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Przedmowa 
Drodzy Czytelnicy, 

z przyjemnością prezentujemy drugi tegoroczny numer czasopisma AVANT. Wio-
dącym tematem tego tomu są interdyscyplinarne badania nad układem odporno-
ściowym. Wpisują się one w szerszą serię poświęconą studiom nad pozaneuronal-
nymi (non-neuronal) aspektami poznania. W ramach zwięzłej i zróżnicowanej an-
tologii staraliśmy się pokazać zarówno doniosłość problematyki, jak i kontrowersje 
związane z pojęciem immunologicznego ja oraz odporności. Jesteśmy zaszczyceni 
udziałem Alfreda Taubera – niekwestionowanego pioniera i autorytetu w dziedzi-
nie filozofii immunologii. Jednocześnie mamy nadzieję w przyszłości powrócić 
w naszym czasopiśmie do tej tematyki.  

Gościem Wywiadów Filozoficznych AVANTU jest Dan Zahavi: filozof, któremu 
współczesna fenomenologia w dużej mierze zawdzięcza swoją obecną pozycję tak 
w filozofii, jak i wobec kognitywistyki. Natomiast rzecznika koncepcji tzw. ekster-
nalizmu nośników (vehicle externalism), Marka Rowlandsa przedstawiamy tutaj na 
trzy sposoby: poprzez rozmowę, artykuł poświęcony problemowi reprezentowania 
oraz komentarz. Uzupełniające tom recenzje książek również korespondują 
z ogólną tematyką numeru.  

W dziale poświęconym studiom nad praktyką muzyczną prezentujemy krótkie 
wprowadzenie do kognitywistyki muzyki, w szczególności muzycznej improwiza-
cji, a w kontrapunkcie do tego – rozmowę z wybitnym przedstawicielem awangar-
dowej muzyki improwizowanej, Matthew Shippem. Całość zamyka prezentacja 
autorek artystycznej warstwy wizualnej tego numeru.  

Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć podziękowania dr Katarzynie Kuś (Uni-
wersytet Warszawski), drowi Marcinowi Miłkowskiemu (Polska Akademia Nauk) 
oraz mgr Ewie Witkowskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) za pomoc zarówno 
w przygotowaniu niniejszego tomu, jak i w zakresie organizacyjnym związanym 
z funkcjonowaniem czasopisma.  

Redakcja 

Toruń-Warszawa-Bydgoszcz, 20.09.2012  
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System odpornościowy, ja immunologiczne 
Wprowadzenie 

Bartlomiej Swiatczak 
Wydzial Historii Nauk 
University of Science and Technology of China 

przekład: Ewa Bodal 

 

Abstrakt 
Pogląd głoszący, że układ odpornościowy rozróżnia to, co swoje, od tego, co obce, 
był jednym z centralnych założeń immunologii w drugiej połowie XX wieku. Po-
gląd ten miał wpływ na projekty eksperymentalne i interpretowanie danych. Jed-
nakże w obliczu nowych dowodów empirycznych konieczny jest w immunologii 
nowy aparat konceptualny. 

 Słowa kluczowe: filozofia immunologii; „ja” immunologiczne; rozróżnienie 
„swój/obcy”. 

 

W ciągu ostatnich kilku dekad immunologia stała się przedmiotem uwagi kilku 
dziedzin nauk humanistycznych. Ten odnoszący sukcesy i szybko rozwijający się 
dział biologii stawiany był jako przykład zmiany paradygmatu i rozwoju koncep-
tualnego w historii nauki (Silverstein 1989; Tauber 1994; Tauber i Chernyak 1991). 
Jego dyskurs polityczny i militarny był intensywnie analizowany w kontekście 
nauk politycznych i antropologii (Cohen 2009; Haraway 1989; Martin 1990; Napier 
2003). Immunologia reprodukcyjna przyciągnęła uwagę badań nad genderem 
(Howes 2008), zaś interakcje społeczne w tej dziedzinie badane były z punktu wi-
dzenia epistemologii nauki (Fagan 2007). Układ odpornościowy stał się tematem 
refleksji filozoficznej na temat istoty organizmu i “ja” (Howes 1998; Pradeu 2010; 
Pradeu 2012; Tauber 1994). Własności poznawcze układu odpornościowego wywo-
łały dyskusję na temat istoty systemów poznawczych (Hershberg i Efroni 2001; 
Varela i in. 1988; Varela 1994; Cohen 2001).  
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Jednym z motywów przewodnich przewijających się przez większość tych huma-
nistycznych badań nad immunologią jest zagadnienie dotyczące immunologiczne-
go „ja”. Pogląd, że rolą układu odpornościowego jest ignorowanie tego, co swoje i 
atakowanie tego, co obce, był kluczowy dla immunologii przez kilka dekad po II 
Wojnie Światowej (Tauber 1994; 2012). Został wprowadzony przez Macfarlane’a 
Burneta jako część Teorii Selekcji Klonalnej (Burnet 1959), lecz implikacje jego 
obecności w immunologii można prześledzić do Ilji Miecznikowa i jego badań nad 
tożsamością organizmu w kontekście immunologii i biologii rozwojowej (Tauber 
1994; Tauber i Chernyak 1991). Znaczenie modelu „swój/obcy” zilustrować może 
fakt, że immunologia definiowana jest często jako nauka dotycząca tego co swoje 
lub jako nauka o rozróżnieniu „swój/obcy” (Klein 1984; Lopez-Larrea 2012; Wil-
son 1971). 

Pogląd, że układ odpornościowy dokonuje rozróżnienia pomiędzy tym, co swoje, a 
tym, co obce, jest intuicyjnie poprawny. Jeśli układ odpornościowy jest w stanie 
chronić jednostkę przed infekcją i patologią, musi mieć władzę odróżnienia tej 
jednostki od obcych, patologicznych czynników. Jak inaczej układ ten mógłby stać 
na straży organizmu? Ta prosta koncepcja wydawała się też pomocną w wyjaśnia-
niu zjawisk takich jak odrzucanie przeszczepu i reakcja autoimmunologiczna. Z 
punktu widzenia modelu „swój/obcy” choroba autoimmunologiczna jest rodzajem 
błędnego rozpoznania swoich tkanek jako obcych. Infekcja i patologia wynikają z 
niepowodzenia w skutecznym reagowaniu na to, co obce (Khalturin i Bosch 2007). 

Dodatkowe wsparcie dla realizmu dotyczącego „ja” immunologicznego pochodzi z 
empirycznej obserwacji, że układ odpornościowy raczej chroni jednostkę niż poje-
dyncze komórki. Rzeczywiście układ odpornościowy może poświęcić pojedyncze 
komórki ciała, by chronić „ja”. Cytotoksyczne limfocyty T lub komórki NK mogą 
zabić zainfekowane lub patologicznie przekształcone komórki organizmu, aby 
zapobiec rozprzestrzenieniu się patogenu i choroby (Trambas i Griffiths 2003). 
Odkryto, że apoptoza, regulowana śmierć komórki, może również służyć jako sku-
teczna strategia obrony w różnych formach działań układu odpornościowego 
(Barber 2001). Wobec tego tylko organizmy wielokomórkowe mogą być wyposażo-
ne w układ odpornościowy. Obecność tego układu wskazuje na pewien stopień 
zintegrowania wewnętrznego, który – wraz z innymi istotnymi własnościami – 
może konstytuować organizm jako jednostkę biologiczną (zob. Ben-Neriah i Karin 
2011; Domazet-Loso i Tautz 2010). Z tego punktu widzenia immunogenność może 
być postrzegana jako kryterium tego, co należy do organizmu (Pradeu 2010). Układ 
odpornościowy wydaje się raczej bronić słabo emergentnej (redukowalnie emer-
gentnej) jednostki wyższego rzędu niż części, które ją konstytuują (idea słabej 
emergencji została rozwinięta i zastosowana w kontekście biologii przez Bedau 
1997; 2008). 

Pomimo swej długiej historii i intuicyjnego powabu, paradygmat rozróżnienia 
„swój/obcy” przeżywa kryzys od lat osiemdziesiątych. Powodem nie jest to, że kon-
cepcja immunologicznego „ja” okazała się niejasna czy niejednoznaczna (Matzin-
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ger 1994) (w istocie większość kluczowych pojęć biologicznych, takich jak gen, or-
gan, odporność czy życie, jest niedookreślona). To raczej dowody empiryczne 
podważyły jej wiarygodność. Z jednej strony odkryto, że reakcja autoimmunolo-
giczna jest ważną częścią fizjologii organizmu (Cohen 1992; Countinho i in. 1995; 
Quintana i Cohen 2004). Z drugiej strony stało się jasne, że rozpoznanie nieszko-
dliwych ciał obcych jako części organizmu jest istotne dla zachowywania integral-
ności i zdrowia. Istotnie, władza odpowiadania na to, co obce, jak na swoje, okazu-
je się zasadnicza w chronieniu jednostki przed alergią (McFadden i Basketter 
2000); służy za podstawę tolerancji pokarmowej i zapewnia utrzymanie określonej 
populacji mikrobów komensalnych w jelitach. Wykazano również, że ta niespo-
dziewana z punktu widzenia modelu „swój/obcy” funkcja układu odpornościowego 
jest formą strategii obronnej przed drobnoustrojami oportunistycznymi. Przy roz-
poznaniu jako obce, pewne bakterie oportunistyczne mogłyby wywoływać odza-
palne uszkodzenie tkanek, otwierając sobie w ten sposób drogę do zainfekowania i 
skolonizowania organizmu gospodarza (Hill i Artis 2010). 

Kryzys paradygmatu „swój/obcy” w immunologii zainspirował wielu badaczy do 
poszukiwania alternatywnego aparatu pojęciowego, mogącego ująć reaktywność 
układu odpornościowego. Sugerowano, że zamiast rozróżniać między tym, co swo-
je, a tym, co obce, układ ten zajmuje się raczej odróżnianiem zakaźnego obcego od 
nie-zakaźnego swojego (Janeway 1992). Pomimo rozwiązania niektórych proble-
mów poprzedniego modelu, zaktualizowany model autorstwa Janewaya nie był w 
stanie wziąć pod uwagę takich zjawisk jak zapalenie sterylne, gdzie układ odpor-
nościowy reaguje pomimo braku czynnika zakaźnego. Wobec tego Polly Matzinger 
sformułowała tak zwany “Model zagrożenia”, według którego układ odpornościo-
wy zajmuje się raczej ochroną jednostki przed uszkodzeniem niż rozróżnianiem 
między tym, co swoje, a tym, co obce. Z punktu widzenia tego modelu układ od-
pornościowy rozpoznaje i odpowiada na cząsteczki uwalniane podczas stresu lub 
uszkodzenia tkanek, które działają jako sygnały zagrożenia (sygnały alarmowe) 
(Matzinger 2002). Model Matzinger został częściowo potwierdzony przez obserwa-
cję, że endogenne ligandy wrodzonych receptorów odpornościowych inicjujące 
reakcje zapalne są obficie obecne w przypadku infekcji i uszkodzenia tkanek. Tym 
niemniej, najnowsze dane kwestionują ten model, gdyż istnieje coraz więcej do-
wodów na to, że agoniści wrodzonych receptorów odpornościowych mogą pobu-
dzać receptory do promowania tolerancji i hamowania reakcji zapalnych w pew-
nych wypadkach  (omówione w Kubinak i Round 2012). 

Należy zauważyć, że większość prób sformułowania ogólnego modelu reaktywno-
ści układu odpornościowego opartych było na założeniu, że układ odpornościowy 
może być włączony lub wyłączony, aktywny bądź nieaktywny. Niemniej jednak, 
coraz więcej danych wskazuje na to, że układ odpornościowy nigdy nie jest wyłą-
czony i że jego zdolności różnicowania są niezwykle subtelne i nie dają się zredu-
kować do logiki binarnej (Eberl 2010; Leng i Bentwich 2002; Świątczak i in. 2011). 
Zamiast trwania w dwóch możliwych przeciwnych stanach, układ odpornościowy 
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reaguje w sposób unikatowy, ściśle dopasowany do określonego środowiska bio-
chemicznego i mikrobowego, neutralizując potencjalnie niebezpieczne wahania w 
obrębie tego środowska (Garret i in. 2010; Barbosa i Rescigno 2010). Jest to szcze-
gólnie wyraźne w kontekście układu odpornościowego jelit, stale zajętego próbko-
waniem antygenów, wydzielaniem przeciwciał klasy IgA i tworzeniem peptydów 
antymikrobiotycznych. Co więcej, różnicowanie się pro-zapalnych limfocytów T z 
prekursorów limfocytów T jest integralną częścią procesu indukowania tolerancji 
w układzie odpornościowym. Równowaga pomiędzy limfocytami T zapalnymi 
(Th1, Th17) a przeciwzapalnymi (Treg, Th2) powstrzymuje te pierwsze od wywo-
ływania zapaleń jelit. 

Działalność układu odpornościowego nie ogranicza sie do inicjowania reakcji od-
pornościowych. Bierze on również udział w modulowaniu siły ścisłych połączeń 
pomiędzy komórkami nabłonka, w regulacji funkcji innych układów ciała i w 
utrzymaniu dobrego stanu ciała poprzez usuwanie martwych, uszkodzonych i 
zmutowanych komórek. Aktywność układu odpornościowego okazuje się zatem 
wysoce dynamiczna i skomplikowana. Rzeczywiście, zdolność układu do neutrali-
zowania efektów wahań biochemicznych i mikrobiologicznych zależy od całej sieci 
komórek i molekuł integrujących informacje o różnych aspektach środowiska w 
danej niszy anatomicznej (Cohen 2000). Kluczowymi uczestnikami w tym zacho-
dzącym na poziomie systemowym procesie są komórki dendrytyczne, które sta-
nowią łącznik pomiędzy rozpoznaniem immunologicznym a reakcją odpornościo-
wą (Rimoldi i in. 2005; Rescigno 2011; Świątczak 2012). Skoro model podziału na 
„swój/obcy” skazany jest na porażkę, potrzebny jest nowy szeroki aparat pojęciowy 
mogący przedstawić funkcję układu odpornościowego. Podejście poznawcze do-
starcza jeden możliwy zestaw metafor i koncepcji mogących pomóc zrozumieć 
działanie układu odpornościowego oraz pomagających docenić bogactwo i złożo-
ność stanów układu odpornościowego. Nauki humanistyczne, wyposażone w abs-
trakcyjny aparat konceptualny, mogłyby wnieść coś do trwającej debaty dotyczącej 
konceptualizacji aktywności układu odpornościowego. 

Niniejszy numer AVANTU stanowi pewien krok w kierunku interdyscyplinarnej 
debaty dotyczącej fundamentalnych problemów pojęciowych w immunologii. Za-
wiera recenzje oraz przeglądy napisane przez znanych badaczy, których praca 
poświęcona jest teoretycznym podstawom immunologii. Autorzy łączą szeroką 
wiedzę na temat układu odpornościowego z głębokim zrozumieniem społecznych, 
historycznych, teoretycznych oraz filozoficznych aspektów immunologii. Komen-
tarz Alfreda Taubera poświęcony jest obecnemu statusowi metafory „ja”(„tego co 
swoje”) w immunologii. Podkreśla w nim potrzebę wrażliwości ekologicznej i 
wskazuje, że układ odpornościowy nie może być badany bez wzięcia pod uwagę 
kontekstu interakcji z bakteriami komensalnymi i innymi układami ciała. Wywiad 
z Urim Hershbergiem pomaga zrozumieć rolę metafor w immunologii i podejmuje 
ważne pytania dotyczące statusu „ja” immunologicznego. Neeraja Sankaran doko-
nuje przeglądu historiografii immunologii począwszy od 1999 roku pokazując, że 
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nie jest to już niedojrzały obszar badań, ale kwitnąca i fascynująca dziedzina. Yair 
Neuman przedstawia komentarz do własnego, autorskiego podejścia do „ja” im-
munologicznego, które rozumie jako proces interpretacyjny. We wstępie do swojej 
niedawno opublikowanej książki, Ed Cohen argumentuje, że polityczne i prawne 
konotacje pojęcia immunity są wciąż w domyśle obecne w konceptualnej struktu-
rze immunologii. Serię artykułów naszych gości zamyka krótki przegląd wybra-
nych książek i artykułów poświęconych podstawowym problemom immunologii, 
przygotowany przez Jacka Podgórskiego. 
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Kto stoi na straży harmonii? 
O harmonii, fagocytach i tożsamości immunologicznej 
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Abstrakt 
Zadaniem niniejszego wprowadzenia jest nakreślenie pewnych ram historycznych 
i teoretycznych współczesnej immunologii. Dyscyplina ta stosunkowo niedawno 
ukształtowana stara się wyjaśnić wszelkiego rodzaju zjawiska stojące na straży 
integralności organizmu. Organizmu rozumianego jako złożona struktura, wielo-
systemowa, ukształtowana w toku ewolucji. W wypadku tak szeroko rozumianego 
pojęcia odporności ewidentnie wymagana jest wnikliwa dyskusja, dlatego filozo-
fowie biologii i naukowcy immunolodzy od pół wieku analizują podstawowe defi-
nicje i dochodzą do interesujących konkluzji. 

Słowa kluczowe: fagocytoza; jaźń immunologiczna; swoistość immunologiczna; 
teoria sieci Jerne’a; teoria tolerancji immunologicznej. 

 

Wstęp 

Standardowo immunologię prezentuje się jako dyscyplinę badającą sposób, w jaki 
organizmy żywe bronią się przed infekcjami, groźnymi substancjami i obcymi 
tkankami. Klasyczny paradygmat przyjmuje, że organizm jest w stanie bronić się 
dzięki wysoce wyspecjalizowanym mechanizmom rozróżniania obiektów na swoje 
(self) i obce (non-self). Pytanie o tożsamość organizmów było również podejmowa-
ne przez filozofów biologii. Wraz z immunologami usiłowali udzielić odpowiedzi 
na dwa rodzaje pytań. Pierwszy ma charakter ontologicznych i dotyczy natury 
jaźni immunologicznej (immune self): Jakie są granice tego, co własne?, Jak definiu-
jemy to, co własne?, Jak immunologiczna jaźń organizmu zmienia się w czasie? itp. 
(Schaffner 1993: 8–19; Sarkar 1991: 125–138). Drugi rodzaj problemów związany 
był z procedurami wyjaśniania w immunologii: Czy używane w obrębie immuno-
                                                           
1 Specjalne podziękowania dla Łukasza Afeltowicza.  
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logii pojęcia i modele satysfakcjonująco wyjaśniają badane zjawiska?, Czy reduk-
cjonistyczny opis zjawisk odpornościowych w kategoriach struktur molekularnych 
jest wystarczający? (Schaffner 1993: 64–89; Sarkar 1991: 138–163). 

Ujęcie zjawisk odpornościowych w kategoriach „ja/nie-ja” dominowało od lat 50. 
Dziś jednak paradygmat ten jest coraz częściej kwestionowany. Dzieje się tak dla-
tego, że coraz więcej badań ujawnia zachowania układu odpornościowego, które 
nie dają się ująć w kategoriach mechanizmów rozróżniania obiektów na swoje i 
obce (Janeway i in. 2001).  

W niniejszym, wprowadzającym tekście nakreślone zostaną podstawy standardo-
wego paradygmatu immunologii i jego historię oraz wskazać jego ograniczenia i 
ewentualne alternatywne konceptualizacje. Przed przystąpieniem do tego należy 
jednak wprowadzić pewne podstawowe kategorie z zakresu immunologii. 

 

Układ odpornościowy 

Układ odpornościowy stanowi zbiór komórek (m.in. sieć limfocytów, zaprogra-
mowanych przez geny), tkanek i mechanizmów organizmu, chroniących przed 
chorobami poprzez identyfikację i likwidowanie patogenów i komórek nowotwo-
rowych. Owe elementy nieustannie poszukują różnego rodzaju czynników choro-
botwórczych, a tym samym rozróżniają zdrowe komórki i tkanki organizmu. Dzia-
łania te mają na celu utrzymanie równowagi biologicznej – homeostazy immuno-
logicznej (Clark 2007: 3–14; Klein 1990). 

W toku rozwoju gatunkowego mechanizmy wykrywania patogenów wyewoluowa-
ły do tego stopnia, że komórki obronne „uczą się” i reagują stosownie do otoczenia. 
Dla przykładu, każdy prosty organizm jednokomórkowy (np. bakteria) ma okre-
ślony układ enzymów ochraniających go przed infekcją wirusową. Układ odporno-
ściowy człowieka składa się z wielu rodzajów protein (np. cytokiny), komórek (np. 
limfocyty T i B), tkanek (np. tkanki błony śluzowej, jamy gardłowo-nosowej) i na-
rządów (np. grasica, śledziona), które oddziałują na siebie w złożony i dynamiczny 
sposób, tworząc skomplikowany system sprzężeń strukturalnych (Janeway i in. 
2001; Howes 2008). Narządy układu odpornościowego można podzielić na central-
ne (pierwotne) oraz obwodowe (wtórne). 

