Inności i Tożsamo
ści. ,,Nie ulega( ... ) wątpliwości, że epoka ponowoczesna jest pierw
szą w dziejach kulturą będącą pod tak przemożnym wpływem 
technologii oraz pierwszą w ciągu pięciuset lat, w ramach której infor
macja gromadzona jest w sposób nie opierający się na literackości"174

• 

Paradoksalnie właśnie rewolucyjny charakter tego dwudziesto
wiecznego, medialnie animowanego poznawczego przewrotu powo
duje, że w jego analizach pojawiają się tak często odwołania do 
kulturowej przeszłości, ujmowanej bądź w ramach modelu bieguno
wych opozycji, bądź też interpretowanej w kategoriach metaforycznej 
McLuhanowsko-Ongowskiej „pętli czasowej" domykającej się na 
etapie neoarchaicznego „regresywnego progresu". Jak zauważa 
Burszta, aksjologicznie nacechowane definicje stanu kultury zawsze 
odwołują się do jej pozytywnie lub negatywnie wyidealizowanych 
postaci wcześniejszych175

• Postacie te w ujęciu nauk społecznych 
jawią się jako: 1) tradycyjny, ,,pierwotny", ,,zaczarowany" typ spo
łeczności i kultury zamykający się w definicji Gemeinschaft, opisy
wany i analizowany przede wszystkim przez Auge' owską „dawną 
antropologię", 2) posttradycyjny, ,,cywilizowany", zindustrializo
wany i zurbanizowany, ,,odczarowany", nowożytny lub nowoczesny 
typ społeczności i kultury dający się ująć w definicję Gesellschaft, 
badany przede wszystkim przez socjologię. Epoka współczesna, okre
ślana jako posttradycyjna, postindustrialna, ponowoczesna, postmo
dernistyczna, późnonowoczesna itp., definiowana jest niemal 
wyłącznie przez porównanie do różnie wartościowanych cech charak
terystycznych dwóch wymienionych, wcześniejszych od niej typów 
społeczeństwa i kultury. Szczególnie często bywa porównawczo ze
stawiana ze swą bezpośrednią poprzedniczką, czyli z nowoczesno
ścią. Jako taka może być opisana jako wobec tej wcześniejszej formy 

174W.J. Burszta., Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, w: Religia i kultura w 
globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, NOMOS, Kraków 

1999, s. 28. 

175W.J. Burszta, Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit, 

rzeczywistość, red. W.J. Burszta, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 
2003, s. 159. 
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kulturowej opozycyjna (postmodernizm) bądź też jako kontynuująca 
jej tendencje rozwojowe (późna nowoczesność). M. Castells podkre
śla radykalną opozycję między epoką obecną, kierowaną przez nową, 
sieciową, funkcjonalną i globalną logikę społeczną dystrybuowaną 
przez masowe media, a nowoczesnością i przednowoczesnością, 
które cechowała zakorzeniona historycznie partykularna logika tożsa
mości. Z kolei W.J. Burszta przychyla się do drugiej z wymienionych 
opcji interpretacyjnych, pisząc: ,,W naszym kręgu kulturowym ( euro
atlantyckim czy nowożytnoeuropejskim) nowoczesna technika poja
wia się w sytuacji, kiedy trudno już mówić o społeczeństwach 
tradycyjnych, ich miejsce zajęły bowiem dużo bardziej złożone formy 
organizacji życia w ramach społeczeństw industrialnych. Wszystkie 
bez mała procesy, o jakich się wspomina w kontekście debaty o wirtu
alizacji kultury, zaczęły się dużo wcześniej ( ... ). Ów symboliczny 
komputer obnażył jedynie to, co już głęboko tkwi w społeczeństwie, 
co jest jego cechą charakterystyczną, a mianowicie swoistą konkuren
cję między «obrastaniem w rzeczy» a potrzebą komunikowania się w 
gronie najbliższych nam osób"176

• Cecha ta wykształciła się w konse
kwencji formalizacji stosunków społecznych, opisanej przez Webera 
jako podstawowy dystynktyw nowoczesności. Podobnie jak Burszta 
interpretuje „zaawansowaną nowoczesność" socjolog Ulrich Beck. W 
jego opinii żyjemy dziś w epoce powszechnego buntu przeciwko nor
mom i dyrektywom nowoczesności. Bunt ten jest jednak niesku
teczny, mimo iż zaawansowaną nowoczesność można zdefiniować 
jako „samoosłabianie się nowoczesnego społeczeństwa industrial
nego w toku jego samorealizacji"177• 

Modernizacja w swych ogólnych wytycznych dążyła do przełama
nia ograniczeń tradycji i natury. Definiował ją technologiczny postęp 
racjonalizacji oraz związane z nim zmiany w systemie pracy i for
mach organizacji społecznych. Z czasem przemiany te objęły 
całokształt życia społecznego. Spowodowały „zmianę charakterów 
społecznych i znormalizowanych biografii, stylów życia i form mi
łości, struktur wpływu i władzy, form ucisku i uczestnictwa, ujęć rze
czywistości i norm poznania. Pług, lokomotywa parowa i mikrochip 

17
6W.J. Burszta, Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit,

rzeczywistość, red. W.J. Burszta, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 
2003, s. 160. 