Na układ odpornościowy ssaków składają się dwa powiązane podsystemy: odpor-
ność wrodzona i nabyta (Clark 2007: 3–7). Odporność wrodzona to system pier-
wotnych mechanizmów oraz barier fizycznych; jest to swego rodzaju pierwsza 
linia obrony. Bariery te to między innymi różnego rodzaju tkanki, które utrudniają 
patogenom dostęp do organizmu. Jeżeli patogen przełamie te bariery, to wrodzony 
układ odpornościowy rozpozna i usunie go, jednak system ten nie jest w stanie 
zapamiętać wzorca patogenu ani w przyszłości dostosować się do podobnej infek-
cji. System wrodzony jest pozbawiony pamięci immunologicznej. 
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W wypadku, kiedy „intruzi” skutecznie unikną odpowiedzi nieswoistej (wrodzo-
nej),  u ssaków uruchamia się kolejna bariera ochronna, czyli nabyty lub inaczej 
adaptacyjny układ odpornościowy. Podsystem ten jest w stanie zapamiętać kolejne 
infekcje i w przyszłości usprawnić swoją odpowiedź na nie, rozpoznając patogen 
wyeliminowany już wcześniej. Gdy „intruz” zostaje zniszczony, podsystem „wy-
ucza się” odpowiedzi. Pozwala to w przyszłości szybciej rozpoznawać i niszczyć 
zagrożenia tego typu (Clark 2007: 43–60). 

Jak widzimy na przykładzie powyższego podręcznikowego opisu, immunologia jest 
zdominowana przez metaforę konfliktu zbrojnego, w którym „wrogie siły” są wy-
raźnie odróżnialne od „własnych armii”, niczym umundurowani żołnierze i ozna-
czone pojazdy. Problem jednak w tym, że metaforyka ta jest coraz częściej kwe-
stionowana. Trudno wskazać obiekt, który miałby być odpowiednikiem wyraźne-
go, zawsze rozpoznawanego oznakowania (Howes 2008: 280–284). Weźmy za 
przykład przyjazne gospodarzowi bakterie jelitowe, które nie są zwalczane przez 
układ odpornościowy, choć strukturalnie przypominają patogeny. System odpor-
nościowy zostawia w spokoju własne komórki, jednak zaczyna traktować je jako 
„wrogie”, gdy te obumrą lub zostaną uszkodzone. Ciekawym przykładem jest 
transplantacja organów. Przed zabiegiem sprawdza się liczbę zgodnych markerów 
tkankowych między dawcą a biorcą, jednocześnie tłumiąc chemicznie układ od-
pornościowy biorcy. Jednak markery te niekiedy zawodzą – zgodny pod ich wzglę-
dem organ może zostać odrzucony przez organizm biorcy. Przypuszczalnie dzieje 
się tak dlatego, że w momencie operacji organizm zostaje poddany stresowi, a w 
efekcie wyzwolona zostaje silna reakcja immunologiczna (Wood 2006). Zagadką 
wciąż pozostaje wiele chorób immunologicznych, które – generalnie rzecz ujmując 
– polegają na tym, że układ odpornościowy zaczyna atakować i niszczyć komórki 
własnego organizmu. W związku z powyższymi wątpliwościami o układzie odpor-
nościowym myśli się coraz częściej w kategoriach sieci, systemu poznawczego, a 
nawet interlokutora prowadzącego dialog z organizmem (Cohen 2001). 

Przejdźmy teraz do historycznej rekonstrukcji rozwoju paradygmatu „swój/obcy” 
oraz współczesnych prób wykroczenia poza jego ograniczenia. 

 

Paradygmat „swój/obcy” i poza 

Historię paradygmatu należy zacząć od przywołania prac Claude’a Bernarda 
(1813–1878)., francuskiego lekarza i fizjologa (Silverstein 1989). Zadawał on pyta-
nie o to, w jaki sposób wyznaczane są konkretne ograniczenia metaboliczne ko-
nieczne do normalnego funkcjonowania żywych organizmów. W jego ujęciu ciało 
składało się z wyraźnie podzielonych modułów, a autonomia całości była uzależ-
niona od równowagi wewnętrznych elementów. Taka forma cielesnego atomizmu 
radykalnie zmieniała perspektywę postrzegania funkcji organizmu, który uzależ-
niony jest od wewnętrznej architektury organicznego środowiska (Tauber 1994: 
51–53). Kolejną innowacją Bernarda było wprowadzenie metaforyki wojskowej do 
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namysłu nad odpornością. Zdaniem Bernarda organizm, aby osiągnąć stan home-
ostazy, korzysta z „sił zbrojnych”, by zaatakować i zniszczyć „wroga”, który zakłó-
ca jego równowagę. 

Kolejnym ważnym etapem były badania Ilji Miecznikowa (1845–1916) nad zacho-
waniem i znaczeniem fagocytów dla odporności. Opisywał on odporność w nastę-
pujący sposób: aby organizm należycie funkcjonował, konieczny jest system regu-
lacyjny, czyli nadający „wszystkiemu” porządek; „harmonię” organizmu zakłócają 
obce czynniki, a za jej przywrócenie odpowiedzialne są wyspecjalizowane jednost-
ki ukształtowane w toku selekcji naturalnej (Tauber 2003: 897). Taką jednostką 
miał być badany przez Miecznikowa fagocyt, którego funkcją jest pochłanianie, a 
tym samym neutralizowanie obcych lub uszkodzonych komórek (Tauber 2003: 
898–901). Fagocyt spełniał funkcję strażnika rozróżniającego i oddzielającego to, co 
własne (nieszkodliwe, sprawne), od tego, co obce (toksyczne, uszkodzone) (Tauber, 
Chernyak 1991: 135–175). 

W pierwszej połowie XX wieku immunologia skupiała się na próbie ustalenia che-
micznej bazy reakcji odpornościowych. Po II wojnie światowej głównymi tematami 
badań stały się transplantologia i reakcje autoimmunologiczne oraz szeroko pojęta 
genetyka. W tym czasie sir Frank Macfarlane Burnet (1899–1985) w jednej ze swo-
ich licznych publikacji wprowadził pojęcie swoistości, czy też jaźni immunologicz-
nej. Na podstawie tej zaczerpniętej z psychologii kategorii wyrosła teoria immuno-
logicznej tolerancji (Burnet 1957: 67–69). Burnet w następujący sposób opisywał 
proces reakcji odpornościowej: organizm posiada tożsamość biologiczną, która 
nabywana jest już w okresie prenatalnym; tożsamość ta ma podstawę genetyczną. 
Każda komórka, która ma odpowiedni wzorzec będzie tolerowana przez system 
immunologiczny jako nieszkodliwa, podczas gdy inne obiekty, nieposiadające tego 
wzorca, wyzwolą reakcję odpornościową. 

W tym okresie immunologia koncentrowała się między innymi na badaniu struk-
tury i funkcji limfocytów. Burnet postawił hipotezę, wedle której komórki te zwią-
zane były z mechanizmem nabytej odporności (Burnet 1959). Została ona rozwi-
nięta i przetestowana przez innych badaczy. Burnet mówił o odporności w katego-
riach pamięci immunologicznej komórek, które zapamiętują intruza, by w przy-
szłości szybciej go rozpoznać. To ujęcie, nadbudowane niejako nad wcześniejszymi 
pomysłami, znane było jako paradygmat selekcji klonalnej (Silverstein 2002: 793–
796). Miał on tłumaczyć miedzy innymi zjawisko autoimmunizacji leżące u pod-
staw chorób autoimmunologicznych. 

Odmienne ujęcie zaproponował Niels Kaj Jerne (1911–1994). Centralną kategorią 
jego modelu wyjaśniającego była sieć immunologiczna, czyli zbiór wzajemnie po-
wiązanych komórek należących do układu odpornościowego, które miały za zada-
nie nie tyle chronić przed obcym, co regulować – hamować lub wzmacniać – swoje 
własne reakcje (Jerne 1974: 373–389). Można powiedzieć, że Miecznikow i Burnet 
koncentrowali się na pojedynczych komórkach, podczas gdy Jerne zwrócił uwagę 
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na powiązania między wyspecjalizowanymi agentami. Przykładowo, zwracał uwa-
gę na działanie antyciał (ich produkcję, formowanie się i regulowanie). Według 
jego koncepcji antyciało nie tylko rozpoznaje obcy antygen, ale jest również zdolne 
do rozpoznawania specyficznych antygenów charakterystycznych dla własnych 
struktur. Oznacza to, że w zależności od sytuacji „rozpoznający” element może być 
niekiedy elementem „rozpoznawanym”. Mówiąc prościej: rozpoznawanie swo-
je/obce uzależnione jest od „dyskutujących” ze sobą elementów, które podlegają 
konkretnym regułom „gramatycznym” zmiennej biologii odpornościowej (Jerne 
1984: 5–24). 

 

Konkluzja 

Wskazać należy trzy kluczowe momenty w historii immunologii (Sarkar 1996: 125–
170). Najpierw Miecznikow stwierdził, że układ odpornościowy pełni dwie funkcje: 
określa tożsamość organizmu oraz utrzymuje jego integralność – jedność. Drugim 
ważnym momentem było sformułowanie przez Burneta mechanizmu rozróżniania 
„swój/obcy”. Trzeci moment to opisanie przez Jerne’a zjawiska odporności jako 
„elastycznego” i „dyskursywnego” (Varela 1994: 31–40). W jego propozycji opis 
zjawisk odpornościowych nie może być odzwierciedleniem sztywnej logiki rozróż-
niania swoje/obce. Opis takiego systemu, zdaniem Jerne’a, powinien ilustrować 
zdolności poznawcze systemu, które podlegają zmianom środowiska biologicznego 
(Jerne 1985: 439–451; Cohen 1992: 490–494). 
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Uri Hershberg 

Badacz, z którym wywiad 
mamy przyjemność przedsta-
wić, jest reprezentantem no-
wego i kompleksowego podej-
ścia do biologii poznania. Ten 
nowy trend dąży do ustalenia 
nowej płaszczyzny teoretycz-
nej dla badań nad organi-
zmem poznającym, ujmowa-
nym tutaj nie redukcjoni-
stycznie, ale w sposób cało-
ściowy i komplementarny. 

Taką wręcz wielodyscyplinarną sferą jest dziś immunologia, łącząca zdobycze mi-
krobiologii, chemii organicznej, fizyki i genetyki, wraz z całym bagażem ewolucjo-
nistycznym oraz kontekstem filozoficznym.  

Uri Hershberg jest biologiem teoretycznym, zajmującym stanowisko Assistant Pro-
fessor w School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems na Drexel 
University (Filadelfia, USA). Doktorat uzyskał na podstawie pracy z zakresu biolo-
gii obliczeniowej (bioinformatyki) w Interdisciplinary Center for Neural Computa-
tion na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Posiada także wykształcenie filo-
zoficzne i psychologiczne. Związany jest z wieloma laboratoriami i międzynaro-
dowymi projektami badawczymi (Yale School of Medicine, PRIME i in.). Uczeń wy-
bitnego immunologa Iruna Cohena, z którym wspólnie opracowywał teorię anty-
genów homunkularnych. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim immuno-
logią w ujęciu biologii systemowej, pojęciami stabilności i transkrypcji genów, mo-
delowaniem matematycznym i obliczeniowym, bioinformatyką. Publikował w ta-
kich periodykach naukowych jak Proceedings of the National Academy of Sciences, 
Immunity, Journal of Immunology, Molecular Immunology (wraz z Irunem Cohe-
nem). Czasopismo AVANT miało już okazję w ubiegłym roku opublikować przekład 
artykułu „The Immune System and Other Cognitive Systems” („Układ odporno-
ściowy a inne systemy poznawcze”, AVANT T/2011), napisanego przez Uriego 
Hershberga wspólnie z Solem Efronim (oryginał ukazał się w Complexity). Aktual-
ne laboratorium badacza: http://simlab.biomed.drexel.edu 

Jacek S. Podgórski 
Fotografia pochodzi z archiwum U. Hershberga. 
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Życie jako sieć różnych jaźni 
Wywiad z Uri Hershbergiem 

Jacek S. Podgórski, Witold Wachowski  
przekład: Ewa Bodal 

 

Wydaje się, że najbardziej podstawowym pytaniem w filozofii immunologii 
jest pytanie o istotę układu odpornościowego. W wielu podręcznikach istota ta 
została określona terminem wprowadzonym [do immunologii] przez Franka 
Macfarlane’a Burneta – jako jaźń2. Czy mógłbyś powiedzieć naszym czytelni-
kom swoimi słowami, w skrócie, co to takiego? Jak można najlepiej opisać 
„jaźń” niespecjalistom?  

Myślę, że „jaźń” definiowana jest tymczasowo i w dużej mierze w zależności od 
kontekstu. Jest to zestaw żywych komórek lub układów, z których, gdy jesteśmy 
zdrowi, składają się nasze ciała. Myślę, że jest to coś, co zawsze pozostaje w trakcie 
definiowania. Nawet mówiłem o tym niedawno. Latem w Paryżu odbył się The 
European Congress On Artificial Life. Rozmawialiśmy o autopoiesis. Jedną z cha-
rakterystycznych cech tej teorii jest pytanie o to, czym jest jednostka, czym jest 
jednostka biologiczna. W tamtych systemach/układach definiuje się ten obraz tak, 
jak naszkicował go Varela: jednostkę jako rodzaj Oroborosa – węża, który zjada 
własny ogon. To jest definicja jaźni autorstwa Francisco Vareli: zamknięta pętla; 
oni (Varela i Maturana) zawsze próbują używać tej definicji, aby opisać jaźń w 
znaczeniu kognitywnym. Jest to układ, który pozwala ci dokonać zamknięcia tej 
kategorii.  

Sugerowałem, że układ ten jest całkowicie dynamiczny. Nie osiąga nigdy ostatecz-
nego domknięcia. Taki układ, moim zdaniem, jest pewnego rodzaju definicją tym-
czasową mnie samego, mojego aktualnego kontekstu. Wygląda to tak, że próbujesz 
osiągnąć to [U.H. wskazuje krawędź rysunku z zamkniętą pętlą], ale definicja jaźni 
zmienia się. Potem osiągasz następny punkt, i następny, i tak dalej. To cykl, który 
nigdy się nie zatrzymuje. Twój układ odpornościowy cały czas zajmuje się defi-
niowaniem jaźni. To coś jak twoja tożsamość: nie jest czymś statycznym. Na przy-
kład ten osobnik, którym jesteś teraz, nie jest tym samym, którym byłeś lata temu, 
chociaż może odczuwasz dużo empatii dla tej osoby. Układ odpornościowy w danej 

                                                           
2 ang.: self - „jaźń”, „ja”.  
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chwili to zbiór molekularnych charakterystyk, który pozwala ci zachować zdrowie. 
Jednakże dokładna charakterystyka – można właściwie przebadać chemiczną bu-
dowę jaźni – nie byłaby taka sama jak dziesięć lat wcześniej. Tak samo wygląda 
sprawa z bakteriami, z którymi żyjesz, które się zmieniają, ponieważ ty się zmie-
niasz, jesteś inny niż kiedy byłeś dzieckiem. Ekstremalnym przypadkiem jest bycie 
dzieckiem w łonie matki: zarówno ty, jak i twoja matka przechodzicie mnóstwo 
zmian. W rzeczywistości trudno jest stwierdzić statycznie, czym jest jaźń. To zmie-
niające się zjawisko. 

 

Czy „jaźń” jest pojęciem filozoficznym, czy raczej naukowym? 

Myślę, że „jaźń” jest pojęciem filozoficznym, opartym na pojęciu indywidualności 
oraz na tym, co indywidualność oznacza lub jak jest ważna. Przypomina nieco to, 
co robi się w nauce. Uważam więc, że jest to koncept filozoficzny, ale mający bez-
pośrednie konsekwencje dla sposobu, w jaki zadaje się pytanie. Jaźń stanowi bar-
dzo słabo zdefiniowany parametr o granicach nie tak jasnych, jak byśmy tego 
chcieli. W dużej mierze zależy ona od kontekstu. 

 

Co zmieniło się w twoim podejściu od wydania artykułu „The Immune System 
and Other Cognitive Systems”, czyli w ciągu ostatnich 10 lat? Czy o którymś z 
twoich współpracowników z tego okresu warto tutaj wspomnieć? 

To trudne pytanie. Powiedziałbym, że jako naukowiec skupiam się na bardziej 
konkretnych biologicznych pytaniach, więc w ciągu ostatnich lat sam byłem „mniej 
filozoficzny”, wykonywałem zajęcia oparte na danych empirycznych, zadawałem 
konkretne pytania dotyczące biologii i to doprowadziło mnie do skupienia się bar-
dziej na odporności niż na poznaniu, ponieważ niektóre z poglądów, jakie miałem 
na temat poznania, były bardzo trudne do sprawdzenia eksperymentalnie. Teraz 
to dla mnie zabawne, bo w ciągu ostatnich 10 lat spędziłem dużą część swojego 
czasu na uczelniach medycznych. A uczelnie medyczne nie są zbyt filozoficznymi 
miejscami, gdyż poświęcają swój czas ratowaniu ludzkiego życia. Niedawno jednak 
objąłem posadę na wydziale medycznej bioinżynierii, a to jest miejsce bardziej 
przedsiębiorcze i nowatorskie; jest tam pole manewru pozwalające na zajmowanie 
się innymi kwestiami, więc wróciłem trochę do takich rzeczy [filozofii]. Więc po-
wiedziałbym, że w ciągu ostatnich 10 lat zacząłem przyglądać się bardziej podsta-
wowym zjawiskom, ale ostatnio zacząłem wracać i przyglądać się sprawom, które 
dziesięć lat temu zarzuciłem. Być może dlatego, że wy się ze mną skontaktowali-
ście, nie wiem. Jedna rzecz, z której zdałem sobie sprawę, to to, że w artykule z 
2001 roku mówiłem głównie o początkach, o tym jak rzeczy się formują, jak zaczy-
na się poznanie i jak zaczyna być niezwykłe. Być może dlatego, że się starzeję, przy 
tym drugim podejściu zacząłem myśleć o limitach: dlaczego poznanie przestaje 
działać.  
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Co do drugiej części twojego pytania, to bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć. 
Powiedziałbym, że to ktoś, z kim już wcześniej dużo rozmawiałem, osoby, które 
inspirowały mnie do napisania tamtego artykułu. Byli to ludzie, z którymi wtedy 
działałem i którzy w jakimś stopniu przy mnie pozostali, a zatem moi promotorzy 
doktoratu, Irun Cohen i Sorin Solomon, a w tym kontekście powiedziałbym, że 
zwłaszcza Irun Cohen. Człowiek, pisząc doktorat, nie zdaje sobie często sprawy, 
czy to, co robi, jest dziwne, czy nie, ponieważ myśli, że wszyscy w swoim doktora-
cie robią dokładnie to samo. To, z czego zacząłem sobie zdawać sprawę od czasu 
mojego doktoratu, to że Irun Cohen i Sorin Solomon przekazali mi bardzo niezwy-
kły sposób patrzenia na świat i że czasami ten sposób patrzenia sam w sobie zmie-
niał [bieg] spraw. Od nich się tego nauczyłem, więc wspomniałbym o nich dwóch. 
Kolejną osobą była profesor Anat Ninio, która bada rozwój języka u małych dzieci i 
która dała mi wgląd (i odwagę) potrzebne do spostrzeżenia związku między im-
munologią i językiem (oraz do mówienia o tym na głos). Wreszcie ostatnią osobą, 
bez której by do [takiej postaci doktoratu] nie doszło, jest Evelyn Andreewsky, któ-
ra dużo mnie nauczyła na temat społeczności naukowej.  

W pewnym zakresie, jeżeli chodzi o bardziej praktyczne badania oraz kierunek, w 
który później poszedłem – ów artykuł [związany z tekstem doktoratu] mówi o po-
znaniu i systemach poznawczych. Już wtedy kołatała mi się po głowie myśl, że to 
rozgraniczenie między systemami biologicznymi i poznawczymi jest sztuczne. To, 
czym działanie poznania różni się od biologii, nie jest różnicą kategorialną, ale 
mentalnym przedłużeniem. Nawet pojedyncza komórka, która musi działać w 
świecie, nie robi tego jak maszyna. Działa ona poprzez sygnały i znaczenia. Nie 
mówię tutaj, że komórki dysponują myśleniem abstrakcyjnym, tak jak dysponuje-
my nim my. Nie mają wysokiego potencjału poznawczego. Ale to, w jaki sposób 
udaje nam się nim manipulować, wynika z posiadania przez nas zmysłów. Nawet 
jednokomórkowe organizmy, które faktycznie nie mają sensorów, mają zmysły. I 
wydaje mi się, że takie myślenie o biologii jest tym, co próbowałem robić od tego 
czasu, mimo że moje artykuły dotyczyły różnych rzeczy. Ale tak naprawdę chodzi 
tu o fakt, że kiedykolwiek spojrzymy na kontekst biologiczny, to jest istotny. Dlate-
go myślę, że wielu ciekawych rzeczy nauczyłem się od Guntera Wagnera (profeso-
ra ekologii i biologii ewolucyjnej Uniwersytetu Yale) oraz od Marka Shlomchika 
(profesora medycyny laboratoryjnej i immunobiologii w Akademii Medycznej 
Uniwersytetu Yale), z którym robiłem badania po doktoracie. Nie wiem, czy zga-
dzał się z moim „filozofowaniem” ani czy w ten sposób myśli o komórkach. Jest 
bardziej praktyczny – lub przynajmniej sprawia takie wrażenie. Ale myśli on bar-
dzo głęboko o tym, jak działa układ odpornościowy. 

Jest właściwie jeszcze jedna osoba – choć lista robi się już zbyt długa! Wspomniał-
bym jednak o Philu Hodgkinie (profesorze immunologii w Instytucie Badań Me-
dycznych Waltera i Elizy Hall w Melbourne w Australii). Jest on, powiedziałbym, 
najważniejszym immunologiem w Australii – kraju lubiącym immunologię. Wie-
my, że Australia jest źródłem teorii selekcji klonalnej. Osiągnięciem Phila Hodgki-
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na, które jest moim zdaniem niesamowite, jest to, że dodał do swojego laborato-
rium trochę fizyki i że próbuje pokazać, że stochastyczność jest niezbędną częścią 
tego, jak ostatecznie nabywamy swoje zachowanie odporne. Wykazał – co interesu-
jące – że nie stanowi to szumu. Że każda komórka zachowuje się nieco inaczej i 
niemal żaden parametr pomnażania i wyodrębniania, jaki można sobie wyobrazić, 
nie jest na stałe zakodowany. Głównie pokazał on eksperymentalnie, że ta konku-
rencja stochastycznych elementów prowadzi do zjawiska odporności, które w koń-
cu można zaobserwować. [Phil] jest facetem, z którym łatwo się rozmawia, a to 
zawsze plus. Zdołał przekonać ludzi do wykonania zestawu eksperymentów. Pro-
wadzi on zasadniczo hodowle pojedynczych, wyodrębnionych „jaźni” odporno-
ściowych, tak że można rzeczywiście zobaczyć, która populacja stanowi źródło 
której komórki, a potem ponownie się je rozdziela, więc stanowi to bardzo trudny i 
czasochłonny eksperyment. Ale eksperymenty takie pokazały ową niezwykłą 
rzecz, która obchodzi tylko biologów zajmujących się biologią systemową. Więk-
szość immunologów nie zajmuje się niestety biologią systemową, wyjątkiem jest 
Phil Hodgkin.  

Bardzo trudno wybrać jedno nazwisko. Przejdźmy może do następnego pytania. 

 

Teoria zaproponowana przez ciebie i twoich współpracowników wydaje się 
jedną z najbardziej aktualnych alternatyw dla badania istoty systemu odpor-
nościowego. Zyskała sławę i sprowokowała nowe dyskusje między immunolo-
gami (takimi jak Cohn czy Coutinho). Czy mógłbyś ją krótko scharakteryzo-
wać? Do jakiego stopnia twoje podejście różni się od klasycznego pojmowania 
odporności? 

Pomysł jest głównie oparty na teoriach Iruna Cohena, mojego promotora. A więc 
na idei, że układ odpornościowy nie koduje mocnego rozróżnienia: swój – obcy. 
Raczej wykorzystuje jaźń jako drugoplanowy sygnał służący poznawczo w 
procesach molekularnych systemów biologicznych. A potem porównuje 
rozpoznawane dynamiki systemu i podejmuje decyzje o działaniu. Weźmy 
przykład układu wzrokowego: nie tworzymy jasnych i ciemnych iluminacji, 
używamy wzorów jasnego i ciemnego oraz zjawiska światła w tle, gdziekolwiek 
jesteśmy, i widzimy konkretną zawartość. I to jest sedno – coś, z czego zdałem 
sobie sprawę. I jest to bardzo różne od poglądów Melvinga Cohna czy nawet Teorii 
Zagrożenia. Ponieważ wiemy, że nie ma jakiegoś konkretnego sygnału dla 
którejkolwiek pojedynczej cechy. Wszystko zależne jest od kontekstu, a kontekst 
oparty jest głównie na jaźni. To inny aspekt – nazwaliśmy go poznawczym. Użył 
tego też Francisco Varela i wykorzystał to również w swojej książce Antonio 
Coutinho, ale kilka lat po opublikowaniu tego zdaliśmy sobie sprawę, że nasze 
rozumienie tego, co poznawcze, jest bardziej radykalne. Kiedy mówimy: 
„poznawcze”, nie mamy na myśli tego, że potrzebujemy wielokomórkowej definicji 
granicy: mamy na myśli to, że nie istnieje na stałe zapisana wizja granicy. 
Tożsamość definiuje się poprzez działanie z częściami. To najbardziej podstawowa 
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rzecz i zarówno to, co wyraziliśmy w artykule3, jak i moje obecne poglądy 
oznaczają, że nie da się inaczej stworzyć tych systemów. Gdybyś spróbował 
stworzyć je w wersji sztywno „zapisanej”, to by nie działały. Nie byłyby 
adaptacyjne. I to jest w skrócie nasza teoria. 

 

Podobnie jak zwolennicy psychoneuroimmunologii, masz na celu zbadanie 
złożoności ciała – z jednym wyjątkiem: dla ciebie podstawą jest relacja między 
układem odporności a układem nerwowym, podczas gdy dla PNI najważniej-
sza relacja zachodzi między układem odporności i umysłem. Czy istnieje moż-
liwość opisania tak rozległej struktury i skutków jej działania przy użyciu re-
latywnie prostego wyjaśnienia opartego na przyczynie i skutku? 

Myślę, że zasadniczo odpowiedź brzmi: tak. Ale zanim można będzie to zrobić, 
stajemy przed licznymi problemami natury technicznej. Jednym z nich jest to, że 
rozumiemy niewiele z tych systemów, więc tak naprawdę nie wiemy, jak one dzia-
łają. Zwłaszcza układ nerwowy jest bardzo podzielony. A rzeczywistość jest taka, 
że gdy ciało działa, to działa jako pojedyncza jednostka. System dysponuje zesta-
wem [elementów] zdefiniowanych przez nas – do pewnego stopnia. Ta znaczna 
segregacja jest powodem, dla którego nie jest to tak łatwe do zrobienia, zwłaszcza z 
układem nerwowym. A w rzeczywistości wiele sygnałów jest niejasnych. Przejdę 
potem do układu odpornościowego, ale najpierw chciałbym podkreślić coś, co do-
tyczy całej idei rozgraniczania i następnie łączenia. Weźmy na przykład taką au-
tomatyczną czynność jak chodzenie. Chodzisz, bo mózg mówi twoim stopom, by się 
poruszały. Ale gdy idziesz w standardowy sposób, otrzymujesz pewien wkład dzię-
ki systemowi generującemu wzory. I ludzie zdali sobie sprawę, że te wzory nie są 
generowane wyłącznie w mózgu. Możesz z nich korzystać, nawet gdy mózg jest 
odłączony od rdzenia kręgowego. A jest też wzór generowany w twoim mózgu. 
Współpracują one ze sobą. Ale co usiłuję tu powiedzieć: wydaje nam się, mamy 
takie wrażenie, że wszystko, co neuronalne, dzieje się w mózgu. Mózg wykonuje 
bardziej skomplikowane czynności. Ale układ nerwowy jest wszędzie i do pewnego 
stopnia pozostaje w stanie ciągłego przepływu [danych] i informacji zwrotnych. 
Dzisiaj słyszałem przykład o sercu. Serce to też ogromny układ neuronalny, jest 
wysoce unerwione i generuje złożone wzory elektryczne. I najwyraźniej jest zdol-
ne do dokonywania wielu skomplikowanych obliczeń. Więc jeśli przeszczepiasz 
komuś serce, nie zostaje ono unerwione poprzez docelowy układ neuronalny. Ser-
ce jest autonomiczne. Mimo to zaczyna ono nabywać wzorzec, który ta osoba mia-
ła przed przeszczepem. Więc jakoś oblicza ono, co ma robić i upodabnia się do 
serca, które ta osoba posiadała przedtem. Chodzi mi o to, że jest to kolejny aspekt 
wspomnianego [rozróżnienia na] swoje i obce.  

 

                                                           
3 U. Hershberg i S. Efroni. 2001. Układ odpornościowy a inne systemy poznawcze, Avant, T/2011: 129-145, 
http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/UHSE_Uklad_Avant_T_20111.pdf  
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Gdybyśmy rozumieli to właściwie, w ten sposób, że te systemy się ze sobą komuni-
kują, automatycznie pojęlibyśmy to jako pojedynczy system. Systemy, o które py-
tasz, to fałszywa forma podziału, bo gdybyś chciał badać prosty ruch, to nie musisz 
koncentrować się na mózgu, tylko zajmujesz się móżdżkiem (cerebellum). Jeśli 
chcesz badać reakcję zapalną na szczepionkę, możesz z kolei przyjrzeć się limfie. 
Bardzo wiele dzieje się w mózgu. Być może nie ma sensu tak się temu przyglądać. 
Jeśli patrzysz na wspólną płaszczyznę, zarysowaną przy postawieniu tego pytania, 
to zobaczysz, że płaszczyzna ta jest bardzo płynna. Podam Wam przykład, który 
pewnie znacie. Cytokiny są prawdopodobnie bardzo dobrymi neuroprzekaźnika-
mi. Nie tylko w systemie odporności, ale także w systemach neuronalnych. Tyle że 
wszystko, co mam w tej kwestii do powiedzenia, jest anegdotyczne. Nadal niewiele 
wiemy o tych systemach i o tym, jak się ze sobą komunikują. Więc zanim się tego 
dowiemy i poznamy sposób, w jaki się łączą, będziemy mieli do czynienia raczej z 
zamieszaniem niż z przydatnymi badaniami. Nie dlatego, że nie da się ich prze-
prowadzić. Układ odpornościowy komunikuje się z systemem neuronalnym. Kiedy 
jesteś chory, jednym z głównych zjawisk jest gorączka, którą kontroluje system 
neuronalny, masz też ochotę iść do domu i z nikim nie rozmawiać. Wszystkie te 
zjawiska wytwarza twój mózg, dzięki układowi odpornościowemu. Więc nie jest to 
kwestia tego, czy system neuronalny porozumiewa się z układem odpornościowym 
– to się na pewno dzieje. Ale [chodzi o] pójście naprzód, w stronę dalszych badań – 
tu pojawia się wiele pytań. Wiele jest do zrobienia, zanim tam dojdziemy. 

 

Jakie praktyczne narzędzia oferuje naukowcom Wasza teoria? 

Nie wiem, nie po to się nią zająłem. Napisałem o paru zjawiskach, które – jak sądzę 
– z niej wynikają; zapoznaję się z tym, co piszą o niej ludzie i w takich sytuacjach 
bywam zaskoczony, gdy widzę, co tak naprawdę ich zdaniem ona oznacza. Ogólnie 
myślę, że „praktyczne” znaczy co innego dla różnych naukowców. Z reguły w bio-
logii i przy tworzeniu robotów i sztucznego życia wymaga się, by naukowcy zada-
wali pytania, które z reguły trudno im sformułować. Czasami popycha ich to w 
kierunku rzeczy trudnych do zrobienia. W ten sposób [badania] ruszają do przodu, 
ku nieznanemu. Myślę, że próbowałem napisać w swoich artykułach, że jeśli na-
prawdę chcesz zrozumieć, jak działa pewna dynamika, musisz spojrzeć na środo-
wisko, w którym działa. I musimy skontrastować podobne dynamiki w różnych 
środowiskach. Sądzę, że tylko wtedy naprawdę możemy zrozumieć, co się dzieje. 
Nie napisałem w swoim [wspominanym] artykule, jak należy to zrobić, bo nie 
uważałem, że muszę. Głównym celem tego tekstu było powiedzenie osobom pro-
wadzącym badania nad sztucznym życiem: jeśli wybierzecie inną drogę, ignorując 
środowisko i jego wpływ na dynamikę, zmarnujecie mnóstwo czasu i to wszystko 
nie zadziała. I myślę o przykładach tego, o ludziach, którzy próbują robić zaawan-
sowane systemy w swego rodzaju podtypie środowiska. Myślę, że ogólnie to musi 
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skończyć się porażką. W immunologii odbyło się mnóstwo dyskusji o swoim i ob-
cym, ale wydarzyła się też taka zabawna rzecz: wszyscy immunolodzy zgadzają się 
obecnie, że dla konkretnego rodzaju odpowiedzi na swoją część MHC [główny 
układ zgodności tkankowej, ang.: major histocompatibility complex] tego rodzaju 
regulacja swój/obcy nie jest czymś absolutnym. Więc opisywanie granicy między 
„swoim” a „obcym” jako płynnej stało się dużo bardziej powszechne w dziedzinie 
immunologii. Immunolodzy eksperymentalni znacznie mniej chętnie spierają się 
dziś z moim artykułem, niż w roku 2001, gdy się ukazał. 

  

Jakiś czas temu czytaliśmy o pewnych badaniach i znaleźliśmy kilka artyku-
łów o sztucznych układach odporności używanych w programach antywiru-
sowych. To bardzo szeroki projekt badawczy. Dosyć nas to zaskoczyło. Czy 
słyszałeś o tym? 

Słyszałem o tym i muszę powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze z projektem tego 
typu, który uznałbym za solidny teoretycznie. Gdybym się na coś takiego natknął, 
na pewno dużo bym o tym rozmawiał. Mam z tym dwa problemy. Pierwszy wiąże 
się z tym, że często używają one immunologii jako przenośni, jakiegoś modelu im-
munologicznego, w który już nikt nie wierzy. I jeśli to pomaga, to w porządku, ale 
to nie immunologia. Drugim problemem jest to, że czasami widzę, że doprowadza-
ją to do przesady, jeśli chodzi o użytkowanie odporności adaptacyjnej. Jednym z 
powodów, dla których potrzebujemy układu odpornościowego, jest to, że środowi-
sko jest bardzo skomplikowane. Może ekonomiczniej by było, gdybyśmy mogli 
robić tak jak żywe organizmy, oznaczać wszystkie złe rzeczy znakiem: „jesteś zły”. 
Byłoby to lepsze niż całe to poznawanie, ale nie możemy tego zrobić. Nie jest to 
wykonalne. I czasami mam wrażenie, że wszystkie te modele odporności antywi-
rusowej nie są dla mnie tak jasne, jak powinny, że moglibyśmy to zrobić prostszym 
narzędziem – i to jest drugi problem. Więc jeśli coś robisz w sposób bardzo skom-
plikowany, to musisz naprawdę pokazać, że jest to potrzebne. Muszę powiedzieć, 
że nie śledziłem ostatnio tego tematu, może z tych dwóch powodów, ale kiedy 
ostatnio interesowałem się tym kierunkiem badań, było w nim pełno rzeczy, któ-
re.... chciałbym, żeby te badania były lepsze, zostawmy to tak. Lubicie cyberpunk? 

Tak. 

Więc słyszeliście o Williamie Gibsonie i Bruce’ie Sterlingu. William Gibson jest na-
prawdę świetny. Ale jest fantastą. To magia. Sposób, w jaki opisuje komputer, to 
tak jakby pisał ktoś, kto nigdy komputera nie widział. Bruce Sterling pokazuje rze-
czy, które zdarzą się za piętnaście albo pięćdziesiąt lat i pokazuje, jak zmieni się 
struktura informacji i to, co myślimy o świecie. Sądzę, że ludzie, którzy tworzą 
antywirusowe układy odpornościowe, myślą, że ta cyberstruktura jest dużo bar-
dziej skomplikowana niż w rzeczywistości. Byłoby to dobre środowisko do tworze-
nia żywych rzeczy, ale w tej chwili nie jestem pewien, czy jest dość skomplikowa-
ne. 
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Jakie narzędzie jest ci w badaniach najbardziej przydatne? Do jakiego stopnia 
symulacja komputerowa i wizualizacja determinują wyniki badań? 

Wszystko, co robię, oparte jest na modelu symulacyjnym. Obecnie moje badania 
zawierają dużo statystyki i analizy. Muszę jednak przyznać, że w sumie przepro-
wadzam niemało rozumowania, myślenia choćby o tym, jak sformułować pytania, 
więc przez większość czasu te rzeczy, które robię, oparte na kodowaniu i progra-
mowaniu, nie są zbyt skomplikowane. Może zmieni się to nico, ponieważ teraz 
mam laboratorium i niektórzy z moich studentów są bardzo dobrzy w użytkowa-
niu programów. Wszystko, co robię, oparte jest na myśleniu wizualnym i wizuali-
zacji, ale jest to zwykle prosta wizualizacja. Nigdy nie wykonałem trójwymiarowej 
mapy grasicy. Najbliższy tego byłem przy pomyśle na artykuł, który opublikowa-
łem w 2006 roku. Wykonałem małą sieć przedstawiającą kodony i aminokwasy. 
Ten artykuł wynikał z mojej ówczesnej obsesji, dotyczącej tworzenia tych wizual-
nych przedstawień, a potem odkryłem jeszcze kilka rzeczy i wykonałem trochę 
analiz fizycznych, ale nie myślałbym o tych rzeczach, gdybym nie próbował uzy-
skać obrazu. Miałem obsesję na punkcie idei, że kod genetyczny naprawdę ograni-
cza do pewnego stopnia to, co zrobisz: więc jeśli jestem już jednym aminokwasem, 
nie mogę wybrać innego. Myślę bardzo obrazowo, ale moje wizualizacje ostatecz-
nie są zwykle bardzo proste. To coś, co można by zrobić na kawałku papieru. 

 

Wydaje się, że głównym punktem immunologii poznawczej jest autoagresja. 
Co zdarza się, gdy organizm zaczyna atakować sam siebie? I bardziej ogólnie: 
jakie miejsce zajmuje [problem] autoagresji w Twoich badaniach? W swoim 
doktoracie pisałeś o HIV jako “błędzie konceptualnym (poznawczego) układu 
odpornościowego”. 

Przez autoagresję macie na myśli autoreflektywność czy auto-atak? 

Auto-atak. 

To, co Wam teraz powiem, to coś, o czym myślałem przez ostatni miesiąc, choć 
część tego jest starsza. Ogólnie moje odczucia w temacie autoimmunologii są takie: 
autoagresja, jak ją określiliście, jest błędem poznawczym. Próbowałem tego tematu 
uniknąć, dlatego nie piszę o tym w swojej pracy doktorskiej, dlatego też podałem 
przykład HIV. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia mamy na tym tle przesadną 
obsesję. 

Usiłuję tutaj powiedzieć, że pojawianie się w biologii przypadków autoimmunolo-
gicznych nie jest zaskakujące. Zaskakujące jest to, że jest ich tak niewiele. Proble-
mem immunologii jest skupianie się na przypadkach patologicznych, podczas gdy 
tak naprawdę chcemy zobaczyć, jak układ odpornościowy działa w przypadkach 
niepatologicznych. Myślę, że to kolejny aspekt teorii, którą – wydaje mi się – 
przyjmują także inni naukowcy, ale na pewno niezgodny z teoriami Melvina Coh-
na czy Franka Burneta – stwierdzenie, że układ odpornościowy jest zawsze aktyw-
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ny. Więc jeśli pomyślimy, że układ odpornościowy jest zawsze aktywny, a mimo to 
przypadki autoimmunologiczne są tak rzadkie, to zrozumiemy, czym one tak na-
prawdę są: błędami. Weźmy na przykład mowę. Nawet rozmawiając przez Skype 
w języku, który nie jest naszym pierwszym językiem, popełniamy niewiele błędów. 
I pomimo tych błędów, które popełniamy, przekazujemy sobie informacje. Załóż-
my, że układ jest zajęty i prawdopodobieństwo wystąpienia autoimmunologicz-
nych reakcji jest zerowe. Nie da się skonstruować układu w ten sposób. Układ od-
pornościowy jest systemem próbującym minimalizować reakcje autoimmunolo-
giczne. Więc mamy tu do czynienia z układem odgórnym. Pomysł jest taki, że se-
gregujące się komórki poruszają różnego rodzaju rzeczy i mamy do czynienia z 
auto-policją. Ale gdy masz policję, ta policja walczy z samą sobą i pojawia się reak-
cja autoimmunologiczna. Jednak to tylko jeden przykład możliwych pomyłek po-
znawczych, które może popełnić układ odpornościowy. Uważam, że jest to przypa-
dek dość rzadki i patologiczny. Na pewno warto badać go z przyczyn medycznych, 
wiele może nam to powiedzieć o ograniczeniach układu odporności, ale ja wolę 
zająć się zdrowymi układami odpornościowymi. 

 

Dokonuje się obecnie na świecie wielu badań związanych z tematem zbioro-
wej czy grupowej odporności (przykładem są badania nad malarią). Czy jest to 
też przedmiot twojego zainteresowania naukowego, a jeśli tak, to do jakiego 
stopnia?  

Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawe. Niestety, nigdy nie prowadziłem badań nad 
niczym podobnym. Rozmawiam obecnie ze współpracownikami przyglądającymi 
się, jak różni ludzie w różnych biomach... jak się to odnosi do odporności. Za dzie-
sięć lat lub coś koło tego, gdy technologia sekwencjonowania DNA stanie się znacz-
nie tańsza, będziemy w stanie rzeczywiście prowadzić tego rodzaju badania. 
Obecnie, a raczej jeszcze niedawno, nigdy nie prowadziliśmy podobnych badań – 
jeśli chodzi o odporność, nie mieliśmy możliwości, by zbadać różnorodność próby 
w sposób dużo wnoszący. Obecnie mogę ocenić odmienność kilku osób. Zamiast 
zając się jedną – co by było bardzo niemiarodajne – mogę przyjrzeć się wielu i zi-
dentyfikować rzeczy istotne dla układu odpornościowego. Gdybym miał to badać, 
musiałbym przeprowadzić sekwencjonowanie i nie mógłbym tego zrobić na lu-
dziach, bo nikt nie da mi całego swojego układu odpornościowego. Gdybym se-
kwencjonował milion komórek... – więc najpierw potrzebowałbym miliona komó-
rek, albo i więcej, a wtedy byłbym w stanie widzieć tylko zjawiska obecne w tysią-
cu komórek. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest na razie niemożliwe. Ale 
badałbym to, gdyby stało się możliwe. 
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Język używany przez immunologów jest dość figuratywny i pełny metafor. Na 
przykład Ilya Ilyich Mechnikov używał metafor wojskowych, Claude Bernard – 
metafor ekonomicznych; ze współczesnych naukowców: Polly Matzinger użyła 
metafory bycia zagrożonym, Irun Cohen – metafory immunologicznego ho-
munkulusa. Do jakiego stopnia ten metaforyczny język jest odpowiedni, a do 
jakiego – może zaciemnić sedno sprawy? 

Myślę, że to dobre pytanie w każdej dyskusji o nauce, nie tylko o immunologii. Spo-
tkałem wiele osób, które lubią metafory. Sądzę, że trzeba być uważnym przy ich 
stosowaniu, ale myślę, że do pewnego stopnia wszystko, co mówimy, jest metaforą. 
Wszystko, poza pewnym konkretnym poziomem czegoś, jest metaforą. Nawet jeśli 
ekstrapolujemy na małą skalę, jest to do jakiegoś stopnia metafora. Myślę więc, że 
język metaforyczny nie jest odpowiedni sam w sobie, ale bardzo trudno jest coś 
powiedzieć, nie używając metafor. A zatem je lubię. Co do ludzi, którzy mówią, że 
ich nienawidzą – myślę, że zamiast bardziej się postarać, używają po prostu nud-
nych metafor. 

 

Pozostając w temacie metafor w nauce: niektórzy zwracają uwagę na szeroko 
rozpowszechniony język agresji i wojny w opisach medycznych i naukowych. 
Ich zdaniem fakt ten może negatywnie rezonować na przykład w relacjach 
społecznych. Czy widzisz możliwość alternatywnego języka, mogącego dogo-
dzić zarówno naukowcom, jak i krytykom? 

Myślę, że jest to bardzo negatywne zjawisko i ma to też związek z innymi sprawa-
mi. Ludzie sprzedają ci jogurt i mówią: to są dobre bakterie. Są dobre, bo faktycz-
nie zauważono dobre ich skutki. Uważam, że takie sytuacje, które wprowadzają 
“dobro” i “zło” do biologii, są dość negatywne. Problem polega na tym, że znacznie 
łatwiej jest myśleć w ten sposób, jest to też chwytliwe. Musimy być bardziej 
ostrożni, jeśli chodzi o używany przez nas język, który zależy w większej mierze od 
kontekstu. Lubię robić to w pewien konkretny sposób, zwłaszcza kiedy mówię o 
bakteriach czy o układzie odpornościowym, używając przykładów, żeby pokazać, 
co jest dla ciebie dobre lub złe. Kiedy więc otrzymasz pewien rodzaj bakterii z jo-
gurtu i znajdzie się on w układzie krwionośnym, natychmiast odczujesz szok. To, 
że twój układ odpornościowy odrzuca pewne rzeczy, jest dobre, ale nie przy prze-
szczepie jakiegoś organu. To znaczące słowa; nie chodzi o ścianę pomiędzy poję-
ciami, ale o wypowiedzi typu: ten facet jest dobry, a tamten zły. W rzeczywistości 
to od czegoś zależy. Czasami możemy wykorzystywać wirusy do dobrych celów. 
Wiele elementów genetycznych w układach żywych przenosi się wirusowo. Nie 
jest to zatem ani dobre, ani złe. W tym kontekście: ludzie cieszą się, widząc coś 
statystycznie znaczącego. Jeśli nie jest takie – są zmartwieni. Ludzie są mocno zo-
rientowani na zidentyfikowanie czegoś dobrego lub złego. Znaczące – nieznaczące. 
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Czy pytania dotyczące odporności pozostają niedoceniane? 

Jest bardzo wiele teorii potrzebujących wyjaśnienia. Podam najgorszy przykład: 
nie wiemy, dlaczego działają szczepionki. W przypadku większości dostępnych 
szczepionek wiemy, że działają, gdyż udowodniono ich skuteczność w przypadku 
miliardów ludzi i wielu pokoleń. Nie wiemy, jak komórki współdziałają. Wiemy, co 
na nie wpływa, ale nie wiemy dokładnie, jak to się dzieje. W jaki sposób sygnał 
pozwala naszym komórkom bronić organizmu i zachowywać pamięć o tym. Nie 
wiemy, jak działa sygnał poznawczy. To naprawdę zaskakujące zjawisko: masz 
dwie komórki, które reagują z różnymi antygenami i współdziałają ze sobą nawza-
jem. Obserwujesz zjawiska, które przez chwilę dzieją się w tym samym czasie; twój 
mózg jest pełen wewnętrznych powiązań, więc kojarzysz. Jak to się tak naprawdę, 
fizycznie dzieje – nie wiemy. A istnieje wiele takich pytań. Mamy teorię i mamy 
wiele przypadkowych dowodów pokazujących, że ta teoria jest prawdopodobnie 
słuszna, ale gdy próbujemy wyjaśnić, jak to działa w praktyce – w jaki sposób wiele 
komórek współpracuje ze sobą bez zewnętrznej kontroli – nie umiemy. 

 

Dziesięć lat temu Ty i Sol Efroni napisaliście: „Sądzimy, że traktowanie przez 
nas układu odpornościowego jako systemu poznawczego jest najbardziej kon-
trowersyjnym aspektem naszej teorii (...)”4. Dla wielu filozofów i niektórych 
naukowców koncepcja układu odpornościowego jako systemu poznawczego to 
nadal nadużycie. Czy istnieje jakiś niefunkcjonalny argument, którego warto 
użyć wobec stanowisk ortodoksyjnych? Proponowałeś takie kryterium różnicy 
systemowej: „systemy poznawcze potrzebują interakcji ze swoim środowi-
skiem, aby określić swoje dokładne parametry wrażliwości”. 

Chciałem wyjaśnić, dlaczego powiedziałem (i nie ja jeden), że nie ma czegoś takie-
go jak definicja funkcjonalna. Chodzi tu o poznanie i o aktywny proces. Nie sądzę 
więc, byśmy a priori mieli do czynienia z funkcją. Oczy pełnią funkcję, podobnie 
układ odpornościowy. Ale to, co robi układ odpornościowy, to działanie (funkcjo-
nowanie). Wszystkie systemy poznawcze są aktywne. Nie można więc stworzyć 
definicji pomijającej działanie. 

 

Czy nauka jest odporna na filozofię? Czy filozofia jest bezbronna w obliczu 
nauki? 

Tylko według złych naukowców [śmiech]. Nie ma czegoś takiego jak “nauka bez 
filozofii”. Dlatego wybrałem na swojego promotora tego a nie innego, ponieważ 
inni uważali, że można uprawiać naukę bez filozofii. Uważałem, że sami siebie 
okłamują. Myślę, że filozofia dotyczy statusu tego, co myślimy o świecie, wpływa 

                                                           
4 Patrz: przypis 2.  
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na to, jak zadajemy pytania, i na to, co te pytania znaczą. Nie sądzę, żeby te kwestie 
były wzajemnie rozłączne. Najwięksi naukowcy to ci, którzy są skłonni filozofo-
wać. A XXI-wieczni filozofowie, których lubię najbardziej, to filozofowie, którzy 
mówią o nauce, więc sądzę, że są tu sprawy powiązane ze sobą.  
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Abstract 
W artykule dokonano przeglądu historiografii immunologii od 1999 roku, co 
w pewnym stopniu jest odpowiedzią na stanowisko takich historyków jak Thomas 
Söderqvist, którzy twierdzili, że to pole badawcze nie było wówczas dość rozwinię-
te (Söderqvist i Stillwell). Najpierw wskazano przeszłe i teraźniejsze problemy, 
które historiografia ma ze zdefiniowaniem immunologii, a następnie skomento-
wano ostatnie studia nad pojęciem immunologicznego „ja”. W dalszym toku prze-
glądu przeanalizowano i oceniono nowe publikacje poświęcone zróżnicowanym 
zagadnieniom immunologii oraz niektóre charakterystyczne oskarżenia formuło-
wane wobec niedostatku pewnych dziedzin historii, na przykład historii biogra-
ficznych i historii instytucji. W podsumowaniu przedstawiono konkurujące ze so-
bą kierunki, w których rozwinęła się historia immunologii, wychodząc poza 
wstępne, tymczasowe stadia uchwycone w poprzednim przeglądzie, i stając się 
wielogłosową, pluripotencjalną dyscypliną, podobną do przedmiotu jej badań. Po-
kazano też, że historia immunologii nadal rozwija się na wiele nowych i ekscytują-
cych sposobów. 

Słowa kluczowe: historia biograficzna; historia immunologii; historia instytucji; 
model kontinuum; model sygnału zagrożenia; rozróżnianie „ja” i “nie-ja”. 

 

Wprowadzenie 

Dwie dekady temu, latem 1992 roku, podczas prowadzonej przez Naples Zoological 
Station szkoły letniej z historii nauk o życiu, która od połowy lat ‘70 odbywa się 
mniej więcej co dwa lata, podjęto temat historii immunologii. Chociaż spotkanie 
spełniło swoje zadanie, ułatwiając dialog i wymianę zdań między immunologami i 
historykami, to wzbudziło ono pewne obawy wśród uczestników.(Judson i Mackay, 
1992; Söderqvist, 1993). Dla przybyłych na miejsce historyków spotkanie wydawa-
ło się być czymś w rodzaju dzwonka ostrzegawczego, który zaalarmował ich, że oto 
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brakuje poważnych historycznych badań w dziedzinie immunologii. W ciągu kilku 
miesięcy ci sami naukowcy zorganizowali w Bostonie drugie sympozjum, skiero-
wane tym razem głównie do humanistów, którego celem było „przyspieszyć roz-
wój historii immunologii, która będzie w stanie postawić swoje własne pytania” 
(Cambrosio i in., 1994: 376). Wyniki tego kolejnego spotkania szybko opublikowano 
w specjalnym wydaniu The Journal of the History of Biology (1994, t. 27, nr 3) zaty-
tułowanym „Immunology as a historical object”. Trzecie spotkanie odbyło się w 
1995 roku i także jego wyniki ukazały się jesienią 1997 roku w The Journal of the 
History of Biology, tym razem jako specjalny dział numeru (t. 30: 317-440). Wielu 
obecnych na spotkaniu w 1992 roku naukowców równolegle opublikowało swoją 
własną wersję historii immunologii, nie chcąc zostać w tyle za kolegami-
humanistami (Gallagher i in. 1995). Mimo gorączkowych działań podjętych we 
względnie krótkim okresie, historyk Thomas Söderqvist, znacząca postać, obecna 
na wspomnianych spotkaniach, w tytule swojego eseju z 1999 roku stwierdził, że 
„historiografia immunologii wciąż jest w powijakach” (Söderqvist i Stillwell 1999).  

Przez przywołanie twierdzeń  Söderqvista i Stillwella mogę być skądinąd słusznie 
oskarżana o kreowanie sofizmatu rozszerzenia, który należy zwalczać, gdyż każda 
dziedzina nauki już przez sam fakt swojego istnienia otwarta jest na analizę histo-
ryczną. Mimo wszystko uważam, że ich przegląd stanowi dobry punkt wyjścia dla 
nowego przeglądu historii i historiografii immunologii, nie tylko z tego powodu, że 
daje on nam wszechstronne sprawozdanie z pozycji, które ukazały się do 1999 ro-
ku, ale także ze względu na kryteria używane przez autorów do oceny książek – są 
one pożytecznymi wskazówkami, jak mierzyć postęp, który dokonał się od tamtego 
czasu na omawianym polu badawczym. Zgodnie z zarzutami, jakie stawiali w 
przeglądzie Söderqvist i Stillwell, większość prac powstałych w latach 1991-1998 
przyjmowała dość wąską i „internalistyczną” perspektywę, tzn. była „zupełnie 
konwencjonalna i  podejmowała przedmiot badań tak, jak czyni to historia intelek-
tualna” (strona 215). Waham się przed zdyskredytowaniem internalistycznej ana-
lizy i historii intelektualnej jako czegoś ograniczonego i konwencjonalnego (wolę je 
charakteryzować jako „dobrze określone” i  „rygorystyczne”). Mimo to nie ma 
wątpliwości, że realizacja postulatu Söderqvista i Stillwell, by rozszerzyć badania 
nad rozwojem immunologii i włączyć do nich historię instytucji, badania biogra-
ficzne i studia nad socjopolitycznym kontekstem, tylko wzbogaciłaby historię i 
historiografię immunologii. Najważniejszym celem tego przeglądu jest ocena tego, 
czy historiografia immunologii otworzyła się na tego rodzaju metody i narracje. 

 

Próba zdefiniowania immunologii 

Dobry punkt wyjścia dla historycznej i historiograficznej oceny każdej dziedziny 
wiedzy stanowi definicja badanego obszaru. Jednakże w przypadku immunologii 
definiowanie nie jest takie proste. W rzeczy samej, przegląd ostatnio opublikowa-
nych prac pokazuje, że znaczna część istniejących historycznych badań nad im-
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munologią analizuje i odnosi się w komentarzach do spraw związanych z definicją 
dziedziny. W nowych podręcznikach i słownikach zwykle opisuje się ją jako „stu-
dia nad systemem immunologicznym”. Taka definicja nie może jednak zadowalać, 
nie tylko dlatego, że jest wyjaśnieniem „idem per idem”, lecz również z tego powo-
du, iż jak zauważyła historyczka Anne-Marie Moulin (1989: 221), wyrażenie: „sys-
tem immunologiczny” pojawiło się w pismach poświęconych odporności dopiero 
pod koniec lat 60. Jednak już we wcześniejszych dziesięcioleciach ukazywały się 
podręczniki, które miały w swoich tytułach słowo „immunologia” (np. Zinsser i 
Tyzzer 1927; Dougherty i Lamberti, 1946). Wystarczy tylko uważnie przeczytać 
spisy treści współczesnych podręczników do immunologii lub tytuły różnych ksią-
żek i artykułów cytowanych na początku tego eseju, by dostrzec różnorodność 
technicznych i teoretycznych tematów oraz  problemów, które dziś bada się w ra-
mach immunologii: grasica, limfocyty B i T, komórki pomocnicze i tłumiące, hemo-
liza, przeciwciała monoklonalne, transplantacja organów, przeciwciała, określanie 
„ja”, żółta gorączka, testy zaraźliwości, poznanie immunologiczne i stany zapalne 
to tyko niektóre zagadnienia poruszane w tych tomach. Obraz komplikuje się jesz-
cze bardziej, jeśli przyjrzymy się, jak immunologia wyglądała dawniej (np. Mazu-
mdar 1972).  

Widoczne trudności z ustaleniem definicji immunologii i zakresu jej badań wystę-
pują także w historycznych analizach, które prowadzą humaniści, usiłujący badać 
tę dziedzinę. Filozof i immunolog Alfred Tauber, by podać przykład, zwrócił uwa-
gę, że „immunologia jako znaczące ogniwo patologii, medycyny klinicznej i biologii 
elementarnej była wykorzystywana w różnych dziedzinach badań i dlatego nie da 
się jej ująć za pomocą jednej, unifikującej ramy eksperymentalnej” (2010: par. 1). 
Anderson i in. wskazali „domniemane źródła” tej dziedziny, pytając, jak trzon prac 
tworzących „nowoczesną immunologię” został przysłonięty przez pamięć o niej 
(1994: 575). Jednym z najważniejszych tematów, na jakim skupili się w swoim ko-
mentarzu była definicja immunologii, którą w latach 40. i 50. przedstawili tak 
sławni immunolodzy jak Frank Macfarlane Burnet i Niels Jerne. Tych dwoje uczo-
nych rozumiało immunologię jako naukę o odróżnianiu „ja” od „nie-ja” (Atlan 
1998: 125), czyli o tym, w jaki sposób organizmy (głównie ludzkie, ale nie tylko) 
potrafią utrzymywać swoją integralność i odpierać niechciane zewnętrzne zagro-
żenia, takie jak patogeny i alergeny. Dzięki tej definicji w ramach jednego zunifi-
kowanego systemu można było studiować różnorodne zagadnienia, które wydawa-
ły się nie mieć ze sobą związku, jak choroby zakaźne, alergie i transplantacje orga-
nów. Mimo krytyki, definicja ta przetrwała aż do współczesnych czasów, co ilu-
strują przykłady tytułów książek napisanych przez osoby zajmujące się tą dziedzi-
ną: Immunology: The Science of Non-Self Discrimination (Klein 1982), In Defense of 
Self: How the Immune System Really Works (Clarke, 2008). 

W połowie lat 60. autorzy tego ujęcia immunologii przewidywali koniec swojej 
dyscypliny, twierdząc że w ciągu kilku dekad uda się wskazać, jeśli nie rozwiązać, 
jej podstawowe pytania (Burnet 1964, za Anderson i in. 1994; Jerne 1967a). Zda-
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niem Andersona i innych grupa tych naukowców, sytuując siebie na końcu historii, 
użyła „(być może bezwiednie) bardzo silnego środka, który służy do obrony granic 
swojej dziedziny i uzasadnienia swojej wiedzy” (1994: 576). Z drugiej strony, jak 
argumentowali, historykom trudno było przyjąć bezkrytycznie idee tych naukow-
ców, ponieważ demarkacja, którą przeprowadzili, niosła ze sobą ryzyko, że 
„współczesne granice immunologii zaczną przedstawiać się raczej jak coś natural-
nego i nieuchronnego”, niż jako konstrukcje wznoszone na potrzeby kolejnych 
ewaluacji i rekompensacji (1994: 576). Przyjęcie definicji sformułowanej przez 
naukowców stwarzało ryzyko, że doprowadzi to do „pobieżnej historii dawanych 
błędów oraz przyznania, że źródła nauki nie mają nic wspólnego ze społecznymi 
czynnikami” (1994: 579). O ile dzięki takim wykładniom można byłoby zapoznać 
naukowców z chronologią wydarzeń z ich dziedziny badań, dzięki którym jej gra-
nice faktycznie zdają się czymś naturalnym, o tyle brakuje im głębszego wglądu w 
dyscyplinę i sposób, w jaki uprawia się naukę – a właśnie o to zabiegają historycy. 
W ten sposób Anderson i in. skłaniają historyków medycyny i nauki do uhisto-
rycznienia istotowej definicji immunologii, bo tak chyba należy rozumieć ich we-
zwanie do „odnaturalizowania” historii tej dziedziny wiedzy.      

To wezwanie do uhistorycznienia definicji immunologii podjął w swoich pismach – 
świadomie bądź nie – Tauber, który w eseju z 2004 roku stwierdził, że „dla mnie 
historia immunologii jest mówiąc ściśle faktyczną próbą zdefiniowania tego bytu 
[ja]”, by następnie postawić zarzut, iż istotowe ujęcia „ja” były „artefaktem, poję-
ciem, w najlepszym razie – modelem” (2004a: 202). Tauber – najważniejszy autor 
trzech książek recenzowanych przez Söderqvista i Stillwella – był też, by odwołać 
się do recenzentów, „najbardziej filozoficznie usposobiony spośród całego grona 
dawnych immunologów” (1999: 211). Od tamtego czasu był on również jednym z 
najpłodniejszych badaczy i dlatego jest jedną z tych osób, które prawdopodobnie 
mają największe prawo do stawiania tak ogólnych tez na temat historii swojej dys-
cypliny. Dlatego właśnie od jego dzieł zebranych zaczniemy dyskusję nad immuno-
logicznym „ja”. Tauber doceniał historyczną wagę tego pojęcia, choć krytykował 
stanowisko, które nadawało mu centralną pozycję w immunologii:     

Leżące u podstaw każdej gałęzi immunologii pojęcie rozpoznawanego i chro-
nionego „ja” – teoretyczny konstrukt i płodna metafora – służyło jako cen-
tralny motyw, który spajał tę zróżnicowaną dyscyplinę. W rzeczy samej, losy 
immunologicznego „ja” pozwalają nam historycznie zrozumieć ewolucję tej 
nauki (Tauber 2010, 1: par. 1). 