177U. Beck, op. cit., s. 17.
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są w rozumieniu modernizacji w naukach społecznych widocznymi 
indykatorami procesu sięgającego dużo głębiej, obejmującego i prze
kształcającego całą strukturę społeczną, w wyniku którego zmianie 
podlegają także źródła pewności, z których czerpie życie" 178

• U 
schyłku nowoczesności nastąpił zasadniczy zwrot nie tyle w prze
biegu tego procesu, ile w jego interpretacji. Pojawiło się, a z czasem 
zaczęło dominować przekonanie, że technologiczny postęp wymyka 
się spod kontroli, powodując przeobrażanie świata w nieprzewidy
walnym, niebezpiecznym kierunku. Wówczas wyartykułowana zo
stała potrzeba korekty głównych wytycznych nowoczesności, czyli 
przede wszystkim imperialistycznych zapędów naukowej racjonalno
ści oraz technologii 179

• Owa potrzeba była ściśle związana z rozpozna
niem „skutków ubocznych" obdarzenia nauki i technologii 
nadmiernym zaufaniem społecznym, czyli, inaczej mówiąc, z uświa
domieniem sobie związanego z modernizacją ryzyka. Trzeba tu 
ponownie podkreślić rolę counter-culture, która w drugiej połowie 
XX wieku wyartykułowała tak rozumiany postulat korekty nowocze
sności w bodaj najbardziej radykalnej formie. Historycznie rozu
miana counter-culture była niewątpliwie zjawiskiem marginalnym w 
sensie makrospołecznym. Jednak analiza Becka wskazuje, iż charak
terystyczna dla tej należącej już dziś do przeszłości formacji myślo
wej nieufność wobec władzy politycznej oraz dotowanych przez nią 
technologii i akademickiej nauki przeniknęła poprzez media do kultu
rowego mainstreamu. Obecnie nieufność ta reguluje w sposób 
znaczący codziennościowe działania i sposób myślenia większości 
mieszkańców krajów dobrobytu. 

W „zaawansowanie nowoczesnym" świecie społecznie uświada
mianego ryzyka obowiązuje nadal zasada myślenia przyczynowego, 
podobnie jak miało to miejsce w nowoczesnym świecie optymistycz
nego progresywizmu. Jednakże przyczyny zjawisk przestały być roz
poznawalne dla laika, który skazany jest dziś w tym względzie na 
wyjaśnienia coraz liczniejszych i wygłaszających coraz bardziej 
sprzeczne opinie ekspertów. Oderwana od doświadczenia osobistego 
wiedza preparowana przez ekspertów nie poddaje się weryfikacji 
poza obszarem nauki, a zatem jest całkowicie od nauki zależna. Ry
walizujący między sobą eksperci tworzą dziś raczej antynaukę, ponie-

178U. Beck, op. cit., s. 27.
179Ibid., s. 317.
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waż relatywizują oni i podważają własne założenia oraz wnioski 
(,,odczarowani odczarowują własne odczarowanie"), przez co unie
możliwiają budowanie społecznego zaufania wobec nauki i naukow
ców. W okresie nowoczesności laikom przeciwstawiano ekspertów, 
dziś natomiast poddana kaprysom laików nauka „walczy przeciwko 
samej sobie". W ten sposób nastąpiło przesunięcie miejsca kontroli 
wiedzy z teorii do akceptacji społecznej. Krótko mówiąc, episteme 
uzależniła się od doksy. Z tego powodu ogólny wzrost poziomu 
wiedzy w epoce „zaawansowanej nowoczesności" nie tylko nie przy
czynia się do ogólnego wzrostu poziomu zrozumienia i przewidywal
ności zjawisk, ale wręcz generuje zachowania irracjonalne, oparte nie 
na wiedzy, lecz na wierze lub nawet, jak ujmuje to Beck, ,,na prze
sądzie"180. W ten sposób kształtuje się specyficzne, nie regresywne,
lecz stanowiące kontynuację tendencji rozwojowych nowoczesności 
,,powtórne zaczarowanie świata". 

Światem „zaawansowanej nowoczesności" rządzą „potężne, nie
widzialne siły" ( energia elektryczna, fale elektromagnetyczne, skaże
nia chemiczne, radioaktywność, manipulacje genetyczne itp.), 
których oddziaływanie ma w oczach laików charakter „metafizycz
ny", gdyż nie jest postrzegalne „gołym okiem". Natomiast oczom 
ekspertów, czyli dystrybutorów zrelatywizowanej „wiedzy pozoro
wanej", przyznających, że „nie wiedzą niczego na pewno lub kła
miących, że wiedzą''181, którzy w dodatku na skutek postępów
specjalizacji dysponują tylko fragmentarycznym oglądem zjawisk, 
oddziaływanie owych „sił" jawi się jako niekontrolowalne i nieprze
widywalne. Można rzec, że owe „siły" zarówno laikom, jak i eksper
tom jawią się jako potencjalnie groźne byty wirtualne, czyli, by 
przywołać ponownie definicję Heima, ,,nie istniejące w rzeczywisto
ści, ale w efekcie". Z tego powodu myślenie i wyobraźnia zarówno 
„człowieka doksy", jak i „człowieka episteme" są obecnie, jak pisze 
Beck, ,,wyrwane ze świata widzialnego". Przyczynowość jawi się im 
jako „ponownie tajemnicza, ukryta i wszechobecna, skierowana na to, 
co niewidzialne". Zatem nie jest ona już przyczynowością w nowo
czesnym rozumieniu. Staje się raczej „współczesnym zaklinaniem 
duchów", powołującym „rytuały, zaklęcia i antywspólnoty oparte na 
strachu", na niepewności efektu wszelkich ludzkich działań, na nie-

180Ibid.
, 

s. 31.
181 Ibid.