 

Krytyka „ja” immunologicznego 

Taubera wizja historii immunologii przesuwała pole zainteresowań tej dziedziny z 
rozróżniania „ja” i „nie-ja” na – jak to ujął w pewnym siebie heretyckim tonie – 
roszczenia do tego, by mieć prawo „definiować, czym jest organiczne »ja«” (2004a: 
201). Jego krytyka stanowiła de facto kontynuację argumentu, który rozwinął na 
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początku lat 90. i po raz pierwszy wyłożył w The Immune Self: Theory or Metaphor 
(1994) – drugiej części „trylogii” recenzowanej w 1999 roku przez Söderqvista i 
Stillwella. Według Taubera koncepcja organicznej tożsamości (czyli metafora 
wprowadzona przez Burneta, by wyjaśnić działanie systemu immunologicznego, 
która szybko zmieniła się w teorię, a potem – w paradygmat) wyrządziła szkody w 
immunologii, ponieważ oparty na niej paradygmat ignorował „szerokie spektrum 
informacji i wyjaśnień”, które składają się na dzisiejszą dyscyplinę (Tauber, 2010: 
par. 6). „Działanie polegające na wskazywaniu »ja« i »innych« nie dostrzega – 
stwierdza Tauber – że przyjęliśmy wyidealizowane podziały i granice lub, w naj-
lepszym razie, że przeprowadziliśmy je, żywiąc nieuzasadnione przekonania” 
(2010: para. 5). Następnie autor rekomenduje immunologom, by sami starali się o 
sproblematyzowanie przedmiotu swojej dyscypliny i poszerzenie jej zakresu. Sta-
nowisko Taubera jest oczywiste także i w  innych jego pracach, na przykład w ese-
ju recenzującym książkę norweskiego mikrobiologa Ellinga Ulvestada Defending 
life: The nature of host-parasite relations (2007), który nosi znamienny tytuł 
„Expanding immunology” (Tauber 2008). Podstawowe założenie publikacji Ulve-
stada brzmiało, że „system odpornościowy jest ontologicznie zależny od ekosyste-
mu, w którym się mieści” (2007: ix). Tauber dodatkowo podkreśla znaczenie tej 
idei i przekonuje, że immunologia powinna otworzyć się na ekologiczne rozważa-
nia i „zmienić kierunek swoich badań tak, by mogła znacznie efektywniej wskazy-
wać nie tylko molekularne mechanizmy reakcji odpornościowych, ale także to, co 
je reguluje i organizuje” (2008: 271).  

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Tauber rozpoczął krytykę tożsamościowego 
paradygmatu, immunolożka Polly Matzinger, z pozycji mieszczącej się w ramach 
tej dziedziny rzuciła wyzwanie koncepcji, zgodnie z którą rozróżnianie „ja” i „nie-
ja” stanowi najważniejszą, przewodnią siłę interweniującej odporności (Matzinger 
1994: 991). Stworzyła ona alternatywne wyjaśnienie, formułując model sygnału 
zagrożenia, który opierał się na przesłance, że „system odpornościowy bardziej 
koncentruje się na uszkodzeniach niż obcych i że skłaniają go do działania raczej 
uszkodzone tkanki, a nie umiejętność rozpoznawania »nie-ja«” (Matzinger 2002: 
301). Jednak model Matzinger nie zaprzeczał, że rozróżnianie „ja” i „nie-ja” nie 
istnieje, ani nie podważał jego doniosłości. Pisała ona: „Nieodzowna potrzeba roz-
różniania jest presją ewolucyjnej selekcji, która stoi za złożonym zbiorem mecha-
nizmów tworzących receptory komórek T (TCRs) i ogromny zakres subtelnie róż-
niących się przeciwciał” (Matzinger 2002: 4). Drogi tych dwóch modeli – kontynu-
owała Matzinger – rozchodzą się jednak w tym miejscu, gdzie model sygnału za-
grożenia odrzuca twierdzenie, że rozróżnianie jest „elementem przesądzającym o 
podjęciu decyzji, by rozpocząć odpowiedź odporności” (Matzineger 2002: 4). 

Model sygnałów zagrożenia, zaproponowany przez Matzinger, w ciągu kolejnych 
lat wywołał – tak jak powinna każda dobra naukowa teoria – ożywione debaty i 
dyskusje wewnątrz społeczności immunologów. Fakt, że model ten wciąż jest żywo 
dyskutowany, świadczy o jego dynamicznej naturze. Gdy weźmiemy pod uwagę 
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stanowisko, jakie zajmował Tauber wobec immunologicznego „ja”, nie może dzi-
wić, że żywi on więcej sympatii do modelu sformułowanego przez Matzinger niż 
do innych immunologicznych modeli, które stworzyli naukowcy tacy jak Melvin 
Cohn – jeden z autorów hipotezy „dwusygnałowej” (Bretscher and Cohn 1970), mo-
dyfikującej i rozszerzającej wyjściową teorię Burneta (Tauber 1998a; 1998b; 2000). 
Tauber chwalił model sygnału zagrożenia zwłaszcza za to, że zastąpił rozróżnianie 
„ja” i „nie-ja” „kontekstualnym schematem” oraz za to, że był „w fundamentalnym 
sensie procesualnym, funkcjonalnie ujętym modelem, który został stworzony w 
oparciu o komórki przedstawiające antygen jako czynnikach decydujących o od-
pornościowej reakcji. Komórki te nie potrafią odróżnić »ja« od »nie-ja« w tradycyj-
nych kategoriach limfocytycznego rozpoznawania” (1998a: 470; 1999: 468). Jednak 
Tauber posuwa się znacznie dalej w krytyce tożsamości niż Matzinger i odnosi się 
do „świadectwa, które jeszcze dobitnej pokazuje, że »ja immunologicznego« nie 
można zdefiniować jako bytu, a nawet jako funkcji”, by następnie argumentować, 
że „ja” stanowiło „przeszkodę w dalszym rozwoju pojęciowego horyzontu immu-
nologii” (Tauber 2000: 242). 

Nawet gdy Tauber doceniał Matzinger za to, że „sama zarzuciła sieci immunologii 
daleko poza obszarem biologii limfocytów”, to jednak klasyfikował jej intelektual-
ny wkład jako coś, co tylko „redefiniuje immunologiczne »fakty« za pomocą alter-
natywnych wobec Burnetańskiego schematu badawczego” (2000: 247). A zatem 
jego zdaniem model sygnału zagrożenia jest „właśnie modelem, a nie nową teorią”. 
Tauber przypisywał doniosły status teorii czy też „teoretycznego rozwoju immuno-
logii” tylko dwóm wydarzeniom w jej historii. „Pierwszym było odkrycie Metchni-
koffa, że odporność wykazuje podwójną aktywność, która najpierw podtrzymuje 
organiczną tożsamość, a następnie broni jej integralności” (2000: 246). Kiedy Bur-
net sformułował metaforę „ja”, to w opinii Taubera było to zaledwie ponownym 
wprowadzeniem lub pełniejszym wyrażeniem koncepcji Metchnikoffa, które 
nadawało tożsamości priorytet. Jeszcze tylko teorię idiotypicznej sieci Jerne’a Tau-
ber uznał za teoretyczny wkład, który naprawdę posunął immunologię do przodu. 
Jak argumentował, teoria Jerne’a „przezwyciężyła wszystkie problemy związane z 
tożsamością”, twierdząc, że „system immunologiczny jest tak skonstruowany, iż 
zasadniczo służy sam sobie”, a jego zdolności obronne są tylko poboczną korzyścią, 
a nie jego raison d’être. 

Te same wskazówki i uwagi, które skłoniły Taubera (2000) do tego, by zapropono-
wać porzucenie immunologicznego „ja”, sprawiły, że filozofka Moira Howes, która 
w swoich wcześniejszych pracach porównywała ze sobą filozoficzne i immunolo-
giczne pojęcia „ja”, przedstawiła zupełnie przeciwne rekomendacje (1998). Jak 
pisze Howes: „istnieje wiele terminologicznych powodów, aby zachować w immu-
nologii pojęcie »ja«” (2000: 249). Jej najważniejszy argument wydaje się być raczej 
pragmatyczny i ma na celu wspomóc naukowe wyjaśnienia. „Mimo że możemy 
rozumieć biologiczne mechanizmy tak, że mają one swój przedmiot, to nie rozu-
miemy ich w ten sposób” (Howes, 2000: 251). Według Howes immunologia odarta z 
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takich metaforycznych wyrażeń jak „ja” czy „zagrożenie” jest „zbytnim uproszcze-
niem, które zaciemnia” opisywane biologiczne procesy (2000: 251). „[…] wszystkie 
metafory w immunologii są terminami intencjonalnymi. Być może immunolodzy 
mogliby wymyślić inne metafory, również nieintencjonalne. Mam duży problem z 
wyobrażeniem sobie, jak mogłyby one wyglądać […]” (Howes, 2000: 250). Tauber 
widział niebezpieczeństwo w tym, że metafora „ja” osiągnie status teorii. Howes 
natomiast twierdziła, że „gdy immunologowie używają tych terminów, to implicite 
pozbawiają ich intencjonalności” (2000: 250). Właśnie z tego powodu jej zdaniem 
metafora „ja” nie implikuje, że system immunologiczny ma jakieś świadome inten-
cje lub cele. 

Howes, podobnie jak Tauber, zauważyła, że model sygnału zagrożenia spełnił 
ważną funkcję, pokazując iż „immunologiczne »ja« nie bierze się wyłącznie z ja-
kiegoś odrębnego procesu oddzielania »ja« od »nie-ja« w ramach działania odpor-
ności”. Mimo to nie krytykuje ona modelu autorstwa Matzinger, lecz podkreśla, że 
jej własna polemika wcale nie „oznacza, że immunologiczna tolerancja nie jest 
istotna” (2000: 256). Wydaje się, że Howes nie zgadza się z Tauberem przede 
wszystkim co do tego, jakie konsekwencje dla pojęcia „ja” niesie ze sobą teoria sie-
ciowa, którą najpierw sformułował Jerne, a następnie rozszerzył i rozwinął immu-
nolog Antonio Coutinho (1984; 1989; 2005). Zdaniem Howes ta teoria potrzebuje 
immunologicznego „ja”, czemu przeczył Tauber, w tym samym stopniu, co rozróż-
nianie „ja” i „nie-ja”: 

[W modelu sieciowym] system odpornościowy nie reguluje samego siebie, od-
różniając najpierw „ja” od „nie-ja”. Odpornościową regulację osiąga się ra-
czej w wyniku rozróżniania niepobudzonych i pobudzonych stanów odporno-
ści, która tworzy jedną całość. System odpornościowy ciągle wchodzi w inte-
rakcję z samym sobą i ciałem, a obecność obcych antygenów zakłóca tę ak-
tywność. Skoro „nie-ja” jest zakłóceniem systemu, to immunologiczny system 
tak naprawdę nie bierze go za coś obcego. Istnieje tylko „ja” i jego zakłócenia. 
W ten sposób doszliśmy do teorii, która mówi nam, jak system immunolo-
giczny reaguje na „ja”, i nie skupia się już na reakcjach odporności wobec ob-
cych (Howes 2008: 278-279). 

Z tego powodu twierdzenia Taubera, że „ja” nie jest już dłużej potrzebne w immu-
nologii, okazały się – jak polemizowała w swoim komentarzu Howes – przedwcze-
sne: gdy zagadnienie stało się „złożone i kontrowersyjne”, pojęcie „ja” nie było by-
najmniej przestarzałe. „Z drugiej strony, kiedy zrewidowany model relacji „ja”-
„nie-ja” zastępuje jego poprzednie wersje, pytanie o immunologiczną tożsamość 
okazuje się najważniejszym punktem ponownie podjętych i dynamicznie rozwija-
jących się badań” (Howes 2008: 284). 

Twierdzeniom Howes, że „ja” jest nadal ważnym pojęciem (nawet jeśli stawiają 
przed nim trudne i radykalne wyzwanie), wiarygodności dodają wyniki prac Tho-
masa Pradeu –  kolejnego filozofa biologii, który dość niedawno włączył się do de-
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baty nad immunologiczną tożsamością. Pradeu, współpracując z immunologiem 
Edgardo Carosella, skrytykował pojęcie „ja”, zarówno na filozoficznym, jak i na-
ukowym gruncie, i zaproponował alternatywny sposób rozumienia odporności, 
oparty na koncepcji „kontinuum” (Pradeu i Carosella 2004; 2006). Pradeu zaintere-
sował się immunologią w wyniku swoich badań nad problemem biologicznej toż-
samości, na temat których stwierdza – powtarzając za Tauberem (2004a: 201) – że 
zostały niemal całkowicie przywłaszczone przez nowoczesną immunologię (Pra-
deu i Vitanza 2012: 1). Tymczasem jego opis tożsamości żywego organizmu obej-
mował znacznie szerszy zakres zjawisk:  

Żywą istotę określają dwa aspekty. Pierwszym są indywidualne specyficzne 
cechy, które sprawiają, że jest ona czymś odrębnym i różni się od wszystkich 
innych przedmiotów. Drugi aspekt stanowi fakt, że choć żywa istota podlega 
zmianom, to możemy o niej powiedzieć, iż jest wciąż „ta sama” (Pradeu 2006: 
245). 

Pradeu opisuje biologiczną tożsamość jako znacznie bardziej „otwarte” pojęcie, 
które „obejmuje elementy zarówno endogenne, jak i egzogenne, aby na końcu 
określić złożoną i zawsze efemeryczną naturę danego organizmu” (Pradeu 2004: 
484). 

Charakteryzując naturę organizmu jako “efemeryczną”, Pradeu przydał cielesne-
mu aspektowi koncepcji biologicznej tożsamości wymiar temporalny. Z drugiej 
strony temporalność sprawia, że pojęcie tożsamości staje się nieadekwatne, jeśli 
nie pozbawione sensu: nie istnieją żadne granice między „ja” a tak zwanym „nie-
ja” na poziomie molekularnym, gdyż organizm potrafi zmieniać się w każdej do-
wolnej chwili (Pradeu i Carosella 2004: 483). Zgodnie z tym alternatywnym mode-
lem reakcję odpornościową rozumie się jako „nagłe pojawienie się w organizmie 
wzorców antygenicznych znacząco różniących się od tych, z którymi system od-
pornościowy zawsze wchodzi w interakcje” (Pradeu i Vitanza 2012: 132). Innymi 
słowy, odporność jest reakcją na każde zaburzenie w „czasoprzestrzennym konti-
nuum” między receptorami mieszczącymi się na powierzchni komórek immunolo-
gicznych organizmu a specyficznymi, wywodzącymi się z dowolnego źródła anty-
genami, na które reagują receptory (Pradeu i Carosella 2004: 483). Zdaniem Pradeu 
i Caroselli ich model odporności jest w stanie spójnie wyjaśnić o wiele większy 
zbiór immunologicznych reakcji niż model tożsamości, od którego istnieją odstęp-
stwa. Model tożsamościowy nie potrafi na przykład wytłumaczyć, dlaczego ko-
mórki nazywane fagocytami są zdolne wchłaniać i rozkładać komórki nawet po 
ich śmierci, choć te komórki chroniono jako część „ja”, kiedy były jeszcze żywe 
(Pradeu i Carosella 2006: 243). Natomiast hipoteza kontinuum bez problemu tłu-
maczy śmierć komórek jako przerwę lub zakłócenie kontinuum organizmu, na 
które reagują następnie komórki immunologiczne. 
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Teoria Pradeu jest wciąż całkiem nowa – jego anglojęzyczna monografia jeszcze 
nie ostygła po prasie drukarskiej. Dlatego ocena wkładu Pradeu czy to do nauki, 
czy to do historiografii byłaby teraz przedwczesna i nieadekwatna. Mimo to idea 
kontinuum jest ekscytującą i prowokacyjną ideą – wyłomem w ciągłości dyscypli-
ny, by posłużyć się modelem Pradeu jako metaforą – i zapowiada się, że będzie ona 
miała znaczący wpływ na przebieg przyszłych debat nad immunologią i zagadnie-
niem tożsamości.   

Kwestią, która być może została zbagatelizowana w krytykowanej przez filozofów 
koncepcji „ja”, jest sposób, w jaki owa koncepcja rozwijała się i zmieniała od czasu, 
gdy sformułował ją Burnet. Pomimo że współczesny podręcznik immunologii 
przypisze Burnetowi zasługę za początki pomysłu, zawierać będzie on rozpozna-
walnie inną definicję „ja” immunologicznego. Wiele z tych zmian spowodowanych 
jest znacznymi zmianami w naszym rozumieniu genetyki i biologii molekularnej; 
jak sławetnie określił to Burnet, w odniesieniu do tej ostatniej czuł się „zdecydo-
wanie schizofrenicznie” (1968: 175). W swoim wstępnym opisie „ja” immunolo-
gicznego w książce Tending Adam’s Garden: Evolving the Cognitive Self (2004) Irun 
Cohen definiuje układ odpornościowy przeciwnie, jako „system biologiczny, który 
definiuje jednostkę” (2004: 5), językiem, który zakorzeniony jest w języku biologii 
molekularnej, chociaż podstawowy pogląd na funkcje odpornościowe pozostaje 
stabilny. Jego dalszy opis przedstawia się następująco:  

System immunologiczny nie ma nic do powiedzenia o duchowym, logicznym, 
prawnym czy poetycznym „ja”, ale ma za to dużo do powiedzenia o moleku-
larnym „ja”. Przez jego działanie, system immunologiczny definiuje material-
ne składniki, które tworzą „ja”. Ten system to strażnik naszej chemicznej in-
dywidualności; […] Decydując, które makromolekuły i komórki mogą w nas 
przebywać, system immunologiczny ustanawia molekularne granice każdej 
osoby (2004: 5). 

Aby utrzymać w mocy zasadność swojej krytyki [idei] „ja”, filozofowie zmuszeni są 
odnieść się do bardziej wnikliwych rozważań nad historycznymi zmianami kon-
cepcji owego „ja”. 

 

Inni ode mnie: alternatywne ujęcia i odmienne immunologie 

Jeżeli „ja” immunologiczne zajęło większą część przedstawianych w tym eseju te-
matów, to stało się tak dlatego, że jest ono dla tych autorów, którzy nie praktykują 
laboratoryjnej czy też klinicznej immunologii, jednym z najbardziej palących ob-
szarów badań nad immunologią. Oprócz tłumaczenia publikacji Pradeu i rozsze-
rzonego drugiego wydania (2009) nowatorskiej książki Silversteina A History of 
Immunology (pierwsze wydanie, 1989), w ostatnim dziesięcioleciu ukazało się – jak 
się zdaje – tylko kilka książek o historii immunologii, które nie są pracami zbioro-
wymi. Z tego powodu zarzut podniesiony przez Söderqvista i Stillwella (1999: 215), 
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że historiografii immunologii brakuje „wytrwałych prób, by umieścić rozwój im-
munologicznej myśli i praktyki” w ramach szerszego naukowego, społecznego i 
politycznego kontekstu, wciąż wydaje się być w mocy, choć niecałkowicie. Okrojo-
ne tłumaczenie biografii Niels Jerne’a z 2003 roku autorstwa Söderqvista – Science 
as Autobiography – które po raz pierwszy opublikowano w Danii w 1998 roku5, 
stanowi jedyny wyjątek, ale bardzo szczególny. Wyjątkowość tej biografii bierze 
się częściowo z tego, że autor opublikował jej oryginał zanim jeszcze napisał swoje 
komentarze do historii immunologii – Söderqvist de facto sformułował swoje idee 
na temat historii immunologii na podstawie swojego biograficznego projektu, a nie 
w żaden inny sposób. Pisał on później: „Tak naprawdę wypatrywałem jakiejś cie-
kawej postaci, by napisać jej biografię, gdy nagle zupełnie przypadkowo dostrze-
głem Jerne’a” (Söderqvist 2006: 100). 

Najbardziej wartościową książką próbującą przedstawić systematyczną debatę nad 
dziedziną immunologii jest Crafting Immunity: Working Histories of Clinical Immu-
nology (Kroker i in. 2008) – tom, który powstał po konferencji na Uniwersytecie w 
Toronto w 2004 roku. Na początku organizatorzy konferencji ogłosili w ramach 
call for papers, że – niejako próbnie – „starają się zrozumieć różne sposoby, który-
mi kliniczna medycyna formułowała immunologiczną wiedzę”, by zbadać histo-
ryczne powiązania między „praktyką laboratoryjną a rozwojem nowych metod 
leczenia”6 (Kroker i in. 2008: 1). Jednakże, jak twierdzili organizatorzy, wyniki kon-
ferencji (na którą przybyli niemal wyłącznie historycy i filozofowie nauki) były 
nieco zaskakujące: „Uczestnicy nie skupili się tak bardzo na roszczeniach immuno-
logii, która podaje się za biologiczną dziedzinę posiadającą kliniczne zastosowania, 
co na samym fakcie istnienia odporności” (Kroker i in. 2008: 1). Tom pokonferen-
cyjny złożony z trzynastu przedstawionych przez uczestników studiów przypad-
ków, które pogrupowano w tematyczne działy i uporządkowano mniej więcej 
zgodnie z chronologią, wnosi znaczący wkład w rozwój „systematycznej dyskusji” 
(Gradmann 2010) nad tym, czy odporność została „spreparowana” w ciągu dwóch 
ostatnich stuleci. Moim zdaniem to, co czyni dyskusję Krokera i innych szczególnie 
efektywną, to duży obszar czasowy i wielość kontekstów, w których różni autorzy 
wykazywali, w jaki sposób „odporność służyła interlokutorom zarówno jako idea, 
jak i doświadczenie, jako cel i technika” (Kroker i in. 2008: 1). Jednak jako zbiór 
historii przypadków książka ta została ograniczona przez brak nie szerszego synte-
tycznego argumentu odnośnie do historii immunologii w kontekście biologii. 

 

                                                           
5 Duńskie wydanie tej książki nosi tytuł Hvilken kamp for at undslippe, co jest tłumaczeniem „Czyj opór 
tak długi?” – wersu „Ody do greckiej urny” napisanej w XIX wieku przez angielskiego poetę Johna 
Keatsa. 
6 Organizatorzy celowo użyli frazy “bench and bedside”, która pochodzi z tytułu książki wydanej przez 
Illana Löwy w 1997 roku, przyznając się do długu wobec autora (Kroker i in. 2004: 1). 
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Drugie wydanie A History of Immunology (2009) zasługuje tu na przynajmniej 
krótką wzmiankę choćby z tego powodu, że jej oryginalna wersja z 1989 roku była 
pierwszą długą książką, która traktowała o dziedzinie immunologii z historycznej 
perspektywy. Kiedy Silverstein – immunolog, który zainteresował się historią swo-
jej dyscypliny – postanowił poszerzyć swoją wcześniejszą pracę, to jego celem było 
nie tylko „dalsze rozjaśnianie konceptualnego rozwoju immunologii”. Chciał on 
również dać wyraz swojej rozwijającej się świadomości historycznej tego, jak 
„ważny wpływ miały socjologiczne czynniki na rozwój nauki” (2009: xvii-xviii). 
Czytelnicy zaznajomieni z pierwszym wydaniem odkryją, że Silverstein, pisząc 
dziesięć nowych rozdziałów, w całości odtwarza jej treść na stronnicach drugiej 
edycji, choć w nieco zmienionej kolejności. O ile stare wydanie było uporządkowa-
ne chronologicznie, o tyle nowe jest podzielone na dwie mniej więcej równe części. 
Pierwsza część obejmuje historię intelektualną, natomiast druga jest w znacznym 
stopniu poświęcona czynnikom społecznym, które wpłynęły na rozwój immunolo-
gii. Chciałabym to zostawić osądowi czytelników, jak głęboka była przemiana Si-
lversteina z naukowca w historyka, trudno jednak zaprzeczyć, że jego perspektywa 
i sposób pisania o immunologii uległy poszerzeniu. Jest to widoczne nie tylko wte-
dy, gdy porównamy oba wydania A History of Immunology, lecz również kiedy 
zestawimy drugie wydanie z monografią o immunologu Paulu Ehrlichu (Paul Ehr-
lich’s Receptor Immunology: The Magnificent Obsession) którą napisał w 2002 roku. 

Książka Magnificent Obsession wychodzi od szczegółowej analizy bocznego łańcu-
cha przeciwciał, czyli teorii receptorów, o której Silverstein twierdził, że jest ka-
mieniem węgielnym immunologii Ehrlicha, i można ją zaklasyfikować jako przy-
kład opisanej we wstępie tego eseju „internalistycznej” historii intelektualnej. Hi-
storycy recenzujący tę publikację zgadzają się, że o ile dostarcza nam ona bogac-
twa naukowych i medycznych szczegółów o intelektualnym rozwoju Ehrlicha – 
które Silverstein rekonstruuje uważnie czytając jego prace – o tyle autorowi nie 
udaje się umieścić prowadzonych przez Ehrlicha badań i idei w szerszym społecz-
nych lub kulturowych kontekście (Prüll, 2003; Söderqvist 2003). „Silverstein pisze 
głównie z perspektywy immunologa” – zauważa Prüll (2003: 267). Natomiast Söd-
erqvist poprzestaje, choć z trudem, na scharakteryzowaniu książki jako  hagiogra-
fii. „Tak dalece, jak nie ma biografii, tak dalece książka ta – oczywiście – nie jest  
hagiografią. Jednakże obsesja autora na punkcie wielkiej obsesji Ehrlicha jest cza-
sem aż tak bardzo wychwalająca, że aż kłuje nieco w uszy osoby dobrze obeznane 
z historiografią nauki i medycyny ostatnich dziesięcioleci” (Söderqvist 2003: 450-
451). 

Gdy weźmiemy pod uwagę mieszane uczucia, którymi Söderqvist darzył przedmiot 
swoich badań – czyli Jerne’a – i którym dawał ujście zarówno w swojej książce, jak 
i pomniejszych pismach, to nie powinno nas dziwić jego zirytowanie bezkrytycz-
nym stosunkiem Silversteina do Ehrlicha. Nie mogąc zgodzić się na sposób, w jaki 
wielu historyków traktuje o immunologii, Söderqvist napisał konsekwentnie, że 
Magnificent Obsession „nie jest biografią”. Taki opis może nam powiedzieć więcej o 
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tym, jak zdaniem Söderqvista powinna wyglądać biografia, niż o jego ocenie książ-
ki Silversteina. W przeciwieństwie do Silversteina, który najpierw był immunolo-
giem i dopiero później zajął się Ehrlichem, dlatego że uznał jego badania za intere-
sujące, Söderqvist stał się historykiem immunologii, gdyż zaciekawiła go biografia 
Jerne’a (2002; 2006; 2011)7. W konsekwencji, choć Söderqvist jest historykiem na-
uki bona fide, to jego poglądy na historię i historiografię nauki są mocno zabarwio-
ne perspektywą biografa. W jego opinii pisanie biografii współczesnych naukow-
ców – to znaczy „naukowców, którzy byli aktywni za życia biografa” (2006: 99) – 
przynosi wiele korzyści i jest czymś więcej, niż tyko historią nauki „uprawianą za 
pomocą innych środków (Söderqvist, 2011: 634). Söderqvist wyróżnia nie mniej niż 
sześć celów stojących przed naukowymi biografami, nie licząc tego, że spełniają 
rolę kontekstualnej historii czy też “ancillae historiae” (2011: 635-637). Wśród nich 
jeszcze dwa inne są prawdopodobnie szczególnie ważne dla bieżącej dyskusji, gdyż 
służą po pierwsze: jako drogi prowadzące do zrozumienia, jak konstruuje się na-
ukową wiedzę (2100: 637-639), oraz po drugie: jako medium, pozwalające zrozu-
mieć naukę szerszemu gronu czytelników (2011: 639-640). Söderqvist realizował 
swój projekt raczej jako egzystencjalną niż naukową biografię (2003: xi) i koncen-
trował się na całym życiu Jerne’a – nauka była tylko jedną z części jego życiorysu, 
choć nieodłączną. Mimo to Science as Autobiography odniosła godny uwagi sukces, 
tworząc kontekstualną historię immunologii połowy XX wieku i przedstawiając, 
jak Jarne i jego współcześni skonstruowali immunologiczną wiedzę. Dzięki książce 
różne aspekty tej dziedziny stały się też bardziej przystępne dla szerszej publiki, 
nawet jeśli nie leżało to w intencji autora: „Nie miał szczególnego zamiaru, by 
kształcić ogół czytelników […]. Jak się jednak okazało, niektórzy recenzenci za-
uważyli jej edukacyjny walor, pozwalający szerokiej publice zrozumieć immuno-
logię” (Söderqvist 2011: 640). 

Zważywszy na sukces Söderqvista, możemy być dość zaskoczeni, że pozostali hi-
storycy immunologii nie poszli za przykładem i nie stworzyli biografii innych 
przedstawicieli tej dziedziny. Ciekawym przedmiotem dla takiego rodzaju szczegó-
łowych i uwzględniających szeroki kontekst biografii, za którymi orędował Söder-
qvist, wydaje się być zwłaszcza Burnet. Jego imię tak nierozerwalnie łączy się z 
kształtowaniem się naszej dyscypliny, że nawet gdy Anderson i in. skrytykowali 
demarkację immunologii przeprowadzoną przez praktyków i redukcjonistyczny 
charakter opublikowanej historii, to i tak po cichu wyrazili uznanie dla roli, którą 
ci praktycy odegrali w tworzeniu dziejów i definicji immunologii: „Mówiąc bez 
ogródek – zaznaczali – uprawiać immunologię to z konieczności robić to, co Burnet 
i jego następcy” (Anderson i in., 1994: 579). Jednakże w ostatnim czasie o Burnecie 
ukazała się tylko jedna dość tradycyjna monografia biograficzna (Sexton 1992), 
która została zaktualizowana przy okazji setnej rocznicy urodzin Burneta (Sexton 
1999) przez autora nie będącego ani historykiem, ani naukowcem. Peter Medawar, 

                                                           
7 Publikacja z 2011 roku jest ponownie przejrzaną i skróconą wersją rozdziału z 2006 roku. Będę się 
tutaj do niej odwoływać, gdyż treściwie przedstawia idee i argumentacje Söderqvista.   
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który odebrał razem z Burnetem nagrodę Nobla, jest kolejnym ciekawym tematem 
na biografię – do tej jednak pory historycy nauki lekceważyli również jego życio-
rys. Historie instytucji, jak zauważyli Söderqvist i Stillwell (1998: 212) prezentują 
kolejny niezbadany obszar w historiografii immunologii. Walter i Eliza Hall Insti-
tute (WEHI) w Melbourne, Basel Institute of Immunology w Szwajcarii, związany z 
Burnetem i Jernem8 są oczywistymi przykładami dla takich studiów, brakuje jed-
nak poważnych prac na temat tych i podobnych instytucji. Co do poszczególnych 
immunologów, to powiedzić trzeba, iż nie cierpimy na niedostatek kandydatów, 
którzy mogliby stać się przedmiotem biograficznych opracowań, lecz niestety au-
torka przeglądu nie może zrobić wiele więcej, jak zwrócić uwagę na te zagadkowe 
białe plamy w studiach historycznych i zastanowić się, dlaczego takie luki istnieją. 

 

Wnioski:  
czy historiografia immunologii wyrosła już z okresu niemowlęctwa?    

Luki w historiografii znów przywodzą na myśl esej Söderqvista i Stillwella z 1999 
roku. Wówczas na podstawie podobnych niedostatków autorzy wnioskowali, że 
historia immunologii jest niedojrzała. Chociaż niektóre wskazane przez nich braki 
wciąż nie zostały usunięte– na przykład historia instytucjonalna jest nadal dość 
słabo zbadana – to nie można powiedzieć, aby ich ocena, według której w ogóle nie 
mamy historii immunologii, była nadal prawdziwa. Ich krytyka niosła ze sobą 
pewną normatywność – Söderqvist i Stillwell zalecali, by pisać historyczne studia 
na kilka określonych sposobów. Te zalecania nie zostały zrealizowane, co jednak 
nie oznacza, że studia nad immunologią nie rozwinęły się w innych, być może za-
skakujących kierunkach. Mój esej niemal zupełnie pominął takie subdyscypliny 
immunologii jak na przykład alergia i autoodporność, zarówno z braku miejsca, 
jak i – co jeszcze ważniejsze – ze względu na szczegółowość tych tematów, choć są 
one przedmiotem bogatych i różnorodnych studiów (por. np. Löwy 2003; Parnes 
2003; Jackson 2003; 2007; 2009; Smith 2009; Jamieson 2010). Jednocześnie, mimo że 
wiele sławnych postaci nie może się doczekać własnych biografii, to prace Burneta, 
Medawara, Jerne’a i Julesa Bordeta, by wymienić zaledwie kilka nazwisk, są ciągle 
przedmiotem historycznych badań nie tylko nad immunologią, ale też nad innymi 
dziedzinami i kontekstami, które umieszczają historię immunologii w szerszych 
ramach historii medycyny (Park 2004; 2010a; 2010b; Pasqualini 2009, Schmalstieg, 
Jr., i Goldman 2009; Sankaran 2010). Historia immunologii osadzona jest w histo-
riach dyscyplin takich jak chemia czy biologia; może się wydawać, że w istniejącej  
literaturze brakuje dzieł wyraźnie traktujących o tym szerokim kontekście, jednak 
można znaleźć historię immunologii ukrytą w historycznej literaturze szerszych 

                                                           
8 Burtet był dyrektorem w WEH w latach 1944-1965 i to pod jego kierownictwem „Niemal z dnia na 
dzień immunologia stała się głównym obszarem prac instytutu na następne 10 lat, co zaowocowało 
prawie połową światowej literatury immunologicznej (http://www.wehi.edu.au/about_us/history /the_ 
burnet_era/ par. 6). Jedne było dyrektorem-założycielem Basel Institute of Immunology.  
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dziedzin – historiografia czego wykraczałaby już poza zakres tego przeglądu. Nie 
powinniśmy również stracić z oczu faktu, że także immunologowie-praktycy nie-
ustannie tworzą własne historyczne analizy i publikują je w swoich czasopismach 
naukowych. Sprawozdania te ustanawiają z kolei pole dla wspólnych badań, które 
być może mogliby wspólnie podjąć historycy i filozofowie.  

Przyglądając się tak różnym narracjom historycznym, możemy mieć nieodparte 
wrażenie, że być może nadszedł już czas, by zarzucić wiekową metaforę badań 
nad historią immunologii. Zamiast zgłębiać historię i obszar tej dyscypliny, mogli-
byśmy zapożyczyć pewną własność komórek immunologicznych, której używa się 
do klasyfikowania komórek w szpiku kostnym i węzłach chłonnych, aby opisać 
stan historii immunologii. W przeciwieństwie do większości komórek w ciałach 
dorosłych organizmów, które dzielą się w celu utworzenia swoich własnych replik 
(na przykład komórki skóry dają komórki skóry, a włókna mięśni – kolejne ich 
włókna), wczesne pokolenia tych komórek macierzystych są „pluripotencjalne” i 
mają zdolność do przemienienia się w jedną z kilku różnych typów dojrzałych ko-
mórek odpornościowych, gdy przejdą przez cykle duplikowania i dzielenia komó-
rek. Komórki macierzyste dopiero po kilku cyklach podziałów tracą swoją pluripo-
tencjalność – wówczas już nieodwracalnie przechodzą w jakiś szczególny rodzaj 
komórek immunologicznych, na przykład w limfocyty B lub T, granulocyty lub 
monocyty. Historia immunologii wydaje się spokrewniona z tymi pluripotencjal-
nymi komórkami macierzystymi: nie ma jeszcze wytyczonej jedynej drogi rozwoju 
i przepełniają ją różnorodne możliwości, co mimo wszystko jest sytuacją płodną 
poznawczo.  
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Abstrakt 
Ja immunologiczne jest naszym zreifikowanym opisem procesów, dzięki którym 
układ odpornościowy utrzymuje wyodrębnioną tożsamość organizmu i siebie sa-
mego. Jest to proces interpretacyjny, i żeby badać go w sposób naukowo konstruk-
tywny, powinniśmy połączyć długoletnią hermeneutyczną tradycję pytania o natu-
rę interpretacji ze współczesnym rozumieniem układu odpornościowego, pojawia-
jącymi się technologiami badawczymi oraz zaawansowanymi narzędziami obli-
czeniowymi analizującymi dane sensoryczne.  

Słowa kluczowe: badania interdyscyplinarne; ja immunologiczne; kontekstualizm; 
poznanie; tworzenie znaczenia. 

 

1. Wstęp filologiczny  

Internetowy słownik etymologiczny [http://www.etymonline.com/] informuje, że 
korzenie angielskiego terminu oznaczającego „ja” (self) tkwią w określeniach „od-
rębny, osobny” (separate, apart), co oznacza, że pragermańskie źródła tego pojęcia, 
odnoszącego się do „czyjejś własnej osoby, siebie” (one’s own person, same), wy-
pływają z tworzenia „różnicy, która robi różnicę” (Bateson 2000). 

Pierwsza definicja „ja” (self) w Oxford English Dictionary (OED) dostarcza nam ko-
lejnej ważnejinformacji, pokazując, jak znaczenie tego słowa zmieniało się w dość 
krótkim okresie naszej kulturowej ewolucji. OED definiuje „ja” jako „istotowy byt 
osoby, który odróżnia ją od innych osób, rozpatrywany przede wszystkim jako 
przedmiot czynności introspekcyjnych i refleksyjnych” (podkreślenia moje). Podczas 
gdy pragermańskie źródło nie mówi nic o „istocie”, definicja podana w OED jest 
wytworem reifikacji, w której wyniku najbardziej podstawowa czynność ustana-
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wiania różnicy, która robi różnicę, przeistacza się w tajemniczą istotę, będącą w 
dodatku przedmiotem introspekcji i refleksji innej, nie mniej tajemniczej „istoty”. 
Ta esencjalistyczna definicja ja nie mogłaby powstać poza Europą, gdzie kontrolna 
i regulująca funkcja kościoła katolickiego została zastąpiona wewnętrznym kom-
pasem, superego dokonującym introspekcji i refleksji w odniesieniu do ludzkiej 
duszy, która z kolei jest „samoświadoma” w bardzo europejskim i protestanckim 
sensie. 

Można oczywiście kwestionować taki „kulturowy relatywizm”, zgodnie z którym 
znaczenie „ja” wyznaczane jest przez symboliczną sieć danego okresu historyczne-
go. Można by zapytać, czy [ja] jest nam w ogóle potrzebne? Czy możemy sobie wy-
obrazić osobę bez ja? Czy możemy wyobrazić sobie osobę bez motywacji lub świa-
domości? Czy możemy utrzymywać, że ludzie posiadają ja wyłącznie dlatego, że 
termin ten został rozpowszechniony w protestanckich kościołach Europy? Naiwny 
realista mógłby użyć broni ostatecznej zagłady: porównania do Newtonowskiego 
prawa powszechnego ciążenia. „Czy naprawdę wierzysz – zapytałby kąśliwie – że 
prawo to zaistniało dopiero wtedy, gdy Newton je sformułował? Czy jabłka spadały 
w inny sposób, zanim genialny Sir Izaak ujął tę zasadę w kategoriach matematycz-
nych? Zapewne nie zgadzasz się z tym niemądrym stanowiskiem, dlaczego więc 
twierdzisz, że europejska kultura wynalazła coś, co prawdopodobnie istnieje w 
każdej istocie ludzkiej?”. „Mój drogi naiwny realisto – moglibyśmy odpowiedzieć – 
nie zauważyłeś różnicy między jabłkiem a istotą ludzką? Podczas gdy jabłko istnie-
je «w sobie i dla siebie», istota ludzka myśli, ma motywacje i zachowuje się sto-
sownie do skomplikowanej sieci symbolicznej, w którą jest uwikłana. Jak stwier-
dził Bachtin, wszyscy jesteśmy niepowtarzalni, ale nigdy nie jesteśmy samotni – 
jako że nieustannie wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, którzy wprowadzają 
nas w świat i kształtują nasze perspektywy, musimy świadomie uznać schematy, 
które kształtują nasz umysł. Starożytnych Greków najsilniej motywował kodeks 
honorowy. Czy taki Grek był «motywowany» tak samo, jak racjonalny kapitalista, 
który ujmuje swą motywację w kategoriach maksymalizacji zysków? Odpowiedź 
brzmi najprawdopodobniej «nie», ponieważ starożytny Grek nie zachowywał się 
obojętnie wobec kulturowych ram, które wpływały na jego zachowanie, a także 
pojmowanie tego zachowania”. 

Celem tego krótkiego filologicznego wstępu w artykule traktującym o ja immuno-
logicznym nie jest bynajmniej propagowanie formy kulturowego relatywizmu, 
którą całkowicie odrzucam, ale refleksyjne i krytyczne odniesienie się do kulturo-
wej i kontekstualnej natury pojęć kierujących naszą intelektualną aktywnością i w 
niej pośredniczących. Poważna dyskusja o ja immunologicznym nie byłaby możli-
wa bez rozważenia bagażu kulturowej ewolucji, w której trakcie pojęcie „ja” na-
brało różnych znaczeń. 

 

 



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

263

2. Ja immunologiczne: co i jak 

Pojęcie „ja immunologicznego” stanowiło już przedmiot intensywnych analiz teo-
retycznych, nie chciałbym się więc skupiać teraz na przeglądzie literatury poświę-
conej temu zagadnieniu, tylko na przedstawieniu własnego poglądu. Podążając 
tropem swojej poprzedniej pracy na ten temat (Neuman 2008), chciałbym unikać 
odpowiedzi na pytanie: „Czym jest ja immunologiczne?”, jako że w sposób prawie 
nieunikniony prowadzi ono do esencjalistycznej pułapki. Zamiast tego postaram 
się zaproponować taką konceptualizację, która będzie zarazem teoretycznie zro-
zumiała i płodna w stawianiu nowych pytań badawczych. Jak stwierdzili Efroni i 
Cohen (2003), nie powinniśmy oceniać teorii naukowej wyłącznie pod kątem jed-
nego, ograniczonego kryterium, czyli tego, jak jest ona w stanie odpowiadać na 
pytania naukowe. Istotnym kryterium jest bowiem również jej zdolność do ich 
stawiania. Przywołując niekonwencjonalną metaforę, mógłbym powiedzieć, że 
podobnie jak organizm, koncepcja nie powinna być rozpatrywana wyłącznie pod 
kątem rozwiązań, jakie stanowi w obliczu sił ewolucji, ale również jako potencjal-
na obietnica, źródło regeneracji i żywotności dla nadchodzących pokoleń. 