,
s. 90.
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ustającym podejrzeniu ryzyka 182. Szczególnie ważną rolę w budowa
niu owych „antywspólnot" odgrywają media, które kreują, negują lub 
,,symbolicznie zwalczają'' zagrożenie, budując „mitologię ryzyka", 
„inscenizując publiczną percepcję ryzyka" oraz dystrybuując „utopię 
dobrego życia", otwierając rynki „kosmetyki ryzyka" i w ten sposób 
nadając lub odbierając prestiż nauce. Media demonopolizują pozna
nie, wskazując na paradoksalny fakt, iż nauka jest z jednej strony 
współczesnemu światu niezbędna, a z drugiej - że jej ilościowo impo
nujący dorobek jest niewiele wart w sensie jakościowym, gdyż nie 
wystarcza on ani do prawidłowego rozpoznania przyczyn, ani do 
przewidywania skutków zjawisk. W ten sposób media animują kon
flikt między nauką i racjonalnością lub ściślej - między racjonalno
ścią naukową i racjonalnością społeczną. Ta pierwsza staje się,jakjuż 
wspomniałam, upolityczniona, gdyż całkowicie zależna od funduszy 
warunkowanych opinią laików183, co podważa jej wiarygodność, o 
którą bezskutecznie, bo w nadto multiwokalnym środowisku medial
nym, walczy racjonalność społeczna. Wskutek powstałej w ten sposób 
poznawczej luki nadmiernej profesjonalizacji racjonalności zaczyna 
towarzyszyć deprofesjonalizacja tejże: jak pisze Beck, mnożą się „nowi 
alchemicy" dystrybuujący „czarną magię legitymizowaną hasłem «na
uka»"184. Przypomnieć tu należy, iż identyczną diagnozę medialnie ani
mowanej kulturze współczesnej stawia R. Stivers. 

Racjonalność rozumiana na sposób nowoczesny nie wydaje się już 
dłużej możliwa w sieci ogólnej procesualności i interdependencji. 
Jednak brak wiary w postęp i naukę nie powstrzymuje ich w rozwoju. 
Nadal, podobnie jak w nowoczesności, wierzy się, że „wszystko da się 
zmienić przez odpowiednie oddziaływanie", idzie tylko o ustalenie 
owej odpowiedniości, o co w opisanych warunkach coraz trudniej. 
Pożądanej zmianie można rzekomo poddać nie tylko przedmiot dzia
łań społecznych, ale również ich podmiot, czyli człowieka w każdym 
wymiarze jego człowieczeństwa185. Rozpowszechnianie się tego
przekonania oznacza „terapeutyzację kultury", diagnozowaną przez 
Giddensa i Turkle jako charakterystyczna cecha późnej nowoczesno
ści. Wszystko to, co stawia opór nauce, jest dziś, podobnie jak w okre-

182Ibid., s. 69. 
183

Ibid., s. 40-43. 
184

Ibid., s. 258. 
185

Ibid., s. 298. 
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sie nowoczesności, nazywane „irracjonalnością''. Niemniej w 
,,zaawansowanej nowoczesności" to, co irracjonalne, uzyskało histo
rycznie unikalne możliwości emancypacji. Możliwości te pojawiły 
się w dużym stopniu dzięki mediatyzacji kultury. To przede wszyst
kim właśnie media, najpotężniejszy „socjalizator i enkulturator" 
współczesnego świata kształtują i wpajają przekonanie, że „przemoc 
racjonalności" nie jest już dłużej możliwa, że nauka utraciła wszelką 
władzę nad praktyką, zaś laik może w myśl zasady anything goes 

dowolnie wybierać między działaniami, stylami życia, wreszcie eks
pertami 186. Media zatem wraz z dystrybuowaną przez siebie doksą 
zdobyły w epoce „zaawansowanej nowoczesności" realną przewagę 
nad episteme. Dokonały tego poprzez wykreowanie antynaukowej 
,,mitologii ryzyka", wokół której ogniskują się współczesne „anty
wspólnoty", a nade wszystko poprzez przejście na „retorykę wirtual
ności" głoszącą, iż światem rządzą niematerialne „moce", ,,siły", 
które oddziałują na rzeczywistość fizykalną tym potężniej, że są 
niewidzialne, co uniemożliwia kontrolę nad nimi i ułatwia im pokony
wanie przeszkód. ,,Mitologia ryzyka" częstokroć w swej retoryce ani
matyzuje owe siły, nadając im cechy niemal świadomie działających, 
złośliwych bytów, ,,złych duchów". 