Pozwolę sobie jednak zacząć od powrotu do źródłowego znaczenia „ja”, czyli two-
rzenia różnicy, która robi różnicę. Jeśli przyjmiemy to znaczenie, unikniemy „ka-
tegorialnego błędu przypisywania ludzkich cech limfocytom czy przeciwciałom” 
(Tauber 1996: 8). Tauberowska krytyka antropomorfizmu „ja immunologicznego” 
byłaby trafna, gdybyśmy w stosunku do układu odpornościowego zastosowali kon-
cepcję nowożytną, protestancką. Jeśli jednak przyjmiemy stare rozumienie ja jako 
wytwarzania granicy, nie jest kategorialnym błędem użycie tego pojęcia do opisu 
funkcjonowania limfocytów i przeciwciał, jako że są to elementy ewidentnie od-
grywające określoną rolę w ustanawianiu i utrzymywaniu granic niezbędnych do 
przetrwania organizmu jako wyodrębnionej jednostki działania. Powinniśmy za-
uważyć, że koncepcja ta nie wiąże się z błędnym kołem, mimo że mamy w niej do 
czynienia z pojęciowym przeskokiem między kilkoma dziedzinami czy typami lo-
gicznymi. Ja jest „systemowym zamknięciem organizmu, które określa go ze 
wszystkich praktycznych względów jako wyodrębnioną jednostkę aktywno-
ści/analizy” (Neumann 2008: 96). Bez przedteoretycznej obserwacji, że pewne 
obiekty istnieją, a zatem są wyodrębnione z reszty świata, w ogóle nie moglibyśmy 
prowadzić teoretycznej dyskusji. Możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób 
obiekty te wyodrębniły się w naszym umyśle (jest to pytanie epistemologicz-
ne/psychologiczne), i jak doszło do tego, że – niezależnie od naszej refleksji – wyod-
rębniły się w świecie (pytanie ontologiczne). Podczas gdy jednostki świata nieoży-
wionego istnieją, jak to określił Husserl, „w sobie i dla siebie”, organizmy nie-
ustannie usiłują aktywnie podtrzymywać swą odrębność w świecie. Każdy bez 
wyjątku organizm, każdego dnia, w każdym momencie, stale walczy, by ustana-
wiać i podtrzymywać swą wyodrębnioną egzystencję. 
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Jak pokazały nam powyższe rozważania, niewielki przeskok w semantyce ma wy-
raźnie praktyczne konsekwencje. Jeśli ja oznacza tworzenie granic, to pytanie nie 
brzmi „czym jest ja immunologiczne?”, ale „jak ono działa?”. Natykamy się tu jed-
nak na kolejną wersję esencjalistycznego podejścia, sugerującą, że istnieje wro-
dzony genetyczny kod kreskowy, umożliwiający układowi odpornościowemu 
utrzymanie granic organizmu i ustanawianie jego systemowego zamknięcia. 
Zgodnie z tą redukcjonistyczną koncepcją genetyczną, każdy organizm posiada – 
tak jak puszka fasoli w supermarkecie – jasno określony kod kreskowy, swego ro-
dzaju linie papilarne, które wyrażają jego niepowtarzalną tożsamość i pozwalają 
odróżnić jeden organizm od drugiego. Genetyczny kod kreskowy (np. MHC) miałby 
odgrywać pewną rolę w ustanawianiu systemowego zamknięcia, tak jak imię oso-
by oznacza pewien aspekt jej tożsamości – nie jest on jednak w stanie całkowicie 
wyjaśnić systemowego zamknięcia organizmu i jego tożsamości, tak samo jak imię 
osoby może ją desygnować, ale nie może być uznane za jej tożsamość. Znak nie jest 
nigdy tym samym, co oznacza. W perspektywie redukcjonizmu genetycznego po-
brzmiewa więc pewne naiwne, czy wręcz prymitywne pojęcie, utożsamiające znak 
z tym, co oznacza. Groza związana z wymawianiem diabelskiego imienia w niektó-
rych kulturach wynika dokładnie z tego pojęcia i przekonania, że akt ten może 
przywołać samego diabła. 

Redukcjonistyczna koncepcja genetyczna jest ponadto błędna chociażby z tego 
prostego powodu, że nasze ciała jest żywicielem rozmaitych mikrobów, które nie 
przeszłyby przecież sprawdzianu kodu kreskowego; więcej: pewne części naszego 
ciała nie są w stanie go zdać. Prosty przykład, który omawiam w mojej książce, 
dotyczy tolerancji męskiego ciała na plemniki. Ciało zaczyna je produkować długo 
po uformowaniu się w dzieciństwie jego immunologicznej tożsamości (czymkol-
wiek ona jest). Ci „nowicjusze” nie są tolerowani przez układ odpornościowy tylko 
dlatego, że posiadają jego genetyczny kod kreskowy. Uszkodzenie jąder może bo-
wiem spowodować, że układ odpornościowy zidentyfikuje plemniki jako powiąza-
ne z infekcją i zaatakuje je bez względu na posiadany przez nie dowód tożsamości. 
W dynamicznym i symbiotycznym kontekście żyjącego organizmu model kodu 
kreskowego jest zbyt sztywny, by wytłumaczyć systemowe zamknięcie, tak samo 
jak tożsamości miasta nie możemy wyjaśnić, tłumacząc, że mogą w nim żyć tylko 
te osoby, które posiadają certyfikat określający je jako jego obywateli. Taka strate-
gia uniemożliwiłaby nam goszczenie E. coli w naszej okrężnicy, mimo pożytecz-
nych symbiotycznych relacji, jakie mamy z tą bakterią. Innymi słowy, jak uczył nas 
Darwin, organizm jest czymś dynamicznym. Sztywna esencjalistyczna forma toż-
samości zablokowałaby wszelkie zmiany, symbiotyczne relacje czy kontekstualną 
elastyczność, które są tu najważniejsze. „Dobrze powiedziane! – rzekłby redukcjo-
nista – odrzućmy zatem ja immunologiczne i zostawmy… nie-ja”. Taka właśnie 
sugestia leży u podstaw teorii selekcji klonalnej zaproponowanej przez Burneta. 
Burnet wysuwa bardzo atrakcyjną koncepcję, zgodnie z którą limfocyty, które re-
agują na gości, są niszczone, i dlatego układ odpornościowy identyfikuje i atakuje 
tylko nie-siebie. Atrakcyjność tego pomysłu wynika z bardzo podstawowych przy-
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czyn. Istnieje niebezpieczeństwo, że układ odpornościowy, który rozpoznaje 
„swój” organizm, będzie go atakował, i stąd ewolucja w sposób naturalny dopro-
wadziła do powstania układu odpornościowego ślepego na siebie i rozpoznającego 
tylko nie-siebie. Jak wiemy, nie ma armii bez wroga, ale dla Burneta układ odpor-
nościowy jest wręcz armią bez ojczyzny, której należałoby bronić. Jedyny niewielki 
błąd tej atrakcyjnej teorii polega na tym, że jest ona błędna. Według Cohena (1994) 
układ odpornościowy potrafi rozpoznać siebie. Cohen przekonująco przedstawia tę 
tezę i jako alternatywę wprowadza dialogiczną koncepcję: ja i nie-ja są komple-
mentarnie reprezentowane w układzie odpornościowym. Nie ma ja bez nie-ja i 
vice versa. Teoretyczny problem, który musi teraz rozwiązać, polega na pytaniu, 
jak ta delikatna harmonia pomiędzy ja i nie-ja jest dynamicznie i kontekstualnie 
tworzona i utrzymywana. Dochodzimy tu do koncepcji, że układ odpornościowy 
jest układem wytwarzającym znaczenie. 

 

1. Układ odpornościowy to układ wytwarzający znaczenie 

Wyzwanie, z którym musi sobie poradzić układ odpornościowy, nie ma czysto me-
chanicznego charakteru; nie polega na doborze odpowiedniego klucza do odpo-
wiedniego zamka, receptora do antygenu. Pozornie przekonująca metafora klucza 
i zamka nie może wyjaśnić złożonego zachowania układu odpornościowego (Co-
hen 2000; Neuman 2008). Moim zdaniem, wspomniane wyzwanie polega na inter-
pretacji – na tworzeniu znaczenia. Żeby to wyjaśnić, odwołam się do języka natu-
ralnego. Opisując układ odpornościowy jako układ wytwarzający znaczenie, nie 
poprzestanę jednak na zastosowaniu metafory językowej, mówiącej, że układ od-
pornościowy jest jak język naturalny. Przeciwnie, uważam, że tworzenie znaczenia 
w jego różnych formach, leży zarówno u podstaw aktywności układu odporno-
ściowego, jak i u podstaw języka naturalnego. Chcąc wytłumaczyć tę myśl, zacznę 
od wyjaśnienia polisemii znaku. Znaki w języku naturalnym mogą być polisemicz-
ne – w odmiennych kontekstach mogą posiadać różne znaczenia. I tak na przykład 
słowo „bass” może zostać użyte do oznaczenia gatunku ryby [okonia] lub do ozna-
czenia gitary basowej. Nie istnieje bowiem znaczenie, które zawierałoby się w sa-
mym znaku. Znaczenie znaku to nie kod kreskowy, nie odnosi się ono do wyma-
rzonego sensu egzystującego gdzieś w królestwie platońskich idei. Forma znaku 
jest przy tym arbitralna, jak trafnie zauważył de Saussure. Polisemia jest charakte-
rystyczną cechą naturalnych systemów znaków – począwszy od języka ludzkiego, 
skończywszy na układzie odpornościowym – i nieodzownie wymaga działalności 
interpretacyjnej. Jeśli ten sam znak może mieć w różnych kontekstach różne zna-
czenia, skąd wiemy, jak przypisać mu odpowiednie? Sedno aktywności interpreta-
cyjnej leży w naszej potrzebie rozwiązania problemu ujednoznacznienia znacze-
nia. Zróbmy teraz jednak krok wstecz i spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego w ogóle 
istnieje polisemia. Dla wyjaśnienia tego zjawiska przywołajmy przełomową pracę 
Zipfa (1949). Zipf identyfikuje konflikt obecny w każdym akcie komunikacji. Gdy 
używam znaku do przekazania pewnego znaczenia, w moim ekonomicznym i 



Immune System, Immune Self 
 

 

266

energetycznym interesie leży minimalizacja mojego wysiłku. Interes ten nie wyni-
ka z ideologicznego lenistwa. Dla kolejnych pokoleń organizmów świat był (i nadal 
jest) trudnym miejscem do życia, miejscem, gdzie zasoby nie są dane za darmo. W 
tym kontekście pierwszą zasadą widoczną w różnych formach biologicznego za-
chowania jest optymalizacja zużytkowania energii. Można więc mieć pewność, że 
„nadawca” wybrałby taki wariant, w którym zakomunikowanie wszelkich możli-
wych intencji, myśli, emocji i wszystkiego, co jest w ogóle komunikowalne, możli-
we by było przy użyciu jednowyrazowego słownika. Dlaczego niby mózg miałby 
zajmować się budowaniem, utrzymywaniem i używaniem większego mentalnego 
leksykonu, skoro można by użyć jednego magicznego słowa na określenie wszyst-
kiego? To samo odnosi się do przetwarzania znaków w sferze biologicznej. Gdyby 
antygen, np. wirus, mógł zostać określony w kategoriach mechanicznych jako 
„klucz”, i jeżeli posiadałby wolny wybór w kwestii projektowania samego siebie, to 
prawdopodobnie przybrałby formę wytrycha mogącego potencjalnie otworzyć 
dowolny zamek. Byłby jak jednowyrazowy słownik, który umożliwia uzyskanie 
odpowiedniej reakcji przy minimalnym wydatkowaniu energii. Problem leży za-
tem w przeciwnym interesie „odbiorcy”, który chciałby zainwestować jak naj-
mniejszą ilość energii w interpretację znaku. Próbując zrozumieć znaczenie jed-
nowyrazowego słownika, musiałby ponieść olbrzymi wysiłek porównywania zna-
ku ze wszystkimi możliwymi bytami i działaniami w świecie. Dla odbiorcy interes 
jest więc jasny: osobny znak dla każdego możliwego znaczonego bytu lub działa-
nia. Ten postulat jest jednak nierealny z powodu wysiłku, jakiego wymagałoby to 
od nadawcy – utrzymywania olbrzymiego, wręcz astronomicznych rozmiarów, 
słownika, zawierającego, na przykład, różne znaki dla „ja”; „ja”, które odnosi się do 
osoby, którą jestem dzisiaj, ale również inne „ja”, odnoszące się do osoby, którą 
byłem wczoraj, gdy mój nastrój był inny, itd. To samo dotyczy układu odporno-
ściowego. Gdyby receptor mógł zostać analogicznie określony jako zamek, musiał-
by stanowić sztywny schemat, bez problemu identyfikujący złośliwych intruzów. 
Przeciwciało posiada faktycznie taką sztywniejszą część, pewien niezmienny „za-
mek”, ale jest to tylko jeden z aspektów jego działania, elastyczna część jest mu 
bowiem niezbędna do podążania za gwałtownym pędem, w jakim potencjalne an-
tygeny zmieniają swój „zamek”, aby przetrwać. W tej ewolucyjnej grze między 
sprzecznymi potrzebami energetycznymi „nadawcy” i „odbiorcy” polisemia znaku 
jest swego rodzaju rozstrzygnięciem pomiędzy dwoma ekstremalnymi stanami. 
Nie twierdzę, że jest to uzgodniony, racjonalny i świadomy rezultat społecznej 
umowy między „odbiorcami” i „nadawcami” w sferze biologicznej; chciałbym za to 
podkreślić fakt, że ten sam biologiczny czynnik może funkcjonować zarazem jako 
nadawca i odbiorca. Możemy jednakże na pewno uznać polisemię znaku, zarówno 
w odniesieniu do języka naturalnego, jak i do immunologii, za optymalne rozwią-
zanie, wyłaniające się pod przymusem sprzecznych interesów uczestników komu-
nikacji. Ceną tego rozwiązania jest konieczność interpretacji znaku w określonym 
kontekście. Pomyślmy o tej ewolucyjnej grze, przywołując przykład relacji pasoży-
ta i jego żywiciela. Żywiciel i pasożyt rozpoznają się wzajemnie. W interesie każ-
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dego z nich leży identyfikacja drugiego przy minimalnym wysiłku; jednocześnie 
muszą upewniać się, że nadal obowiązuje ich umowa społeczna, polegająca na 
wzajemnym wsparciu. Na przykład pasożyt może stanowić dla żywiciela pojedyn-
czy biologiczny znak, identyfikujący go jako jednego z „dobrych”. Taki stan wyma-
gałby jednak od nosiciela wielkiego wysiłku mającego na celu zinterpretowanie 
tego znaku w zmieniających się okolicznościach kontekstowych. Pojedynczy, po-
siadający jedno określone znacznie sygnał, rozpoznający pasożyta jako uprawnio-
nego gościa, może być niewystarczająco elastyczny, ażeby zidentyfikować go jako 
niechcianego przybysza w odmiennym kontekście. Rozwiązaniem jest tu więc sy-
tuacja, w której żywiciel i pasożyt uwikłani są w kontekstualną i przekształcającą 
się sieć znaków, konstytuującą wzajemne rozpoznanie w zmieniających się nie-
ustannie warunkach. Na przykład w przypadku śmierci, w rozkładzie ciała po-
średniczy namnożenie się mikroorganizmów żyjących w układzie pokarmowym. 
Ich gwałtowna przemiana jest rezultatem zmieniającego się kontekstu, w jak naj-
bardziej dosłownym, aczkolwiek zarazem semiotycznym, znaczeniu tego terminu. 
Kiedy żywiciel przestaje funkcjonować jako wygodny dom gościnny, oznaki roz-
kładu nadają dotychczas pokojowym gościom charakter brutalnych agresorów. 
Podsumowując, polisemia znaku jest optymalnym rozwiązaniem dla pojawienia 
się złożonych niemechanicznych interakcji w organizmach i pomiędzy nimi, w 
różnych skalach analizy. Tworzenie znaczenia może zatem zostać zdefiniowane 
jako „proces, który zapewnia zróżnicowaną reakcję układu na nieokreślony sy-
gnał” (Neuman 2008: 138). Ilekroć biologiczny sygnał jest w różnych kontekstach 
interpretowany na przynajmniej dwa różne sposoby, tylekroć mamy do czynienia 
z tworzeniem znaczenia. Z definicji tej dowiadujemy się, że ja immunologiczne – 
czy kontekstualny i dynamiczny proces, dzięki któremu układ odpornościowy 
przyczynia się do wyodrębnionej egzystencji organizmu – wymaga nieustannego, 
rozproszonego procesu interpretacji. Kontekstualny aspekt tej czynności przed-
stawiam w kolejnej części. 

 

4. Kontekst: falujące sygnały 

W przetwarzaniu języka naturalnego osiągnęto imponujące wyniki w zakresie 
budowania algorytmów do ujednoznaczniania znaczenia słów. Jaką lekcję może-
my wynieść z tej dziedziny dla lepszego zrozumienia tworzenia znaczenia w ukła-
dzie odpornościowym? Po pierwsze, wyzwanie, któremu musi stawić czoła układ 
odpornościowy, być może polega właśnie na rozróżnieniu dwóch znaczeń znaku: 
ja i nie-ja. W tym kontekście problem ten powinien być łatwiejszy do rozwiązania 
niż w przypadku ujednoznaczniania znaku przy większej liczbie potencjalnych 
znaczeń. Układ odpornościowy jest jednak w znacznie gorszej sytuacji, jako że nie 
posiada on uprzednio zdefiniowanego słownika terminów i znaczeń ani skomen-
towanego zbioru zdań identyfikującego różne znaczenia słowa. Musi więc wyko-
rzystywać naturalną inteligencję i rozumowanie na podstawie kontekstualnych 
wskazówek. Kontekstualne wskazówki to schematy współwystępujących biolo-
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gicznych sygnałów, przypominające te pojawiające się w języku naturalnym. Na 
przykład, jeśli mam rozpoznać znaczenie słowa „bass” w zdaniu: „I ate a bass in 
the restaurant” (Zjadłem okonia w restauracji) ”, to słowa „ate” (zjadłem) i „restau-
rant” (restauracji) stanowią minimalny kontekst do rozpoznania „bass” jako nazwy 
rodzaju ryby. Natomiast w zdaniu: „The musician played wonderfully on the bass 
during a concert given at the jazz club” (Muzyk grał wspaniale na basie podczas 
koncertu w klubie jazzowym), słowa „musician” (muzyk), „concert” (koncert) i 
„jazz club” (klub jazzowy) wskazują na to, że słowo „bass” jest tu najprawdopo-
dobniej użyte na oznaczenie instrumentu muzycznego. Mimo to nawet w tym kon-
tekście nie możemy wykluczyć całkowicie innego użycia. Jest teoretycznie możli-
we, że muzyk używał okonia, by wydobyć z niego dźwięki, które oczarowały pu-
bliczność awangardowego koncertu jazzowego. W każdym razie rozumowanie do 
najlepszego wyjaśnienia doprowadziłoby nas do przekonania, że jest inaczej. Ma-
krofagi są właśnie takimi kontekstualnymi wskazówkami. Nie mogą wyczuć anty-
genu bezpośrednio, ale informują o stanie tkanek ciała, obecności i efektach czyn-
ników infekcyjnych i o stanie aktywności sąsiednich czynników immunologicz-
nych. Kontekst immunologiczny jest zatem minimalną konfiguracją sygnalizują-
cych czynników/przejść, dzięki której niejednoznaczny biologiczny czynnik identy-
fikowany jest jako wróg lub przyjaciel. Jest to dynamiczna sieć, w której sygnaliza-
cja/komunikacja „głosuje” za decyzją przez zbieżną decyzję czynników odporno-
ściowych: limfocyty T reagują na antygen przez MHC, ale nie mogą zareagować na 
strukturę białek, jak robią to limfocyty B. Makrofagi wyczuwają kontekst, ale nie są 
zdolne zareagować na strukturę itd. Ujednoznacznienie znaku jest złożonym za-
daniem, w którym różnorodne perspektywy zbiegają się w celu przeprowadzenia 
możliwego rozwiązania. Koncepcja ta wymaga kontekstualnej analizy funkcjono-
wania układu odpornościowego, przy użyciu narzędzi podobnych do tych stoso-
wanych w badaniach nad uczeniem się maszyn i przetwarzaniem języka natural-
nego. Musimy rozpoznać różne czynniki biorące udział w reakcji układu odporno-
ściowego, zarejestrować ich zachowanie przy użyciu odpowiednich sensorów i 
zanalizować liczne interakcje w celu zidentyfikowania schematów tego zachowa-
nia. Rozwój przyszłych urządzeń do rejestrowania aktywności czynników odpor-
nościowych zamieni tę naukową fantastykę w rzeczywistą naukę. Tak jak w przy-
padku postępów poczynionych w projektowaniu interfejsów mózg-maszyna, wy-
zwania stojące przed immunologią mają raczej „techniczny” niż teoretyczny czy 
metafizyczny charakter, co może wydawać się zaskakujące. 