Reasumując, Beck w Społeczeństwie ryzyka pokazał, jak ze zmian 
w trybie zarządzania wiedzą i z mediatyzacji kultury, które to prze
miany wyrosły z buntu przeciwko nowoczesności, lecz zarazem i z 
kontynuacji jej tendencji rozwojowych, narodził się „świat ponownie 
zaczarowany". Świat rządzony przez emocje i popędy, nie przez ratio; 

przez niepewność, nie przez optymistyczny progresywizm, a nade 
wszystko przez specyficzną, medialnie animowaną „magię z aspek
tem religare", która na nowo porządkuje społeczeństwo dotknięte 
„śmiercią klas", kreując antywspólnoty ryzyka czy też, jak chce 
Maffesoli, nowe plemiona afektualne. W ten sposób Beck rozwinął 
Weberowską myśl o procesie racjonalizacji, który osiągając w swym 
narastaniu pewien „poziom krytyczny", zwraca się przeciwko 
własnemu źródłu, sprzeniewierzając się swym wartościom i celom. 
Ta sama myśl stanowi wątek przewodni omówionej w tej pracy ana
lizy „magicznego świata konsumpcji" dokonanej przez Ritzera. Do 
identycznego analitycznego wniosku dają się również sprowadzić 

186Ibid., s. 266.
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diagnozy stawiane epoce „późnej nowoczesności" przez cytowanych 
w tej pracy Bergera, Giddensa, Maffesolego, Postrnana, Turkle, Baud
rillarda, Bursztę, Rothenbuhlera i Kowalskiego. Diagnozy te różnią 
się w swym zabarwieniu aksjologicznym, ale wskazują zgodnie na te 
same katalizatory społeczno-kulturowych zmian: relatywizację epi
steme i mediatyzację doksy. 

Wielu z wymienionych diagnostów kultury współczesnej to socjo
logowie, czyli badacze społeczeństw posttradycyjnych, począwszy od 
ich wcieleń nowoczesnych. W ich uszach nie zabrzmi ani nowatorsko, 
ani rewolucyjnie Durkheimowskie twierdzenie o istnieniu „luki po
znawczej" pomiędzy nauką a „życiem, które nie może czekać", aż 
powoli i niekoherentnie rozwijająca się naukowa racjonalność wy
pełni przepaść między nimi i w ten sposób szczęśliwie scali społeczny 
świat. ,,Życie" musi doraźnie wypełniać ową lukę za pomocą anty-, 
pseudo- czy irracjonalności. Ta „Durkheimowska luka poznawcza" 
jest stałym i znanym elementem „wyposażenia" nowożytnej rzeczy
wistości społecznej, którą od ponad stulecia bada socjologia. Społecz
nie ukonstytuowany „wypełniacz" tej luki Durkheim określił ongiś 
mianem religii, nadając temu pojęciu symptomatycznie szerokie zna
czenie. Durkheimowskie rozumienie religii przejął i rozwinął Maffe
soli, budując swą koncepcję re-ligare; w jej ramach zamknął nie tylko 
zjawiska, które można określić mianem „kompleksu religijno-symbo
liczno-społecznego", ale także i całe quantum obserwowanych 
współcześnie, pozornie niekoherentnych i z tego powodu często lek
ceważonych przez naukę, choć jeszcze częściej wykorzystywanych 
instrumentalnie przez politykę (ideologia) i ekonomię (konsume
ryzm), ,,zjawisk irracjonalno-afektualnych". Beck i Maffesoli nadali 
rozpoznanej przez siebie tendencji do irracjonalizacji i afektualizacji 
kultury współczesnej odmienne, lecz nie wykluczające się nawzajem 
interpretacje. Maffesoli zainteresowany jest przede wszystkim spo
łecznie rekolektywizującym wpływem rozrostu „nebuli afektywnej", 
natomiast Beck analizuje to samo zjawisko w kategoriach socjologii 
wiedzy. Znamienny jest fakt, że socjolog niemiecki poprzestaje na 
fenomenologicznym opisie współczesnego kształtu i rozmiaru „Durk
heimowskiej luki poznawczej" oraz analizie technik jej „łatania". 
Badacz francuski natomiast podejmuje się bardziej ambitnego zada
nia, a mianowicie sformułowania na gruncie tych samych co Beck 
przesłanek, czyli socjologicznego, syntetycznego opisu współcze-
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snych przemian kulturowo-społecznych uniwersalnej, by tak rzec, 
ontycznie pełnej definicji „świata zaczarowanego". Podjęcie tego 
zadania umożliwia Maffesolemu przyjęcie optyki socjo-antropolo
gicznej, która wyzwala jego wywód z „socjologistycznego redukcjo
nizmu". 

Jak zauważa Buchowski, czysto antropologiczny, a zatem z zało
żenia szeroki opis „zaczarowanego świata" też nie jest wolny od 
zagrożenia redukcjonizmem. Nie każdemu bowiem antropologowi 
piszącemu o magii udaje się pomyślnie uniknąć zarówno Scylli rytu
alizmu, jak i Charybdy idealizmu. Współczesny nurt amerykańskiej 
antropologii mediów, którego typowym przedstawicielem jest cyto
wany w tej pracy Rothenbuhler, wydaje się przesycony właśnie reduk
cjonistycznym, a nawet imperialistycznym rytualizmem. Do czego 
zaś może doprowadzić badacza uleganie temu specyficznemu 
„odchyleniu", można przekonać się, chociażby zapoznając się ze 
znaną „antropologiczną krotochwilą'' Horace' a Minera Rytuały ciele
sne wśród Nacirema187

• Natomiast przyjęcie czysto idealistycznego 
podejścia do problemu „zaczarowania" automatycznie przesuwa per
spektywę refleksji z pola antropologii na grunt filozofii, ewentualnie 
psychologii. 

Każdej z wymienionych tu nauk przypisać można zatem swoisty 
dla niej redukcjonizm podejścia do „zaczarowanego świata": socjolo
gii - socjologizm (ograniczenie się do analizy „zaczarowanych orga
nizacji społecznych"), antropologii - rytualizm (koncentracja na 
określonym typie „zaczarowanych działań"), filozofii zaś - idealizm 
(rozważanie wyłącznie „zaczarowanej myśli"). Na tym etapie moich 
rozważań jest już, jak sądzę, całkowicie jasne, że aby uzyskać obraz 
,,zaczarowanego świata", nie zaś tylko wycinka tego świata, bezpraw
nie wyabstrahowanego z kontekstu synkretycznego systemu, należy 
połączyć perspektywy badawcze wymienionych nauk. System ten 
łączy bowiem w homologiczną całość „zaczarowaną myśl", ,,zaczaro
wane społeczeństwo" i „zaczarowane działania" ludzkie z „zaczaro
wanym środowiskiem naturalnym", w którym żyje i z którym jest 
ściśle związany „zaczarowany człowiek", oraz z uniwersum „zacza
rowanych przedmiotów kultury", w tym „zaczarowanych przedmio-

187H. Miner, Rytuały cielesne wśród Nacirema, przeł. J. Minksztym, w: Amerykań
ska antropologia postmodernistyczna, wyb. i red. M. Buchowski, Instytut Kultury, 
Warszawa 1999. 
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tów" i „zaczarowanych symboli", które ów człowiek wytwarza. 
Socjo-antropologiczna propozycja Maffesolego niewątpliwie warta 
jest rozważenia w tym kontekście, jednak w mojej opinii cechuje ją 
pewien istotny niedostatek. Francuski socjolog odsuwa mianowicie 
na margines swych rozważań aspekt „idealistyczny", czyli problemat 
,,zaczarowanej myśli". We wnioskach końcowych tej pracy chcia
łabym przeto odwołać się przede wszystkim do omówionej przeze 
mnie szeroko w czwartym rozdziale koncepcji, w ramach której zary
sowano bodaj najpełniejszy, socjologiczno-antropologiczno-filozo
ficzny, a zatem par excellence kulturoznawczy, interdyscyplinarny 
obraz „świata zaczarowanego". Chodzi tu o społeczno-regulacyjną 
teorię kultury. Przypomnę, że w opinii badaczy przyjmujących 
założenia tej teorii „zaczarowanie" zamyka się w kilku uogólnionych 
symptomach. Oto one: 
1) specyficzne rozumienie temporalności: ,,zaczarowany czas" jawi

się jako ahistoryczny, nielinearny, nawrotowy, derywacyjny, ob
rzędowo rytmizowany;

2) specyficzne rozumienie terytorium jako przestrzeni egzystencjal
nej: materialne i niematerialne, ożywione i martwe, ludzkie i „nie
ludzkie" elementy współtworzące przestrzeń, wszystkie przyna
leżne jej i organizujące ją byty i miejsca połączone są więzami
potencjalnej partycypacji, homologiczną siecią powiązań i jako ta
kie traktowane są jako istoty ożywione, potencjalne aktanty;

3) specyficzne rozumienie kauzalności, oparte na „mito-logicznej"
koegzystencji metaforyczno-metonimicznej, czyli na możliwości
przechodzenia od językowo-mentalnej metafory (symbolu) do me
tonimii i z powrotem: konsekwencją obowiązywania tego schema
tu kauzalności jest traktowanie przedstawienia jako antycypacji
skutku, czyli jako metody osiągnięcia władzy nad tym, co przed
stawione; z tego względu w wytwarzaniu, by tak je określić, ,,za
czarowanych symboli" nie chodzi w istocie o pełnione przez nie
symboliczne funkcje zastępcze, lecz o ich działanie sprawcze; w
,,zaczarowanym świecie" nie istnieje ani pojęcie fikcji, ani naśla
downictwa, ani odrębna sfera „rzeczywistości", ani też dyrektywa
weryfikacji; obowiązuje w nim bowiem zasada ogólnej potencjal
ności metamorficznej, którą określić można jako kwintesencję ma
gii, oraz logika Leeuwowskiego asynktatyzmu;
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4) synkretyzm/syntetyzacja sfer: brak „czystych systemów", łącze
nie wszystkich aspektów rzeczywistości w całość, dzięki czemu
działania symboliczne mogą funkcjonować jako symboliczne
środki produkcji, a dana działalność społeczna - spełniać łącznie
funkcje reprodukcji materialnej, politycznej i świadomościowej;
,,światem zaczarowanym" rządzi Leeuwowska zasada totalności,
czyli potencjalnej jedności podmiotu i przedmiotu, oraz brak po
działu na naturalne i nadnaturalne; świat ten ma charakter „sa
kro-fonicznej", sieciowej homologii animowanej przez „moc"; to
żsamosc10we kategorie obowiązujące w tym sw1ecie
zorganizowane są na zasadzie Levy-Bruhlowskiej dualite
(bi-presence): dany obiekt jest tym, czym jest i zarazem tym nie
jest; zasada dualite uniemożliwia dyskursywno-logiczne
uporządkowanie „myślenia magicznego", które cechuje integral
ność z potocznym doświadczeniem społecznym, prymat czynno
ściowości nad aspektem mentalnym i chaotyczna krystalizacja
wokół poszczególnych działań;

5) działanie według modelu bricolage, opartego na empirii, analogii
i ateoretyzmie;

6) specyficzna formuła języka, którą można określić jako „myśle
nie-mówienie-działanie";

7) specyficzna forma organizacji społecznych, jaką jest trybalizm
regulowany zasadą wzajemności przybierającą kształt Sahlinsow
skiego kontinuum form wymiany.
Z uwagi na wspomniany synkretyczny „koneksjonizm" cechujący

kulturę „świata zaczarowanego", każdy z wymienionych symptomów 
należy rozumieć zarówno jako kryterium myślenia, jak i działania 
ludzkich podmiotów kształtujących swe środowisko naturalne i spo
łeczne oraz współtworzących kulturę symboliczną. 

Z rozważań przedstawionych w tej pracy autorów wynika niezbi
cie, że zmediatyzowana, zaawansowana technologicznie, zglobalizo
wana kultura ponowoczesna wykazuje w swych cechach 
dystynktywnych znaczne zbieżności z przedstawionymi tu sympto
mami inwariantnie traktowanego „zaczarowania". I tak M. Maffesoli 
omawia szczegółowo zjawisko współczesnych, metropolitalnych 
,,nowych plemion", animowanych głównie przez „zagubiony kompo
nent Gemeinschaft", czyli „psychomentalny konsensus" na gruncie 
kontaktów medialnie zapośredniczonych, zwłaszcza zapośredniczo-
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nych komputerowo. Rheingold i Castells opisują pełne kontinuum 
form wymiany, na którym zasadzają się te kontakty i które scala owe 
wspólnoty zainteresowań. ,,Technolibertarianie", tacy jak Barlow, 
Rheingold, Leary czy Lanier, a nawet Castells, formułują „wynale
zioną tradycję" owych posttradycyjnych, lecz, jak wskazuje Giddens, 
nie antytradycyjnych wspólnot. Pisząc ich utopistycznie nacecho
wany mit, wcielają w symbol ich re-ligare. Sherry Turkle opisuje „bri
koleryzację", ,,odanalitycznienie", ateoretyzację myślenia i działania 
członków tych wspólnot, która pojawia się pod wpływem kontaktu z 
usieciowionym komputerem o „nieprzeźroczystym" interfejsie. W ten 
sposób dochodzi do ogólnokulturowej emancypacji doksy, dowarto
ściowania antyracjonalności, popędowości, intuicyjności i analogii. 
Zarówno Castells, jak i Berger opisują medialnie animowaną zmianę 
rozumienia temporalności z linearnej, historycznej na ahistoryczną, 
derywacyjną, nawrotowo-cykliczną. Castells mówi tu o „bezczaso
wym czasie", natomiast Berger o „zniesieniu efektu chronologicz
nego" pod wpływem „mondowizyjnej emisji", w trakcie której 
„Aktualne wchodzi w miejsce Pierwotnego". Obaj badacze zgadzają 
się, że ten model temporalności zaczyna regulować całą zglobalizo
waną kulturę i życie jej podmiotów zarówno w jego wymiarze online, 
jak i ojjline. Na medialnie animowaną zmianę rozumienia przestrzeni 
wskazują właściwie wszyscy wymienieni tu badacze: Giddens, 
Burszta, Castells (globalizacja jako pojęcie komunikacyjne), Heim 
(medialnie animowana możliwość „bycia w innym miejscu, niż to, w 
którym znajduje się ciało"), Ritzer, Auge (koncepcja non-space), 
Maffesoli i Beck (dokonujący się dzięki mediom powrót „magicznej 
homologii wszechrzeczy" w postaci myślenia kategoriami globalnej 
interdependencji). Burszta dowodzi istnienia medialnie animowanej 
zmiany rozumienia języka. Według tego antropologa można odnaleźć 
analogię między dyrektywalnym trybem „porozumiewania" się z 
komputerem i za jego pośrednictwem z innymi ludźmi a magicznym 
zaklęciem/ewokacją. Zjawisko to jest zdaniem Burszty ściśle po
wiązane ze zmianą relacji podmiot-przedmiot, a mianowicie z 
uprzedmiotowieniem podmiotu poprzez „rzutowanie" jego cyfro
wego wtórnika/zdwojenia na ekran i umożliwienie podmiotowi mani
pulacji nim, czyli samym sobą. Konsekwencją tej zmiany jest z kolei 
zmiana rozumienia znaku, który w przypadku komunikacji kompute
rowo zapośredniczonej nie reprezentuje już tego, co oznacza, lecz tym 
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jest. Burszta podkreśla, że takie właśnie rozumienie znaku cechuje 
zarówno magiczny, jak i religijny światopogląd. Znak jest w tym uję
ciu pośrednikiem i narzędziem zarazem substancjalnych metamorfoz, 
nie zaś metaforą. Turkle i Giddens, omawiający terapeutyzację kul
tury współczesnej jako jej szczególnie charakterystyczną cechę, 
mówią o metamorfizacji podmiotowo-przedmiotowej w takim właś
nie sensie (,,sami się projektujemy i sami się stwarzamy", ,,jesteś tym, 
co odgrywasz", ,,nie jestem jedną rzeczą, jestem wieloma rzeczami"). 
W Baudrillardowskiej koncepcji symulakrum można doszukać się 
identycznej diagnozy przemiany znaku, choć badacz ten wysnuwa z 
niej odmienne wnioski. Wiele jednak wskazuje na to, że Baudrillard, 
przeprowadziwszy trafną analizę tego zjawiska, myli się we wnio
skach interpretacyjnych: pojawienie się cyfrowego „symulakrum 
doskonałego" nie oznacza końca referencji, lecz raczej początek 
(reaktywację?) autoreferencyjności znaku, który z kategorii metafory 
przechodzi do kategorii specyficznego rodzaju bytu, jakim jest byt 
wirtualny. 

Konsekwencją tych złożonych, wielopłaszczyznowych, lecz zaw
sze medialnie animowanych przemian jest przemiana główna, w kul
turowym sensie kluczowa, a mianowicie ponowna synkretyzacja sfer 
kultury. Przez cytowanych w tej pracy badaczy jest ona określana na 
różne sposoby: jako implozja różnic, partycypacja nietożsamych 
bytów w sobie nawzajem, syntetyzacja antynomii, powstanie „hybryd 
kategorialnych" (np. ,,byt wirtualny"), ,,coeanaesthesia paradygma
tów", ,,politeizacja wartości", koegzystencja „ontologii regional
nych" wymagających „respektowania lokalnego" itp. Turkle 
podkreśla tu szczególną wagę dyfuzji podstawowych kategorii poję
ciowych nowoczesności, czyli natury i kultury (,,natura jako kompu
ter, komputer jako część natury"). Hybrydyzacja tych kategorii 
odpowiada definicji Levi-Straussowskiej „mito-logiki". Przypomi
nam, że w klasycznym antropologicznym ujęciu francuskiego struk
turalisty „mito-logika" polega na wyjaśnianiu „za pomocą natury 
tego, co naturą nie j est", antropomorfizująca naturę religia jest „teorią 
mito-logiki", zaś naturalizująca kulturę magia jej „praktyką''. Świat 
rządzony przez religijno-magiczną, metamorfizującą podmioty 
i przedmioty „mito-logikę" stanowi do dziś esencjalną antropolo
giczną definicję „zaczarowanego świata". 
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Jak dowiodłam, warunkowana przez techniczne możliwości ko
munikacji komputerowo zapośredniczonej i sieci Internet rzeczywi
stość wirtualna, którą Ritzer określa jako „symulację doskonałą'', w 
szczególny sposób wyjaskrawia przedstawione tu symptomy „zacza
rowania kultury poprzez media". Poprzez digitalizację obrazu doko
nuje się w jej ramach ostateczne oderwanie znaku od referencji lub, by 
wyrazić się precyzyjniej, jego „autoreferentyzacja". Poprzez swą inte
raktywność ułatwia ona użytkownikowi „praktyki brikolerskie", 
pozwalając mu na manipulację „przedmioto-podmiotami" i na inten
syfikację procesów ogólnie rozumianej wymiany. Dzięki swej immer
sywności umożliwia maksymalizację wrażenia „bycia w innym 
miejscu". Praktyczna niemożność wprowadzenia gatekeeping w In
ternecie nasila procesy multiwokalizacji kultury, co wiedzie do po
głębienia się „politeizacji wartości", a w konsekwencji do dalszej 
homogenizacji kategorii i synkretyzacji sfer kultury. Wreszcie Inter
net jak żadne inne medium unaocznia sieciową, globalną „homolo
gikę" połączeń i metamorfoz, narzucając się naszemu myśleniu jako 
matrix, globalnie obowiązujący wzór kulturowy. 

Wobec tak licznie zgromadzonych argumentów przychodzi zatem 
zgodzić się, że: 
1) ,,ludzki świat obiektywny" uległ na przełomie epok nowoczesnej

i ponowoczesnej „ponownemu zaczarowaniu" przez techniczne,
zglobalizowane i globalizujące, audiowizualne, ,,fantasmagory
zujące" rzeczywistość media,

2) Internet, jako system komunikacji komputerowo zapośredniczo
nej, tworzący dzięki unikalnym możliwościom swego aparatu no
we środowisko egzystencjalne określane przez badaczy mianem
„rzeczywistości wirtualnej", jest obecnie najbardziej wpływowym
i skutecznym narzędziem tego „zaczarowania".





Zakończenie 

Różnice między „światem pierwotnie zaczarowanym" a „wtórnie za
czarowanym" niewątpliwie istnieją. Większość z nich wynika po prostu 
z techniczno-cywilizacyjnych różnic między tymi światami. Z punktu 
widzenia nauk społecznych jednak najistotniejszą z owych różnic jest 
wybór. Podmiot kultury „pierwotnie magicznej" był skazany na ma
giczną doksę swoich czasów; nie miał wyboru. Podmiot współczesnej 
multiwokalnej kultury spod hasła anything goes wybór taki posiada. 
Ujawnia się on w swej najbardziej znaczącej dla całokształtu kultury 
postaci jako zjawisko detronizacji - choć nie unicestwienia - paradyg
matu naukowo-racjonalnego, obowiązującego lokalnie w ramach 
episteme i współobowiązującego w coenaesthesii z „paradygmatem 
magicznym", obowiązującym lokalnie w ramach doksy. 

To właśnie możliwość, a nawet konieczność nieustannego wyboru 
czy też oscylowania między światopoglądami, miejscami, rolami, 
tożsamościami sprawia, że paradygmaty i kategorie współczesności 
się relatywizują lub, mówiąc językiem Castellsa, hybrydyzują się. 
Tym samym rodzi się potrzeba respektowania lokalnego. W nauce 
pojawia się relatywizm, sygnalizujący „trzecie odczarowanie świata" 
- tym razem odczarowanie świata nauki z jego apodyktycznego prze
konania o własnej nieomylności. Owo odczarowanie jednak, czego
łatwo nie spostrzec, a co jeszcze łatwiej zignorować, nie dotyczy
bynajmniej całego obszaru kultury, lecz wyłącznie episteme. ,,Zacza
rowanie" doksy tymczasem wyraźnie się pogłębia. Badacze kultury
zgodnie wskazują tu na media jako na głównego „winowajcę", a spo
śród nich szczególnie na synergiczne „medium wszystkich mediów" -
Internet. ,,Zaczarowanie" to należy jednak rozumieć w specyficznym
sensie. Nie jako regres przybierający kształt samobójstwa kultury czy
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też nadciągania „wieków ciemnych", które zapomną o swoim dzie
dzictwie kulturowym i tym samym wymażą je, choć wielu badaczy, 
jak chociażby Jean Baudrillard, chętnie epatuje takimi wizjami. ,,Po
nowne zaczarowanie świata" to nowa formacja, którą jednak można 
opisać jedynie per analogiam, przy użyciu katachrezy inopijnej. Jej 
forma narzuca się w sposób niejako naturalny, bowiem zawsze w 
pierwszym rzędzie porównuje się epoki z ich bezpośrednimi poprzed
niczkami. Ponieważ nowoczesność najtrafniej zdefiniowana została 
poprzez zwycięską racjonalność, zaś opozycyjne wobec niej przedno
woczesne dzieje kształtowane były w przeważającej mierze przez 
irracjonalność, tym ostatnim określeniem niejako najłatwiej „zaraża 
się" dziś ponowoczesność, którą wielu badaczy, jak choćby Ulrich 
Beck, uważa za „zdziczałą'', ,,zbuntowaną'' nowoczesność: antyno
woczesność. Dlatego właśnie metafora „ponownego zaczarowania" 
jest tak nośna, lecz wzięta dosłownie może być myląca. Jej zwolenni
kom -w tym również piszącej te słowa -nie idzie bowiem o udowod
nienie, że wskazówki zegara zostały cofnięte, lecz o wskazanie na 
znaczący paralelizm archaicznego, ,,magicznego" doświadczenia i 
dzisiejszego doświadczenia powszechnie technicznie zapośrednicza
nego i programowanego, a dzięki temu o zbudowanie spójnego opisu 
współczesnej kultury w formule fikcji heurystycznej za pomocą odna
lezionych w ten sposób analogonów. 

Zatem na pytanie: ,,Czy mamy dziś do czynienia z ponownym 
zaczarowaniem świata?" z pewnością można odpowiedzieć twier
dząco, ale pod pewnymi warunkami. Pierwszy z nich to przyjęcie tego 
określenia jako metafory epistemologicznej. Zabieg ten jawi się jako 
w pełni usprawiedliwiony w świetle faktu, że podobieństwo między 
źródłowym, pierwszym, a drugim Weberowskim „zaczarowaniem" 
okazuje się również jedynie analogiczne, gdyż irracjonalizm magii 
pierwotnej ma bardzo niewiele wspólnego z irracjonalizmem doj
rzałej religii monoteistycznej. Przy takim postawieniu sprawy media
tyzacja kultury, zwłaszcza zaś jej najnowsza odmiana ustanawiana 
dziś globalnie przez media elektroniczne, która wirtualizując obraz 
świata, potencjalnie odrywa signifiant od signifie, stawiając referen
cjalność pod znakiem zapytania, z pewnością daje się opisać jako 
„ponowne zaczarowanie świata". Określenie to, jak ukazałam na 
kartach tej książki, pozwala na dyskursywne ujęcie i szczegółowe 
wyartykułowanie najbardziej charakterystycznych cech dzisiejszej 
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formacji kulturowej. Drugi warunek to przyjęcie założenia o respek
towaniu lokalnym. Jeśli współcześnie zwiększa się ilość oraz zróżni
cowanie zespołów przekonań mogących podlegać szerokiemu 
respektowaniu, oznacza to, że coraz trudniej zdefiniować stan glo
balny kultury. Wydaje się ona tracić ogólny kształt uniwersalnego, a 
nawet partykularnego monolitu; dzięki temu właśnie możliwe jest 
równoczesne odczarowanie episteme i zaczarowanie doksy. Za tę 
heterogenię niewątpliwie odpowiada raportowany przez socjologów 
oraz antropologów lawinowy wzrost kontaktów międzykulturowych, 
coraz częściej nawiązywanych i utrzymywanych w swej formie tech
nicznie zapośredniczonej przez media, w tym szczególnie przez eks
pansywnie rozwijający się Internet. 

Można zatem orzec, że świat istotnie został „ponownie zaczaro
wany" przez „rzeczywistość wirtualną''. Przyjęcie tej metafory episte
mologicznej może otworzyć interesujące perspektywy badawcze 
przed medioznawcami, antropologami, socjologami, a szczególnie 
kulturoznawcami. Nie powinni oni jednak zapominać o roli cudzy
słowu w tym zdaniu. 
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