 

5. Wracając do ja immunologicznego 

Czego nauczyliśmy się w trakcie tej krótkiej wyprawy? Pierwsza ważna lekcja wią-
że się z kształtowaniem naszego pojmowania przez nasze kulturowe schematy. 
Ujęcie ja immunologicznego w protestanckich kategoriach nie przyniesie korzyści 
naszemu zrozumieniu funkcjonowania układu odpornościowego. Prezentując tę 
krytykę nie miałem jednak w ogóle na celu krytyki religii w stylu Dawkinsa. Wyda-



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

269

je mi się jednak, że wyobrażanie sobie ja immunologicznego jako jaźni chrześci-
jańskiej jest błędną konceptualizacją również dla oddanych wyznawców. W każ-
dym bowiem żyjącym układzie, który realizuje procesy sterowania samym sobą, 
układ odpornościowy musi mieć reprezentacją „siebie”. Cybernetyka nauczyła nas, 
że nie ma sterowania bez modelu. Model ten musi zawierać reprezentacje zarów-
no tych wartości, których układ potrzebuje w walce o przetrwanie, jak i tych, któ-
rych powinien stanowczo unikać. Układ odpornościowy, jako naturalny złożony 
układ, różni się jednak od systemów stworzonych przez człowieka, np. od termo-
statu. Jego model siebie jest złożony, nieostry i dynamiczny, podobnie jak komple-
mentarne pojęcie „nie-siebie”. Ja immunologiczne jest naszym zreifikowanym opi-
sem procesów, dzięki którym układ odpornościowy utrzymuje wyodrębnioną toż-
samość organizmu i siebie samego. Jest to proces interpretacyjny, i żeby badać go 
w naukowo płodny sposób, powinniśmy połączyć długoletnią hermeneutyczną 
tradycję pytania o naturę interpretacji ze współczesnym rozumieniem układu od-
pornościowego, przyszłymi technologiami do badania systemów oraz zaawanso-
wanymi narzędziami obliczeniowymi analizującymi dane sensoryczne. To wszyst-
ko wraz ze zdrowym rozsądkiem pozwoli nam rozpoznać prawdziwą naturę ukła-
du odpornościowego, zamiast błądzenia za naszymi zreifikowanymi fantazjami 
związanymi z naturą tego, co nasze własne.  
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Autor wart obrony 

Monika Włudzik 
Literaturoznawstwo  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Toruń, Poland 
 

Zagadnienia związane z ustanawianiem i sankcjo-
nowaniem kategorii cielesności były bliskie Edowi 
Cohenowi od początku jego kariery akademickiej. 
Pierwszą książkę napisał o genealogii dyskursów 
związanych z szeroko pojętą męskością9, w której 
opisywał procesy związane ze zbiorową naturaliza-
cją i asymilacją kategorii płci. Jego zainteresowania 
badawcze oscylowały wokół kwestii związanych z 
pytaniami o społeczne i naukowe podstawy ontolo-
gicznej wyjątkowości człowieka. W książce A Body 
Worth Defending: Immunity, Biopolitics and the Apo-
theosis of the Modern Body (Duke University Press, 
2009) Cohen wyprowadza genealogię ludzkiej od-
porności z podwójnego prawno-biologicznego rodowodu pojęcia immunizacji. 
Immunitet w systemie prawa rzymskiego oznaczał wyjątek od stosowania reguł 
prawnych obejmujących wszystkich obywateli i do dziś łączy się z przywilejem 
osobistej nietykalności i zwolnieniem od odpowiedzialności sądowej. Prawo do 
obrony, do ogłoszenia stanu wyjątkowego i zawieszenia wszystkich dotychczaso-
wych obowiązków zostało przejęte przez dyskurs medyczny około połowy XIX 
wieku. Stopniowo paradygmat vis vitalis, niematerialnej siły życiowej, stracił zna-
czenie na rzecz potrzeby obrony ciała ludzkiego przed zewnętrznymi intruzami 
czy przeciwnikami. Sukcesy nowożytnej medycyny potwierdziły model badawczy 
oparty na przeciwstawieniu jednostki jej otoczeniu. Według Cohena w centrum 
zainteresowania immunologii leży ochrona monadycznego, jednostkowego pod-
miotu, a celem jego książki jest wykazanie, że esencjalistyczne założenia immuno-
logii pośrednio lub bezpośrednio dotyczą również innych nauk o życiu, wedle któ-
rych ludzkie ciało należy stworzyć takim, aby warto było nie tyle je posiadać, co 
bronić. Poszukując źródeł monadycznej tożsamości, Cohen stara się odtworzyć 

                                                           
9 Talk on the Wilde Side: Towards a Genealogy of a Discourse on Male Sexualities (Routledge, 1993). 
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zainspirowaną myślą Michela Foucaulta biopolitykę odporności, począwszy od 
starorzymskiego immunitetu, a skończywszy na militarystycznym postrzeganiu 
odporności jako obrony.  

Z zgodnie z zasadą, że najlepszą obroną jest atak, agresywne wydzielenie „ja” z 
otaczającego go świata nie-ja należy do jednego z najściślej obwarowanych dogma-
tów medycznych. Homeostatyczny rozejm człowieka i świata stał się kategorią 
szczególnie przydatną po drugiej wojnie światowej, kiedy medycyna święciła swo-
je pierwsze triumfy nad chorobami zakaźnymi, a badania nad działaniem układu 
odpornościowego nabrały rozpędu, w wyniku szeregu zmian społecznych, ekono-
micznych i kulturowych wywołanych AIDS. Ważnym słowem w książce Cohena 
jest apoteoza, czyli ubóstwienie czy też idealizacja ludzkiego ciała, które zostało w 
sposób sztuczny wydzielone z otaczającego go świata innych organizmów żywych. 
Autor w umiejętny sposób łączy ze sobą medycynę, biologię, ekonomię, politykę, 
filozofię i historię, aby opisać naturalizację naukowego faktu „wrodzonej obronno-
ści” ludzkiego ciała przed środowiskiem zewnętrznym, pełnym wrogich wirusów, 
bakterii i  pasożytów.  Zdaniem Cohena nowoczesna immunologia jest konsekwen-
cją postrzegania potrzeby obrony przed zewnętrznym zagrożeniem w kategoriach 
niezbywalnego prawa i stanowi podstawę budowania relacji we współczesnym 
świecie. Cohen uważa, że metafora układu immunologicznego mówi nie tylko o 
procesach dotyczących organizmów żywych, ale przede wszystkim o sposobach 
kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej. Założenie wro-
dzonej obronności organizmu doprowadziło do paradoksalnej sytuacji, w której 
wysiłki służb medycznych skupiają się nie na leczeniu populacji, ale na wydziele-
niu chorej jednostki z otaczającej ją zbiorowości, ponieważ choroba jest wynikiem 
złego funkcjonowania osobniczego układu odpornościowego. Metaforyczna walka 
o podmiotowość rozgrywa się na granicy skóry i skutkuje redukcją doświadczenia 
osoby chorej do indywidualnego problemu biochemicznego, jednocześnie pomija-
jąc kontekst społeczny i materialny rozwoju danej jednostki chorobowej.   

Cohen, posługując się argumentami historycznymi, dowodzi kluczowej roli meta-
fory „odporności” w naukach biomedycznych i wskazuje w jaki sposób przyjęcie 
metaforycznego paradygmatu obronności jako racjonalnego i normatywnego 
wpłynęło na koncepcje teoretyczne i badania eksperymentalne w immunologii. 
Obecnie Cohen pracuje nad autobiografią opowiadającą o jego wieloletnich zma-
ganiach z chorobą Crohna oraz książką o witalności życia i procesie zdrowienia. 
Warto wspomnieć, że filozoficzne rozwinięcie pojęć immunizacji i kommunizacji 
można znaleźć u Roberta Esposito10, który wysuwa projekt stworzenia afirmatyw-
nej biopolityki, skoncentrowanej nie na jednostce, ale na wspólnocie.     

Strona internetowa: http://tinyurl.com/edcohen  
Fotografia pochodzi z archiwum E. Cohena. 

                                                           
10 Esposito, Roberto. Bíos: Biopolitics and Philosophy. Trans. Timothy Campbell. Posthumanities, vol. 4. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.  
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Ciało warte obrony 
Wyjaśnienie kilku pojęć: rozważania wstępne11 

Ed Cohen 
Wydział Women's & Gender Studies 
Rutgers University, New Brunswick, USA  
przekład: Przemysław Wewiór 
przejrzała i poprawiła: Aleksandra Derra12 

Abstrakt 
Tekst niniejszy jest wprowadzeniem do książki Eda Cohena A Body Worth Defend-
ing: Immunity, Biopolitics and the Apotheosis of the Modern Body. Autor bada, 
w jaki sposób immunologia wpływa na postrzeganie tak ciała ludzkiego, jak i by-
tów politycznych, ukazując współczesne konceptualizacje tych zjawisk jako wza-
jemnie od siebie zależne. Zastosowane ujęcie historyczne pozwala na prześledze-
nie historii metafory odporności w polityce i medycynie. 

Słowa kluczowe: biopolityka; ciało; medycyna; nowoczesność; odporność.  

W kulturze tej myślenie medyczne z powodzeniem określa  
filozoficzny status człowieka. 

[Michael Foucault: Narodziny kliniki13] 

Projekty naukowe są projektami politycznymi: zmieniają obywateli. 
[Donna Haraway: Modest_Witness@Second_ 

Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™14] 

Wybór wyjaśnienia w medycynie jest zawsze wyborem wartości. 
[Lawrace Kirmayer: Mind and Body as Metaphors15]  

 

                                                           
11 Artykuł ten ukazał się w pierwotnej wersji jako wprowadzenie do książki Eda Cohena: A Body Worth 
Defending. 2009. Duke University Press. Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacja za uprzejmą zgodą 
Wydawnictwa.  
12 Opracowanie cytatów*: Redakcja (*część przetłumaczonych cytatów pochodzi z dostępnych polskich 
przekładów książkowych).  
13 M. Foucault. 1999. Narodziny kliniki. Przeł. P. Pieniążek. Warszawa: Wydawnictwo KR: 250.  
14 D.J. Haraway. 1997. Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse TM: Fe-
minism and Technoscience. New York: Routledge.  
15 L. Kirmayer. 1988. Mind and Body as Metaphors: Hidden Values in Biomedicine. M. Lock i D. Gordon, 
red. Biomedicine Examined. Boston: Kluwer Academic Publishers. 



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

273

 

Witalny wymiar obrony  

W swoim pamiętniku Élie Metchnikoff z rozrzewnieniem przywołuje banalne wy-
darzenia, które przyspieszyły odkrycie przez niego w 1881 roku odporności jako 
formy biologicznej samoobrony: 

 

Pewnego dnia, gdy cała rodzina wybrała się do cyrku, by zobaczyć niezwykłe 
tresowane małpy człekokształtne, zostałem sam ze swoim mikroskopem i ob-
serwowałem procesy życiowe w ruchomej komórce przezroczystej larwy 
gwiazdy morskiej, kiedy nagle nowa myśl przebiegła przez moją głowę. Olśniło 
mnie, że podobne komórki mogą służyć do obrony organizmu przeciwko 
intruzom  […]. Pomyślałem sobie, że jeśli moje przypuszczenie jest prawdzi-
we, to drzazga wprowadzona w pozbawione naczyń krwionośnych i systemu 
nerwowego ciało larwy gwiazdy morskiej powinna zostać w krótkim czasie 
otoczona przez ruchome komórki, tak jak to obserwujemy u człowieka, który 
ukuł się drzazgą w palec. Zapowiedź wypełniła się natychmiast.  

W miejscu naszego zamieszkania znajdował się mały ogródek… Przyniosłem z 
niego kilka kolców róży i wprowadziłem je natychmiast pod skórę pięknej lar-
wy gwiazdy morskiej, która była przezroczysta jak woda.  

Czekałem na wyniki mojego eksperymentu i byłem zbyt podekscytowany, by 
móc zasnąć tamtej nocy. Bardzo wcześnie rankiem ustaliłem, że moje do-
świadczenie całkowicie się powiodło. 

(Metchnikof 1959: 97 [Podkreślenia – E. Cohen]) 

 

Z tego skromnego połączenia larwy gwiazdy morskiej, kolców i mikroskopu Me-
tchnikoff wydedukował zupełnie nowy sposób patrzenia na to, jak współistnieją ze 
sobą organizmy, a w rezultacie obwieścił światu, że biologiczna „odporność” jest 
organiczną postacią „obrony”16. 

Gdy jego rodzina poszła oglądać „niezwykłe tresowane małpy człekokształtne”, 
naukowiec, który został sam ze swoim instrumentem, doznał olśnienia: „Jak orga-
nizmy bronią się przed intruzami?” – zastawiał się. Oczywiście w przypadku 
„wtargnięcia” każda reakcja musi być „obroną”. „Aha! – pomyślał – być może ko-
mórki ruchowe potrafią się mobilizować przeciwko takim najściom”. Metchnikoff 

                                                           
16 Praca Alfreda Taubera i jego współpracowników stanowi punkt wyjścia dla moich rozważań nad 
odpornością. Zob. Tauber i Chernyak, Metchnikoff and the Origins; Tauber, The Immune Self; Padolsky i 
Tauber, Generation of Diversity. Mój sposób myślenia ukształtował również Moulin, La derniere langage. 
Najlepsza historia ogólna to Silverstein, A History of Immunology. Zob. również Napier, The Age of 
Immunology. Pracę, która skupia się niemieckiej bakteriologii jako tyglu, z którego wyłoniła się 
immunologiczna myśl Paula Ehrlicha (ale lekceważy Matchnikoffa) – zob. Mazumdar, Species and 
Specificity.  
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postanowił przetestować swoją hipotezę, odgrywając ten scenariusz. Utożsamiając 
się w działaniu z najeźdźcą, przedziurawił „skórę pięknej larwy gwiazdy morskiej, 
która była przeźroczysta jak woda”. Czyniąc to, wyobrażał sobie, że odwzorowuje 
formę agresji, która – jak zakładał – była zupełnie naturalna (jakby on sam usta-
nowił siłę przyrody). Tym sposobem dał wzorcowy przykład tego, co filozofka G. E. 
M. Anscombe nazwała działaniem pod pewnym opisem (Anscombe 2000: 84-85). 
Innymi słowy, tworząc z perspektywy intruza sprawozdanie z eksperymentu, Me-
tchnikoff przyjmuje jego rolę, a potem wnioskuje, że reakcje larwy – niezależnie od 
tego, jakie one są – przedstawiają logiczną antytezę działań atakującego katalizato-
ra. Gdy Metchnikoff obserwuje przedmiot doświadczenia kolejnego ranka, jest 
świadkiem, że fragment kolca róży otaczają duże amebowate komórki, najwyraź-
niej usiłujące go rozłożyć. Wówczas rozpoznaje (recognizes) – czy też raczej: pozna-
je na nowo (re-cognizes) – że rozkładanie obcego przedmiotu przez komórki sta-
nowi charakterystyczny proces ochronny. Ten przebłysk intuicji sprawił, że Me-
tchnikoff wpadł na pomysł, jak można – posługując się pojęciem obrony – wyczer-
pująco wyjaśnić współistnienie organizmów w środowiskach, które są przepełnio-
ne innymi organizmami rozmaitej skali i różnych rozmiarów. 

Z pewnością wielu z nas jest przekonanych, że wyjaśnienie Metchnikoffa klarow-
nie opisuje, jak zachowują się żywe organizmy lub przynajmniej jak powinny się 
zachowywać. W przeciągu około stu ostatnich lat idea odporności przeniknęła z 
laboratorium Metchnikoffa do naszej samowiedzy, dlatego teraz przyjmujemy za 
oczywiste liczne założenia, na których się ona opiera. Na przykławiększość z nas, 
zdając się na takie biomedyczne zabiegi, jak szczepienia ochronne lub kuracje an-
tybiotykowe, zgadza się z ideą, że nasz system odpornościowy powinien bronić nas 
przed chorobami (nawet jeśli jesteśmy zupełnie świadomi tego, że nie zawsze wy-
wiązuje się z tego zadania). A skoro tylko nieliczni z nas dogłębnie rozumieją zło-
żoność systemu immunologicznego, to zazwyczaj zakładamy, że reprezentuje on 
pierwszą linię frontu w naszej nieustannej walce z wrogimi siłami chorób. Jednak-
że, mimo że już zaakceptowaliśmy ten pogląd, odporność nie jest naturalnym spo-
sobem przedstawiania naszej organicznej zdolności do życia wśród innych organi-
zmów rozmaitej skali i różnych rozmiarów; nie jest nią również obrona. Odwrot-
nie, oba terminy wywodzą się ze sposobu, w jaki zachodnia myśl prawnopolitycz-
na opisuje złożone, trudne, a czasem krwawe relacje, w których ludzie żyją wśród 
innych ludzi. Dopiero później, znacznie później, zostały one zastosowane do całego 
świata ożywionego – włączając w to tę jego część, którą nazywamy „człowiekiem”. 
Nowoczesne przeświadczenia o tym, czym jest osobowość i zbiorowość, przesiąkły 
zarówno pojęciem „odporności”, jak i „obrony”. Każde z nich wyznacza inną stra-
tegię radzenia sobie z tarciami i napięciami (jeśli nie otwartymi przeciwieństwami) 
między jednostką a grupą, między pojedynczą osobą a zbiorowością, które są cha-
rakterystyczne dla nowoczesnych formacji politycznych. W rzeczy samej, zarówno 
odporność, jak i obrona pełnią główną rolę w kształtowaniu tego, co zwiemy teraz 
liberalnym albo demokratycznym rządem, i tym sposobem dogłębnie kształtują 
nasze horyzonty ekonomiczne i polityczne. 
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Jak zatem te złożone i ważne pojęcia przedostają się do biomedycyny? I jakie bio-
polityczne skutki powodują, gdy przenoszą się z polityki i prawa do tego wieloko-
mórkowego przedmiotu, który nazywamy „ciałem”? Nawet kiedy idziemy się za-
szczepić, bierzemy antybiotyki, staramy się unikać rzeczy, na które jesteśmy uczu-
leni, sprawdzamy poziom naszych białych krwinek albo słuchamy wiadomości o 
sprawozdaniach na temat AIDS, SARS lub ptasiej grypy, to wciąż większość z nas 
nie jest świadoma jednego podstawowego historycznego faktu: biologiczna odpor-
ność taka, jaką ją znamy, nie istniała przed końcem XIX wieku. Podobnie jak idea, 
że organizm broni się na poziomach komórkowym i molekularnym. Przez blisko 
dwa tysiące lat jurydyczne pojęcie odporności, które po raz pierwszy sformułowa-
no w starożytnym Rzymie, funkcjonowało niemal wyłącznie jako termin politycz-
ny i prawniczy – ponadto jako wyjątkowo ważny i historycznie przesadnie dookre-
ślany. „Samoobrona” także powstaje najpierw jako pojęcie polityczne, choć zna-
czenie nowsze – wyłaniając się zaledwie 350 lat temu w czasie trwania angielskiej 
wojny domowej, gdy Thomas Hobbes zdefiniował ją jako pierwsze „prawo natu-
ralne”. Biomedycyna 125 lat temu zjednoczyła te dwa nieprawdopodobnie złożone, 
wpływowe i wówczas mocno różniące się (a może nawet niepasujące do siebie) 
polityczne idee w jedną, tworząc „odporność-jako-obronę”. Potem dokonała trans-
plantacji tej nowej biopolitycznej hybrydy do żywego ciała ludzkiego. Od tego cza-
su nie jesteśmy już tacy sami. 

Kiedy nauka przekształciła odporność w latach 80. i 90. XIX wieku, zrównując ją z 
obroną, tę ostatnią po raz pierwszy uznano za zdolność żywego organizmu. Zmie-
niło to radykalnie nie tylko wyobrażenia na temat naszego ciała jako żywego orga-
nizmu, ale również sposób, w jaki wyobrażamy sobie, co to znaczy być organi-
zmem żyjącym pośród innych organizmów i człowiekiem, który żyje pośród in-
nych ludzi. Co więcej, nowe wcielenie odporności wyłania się w roli awatara prak-
tyki naukowej, która gruntownie przekształca nasz sposób rozumienia i odnosze-
nia się zarówno do choroby, jak i leczenia. Rzeczywiście, uznanie odporności za 
solidne pojęcie biologiczne fundamentalnie zmieniło ucieleśnienia tych dwóch 
podstawowych ludzkich doświadczeń. Dzisiaj zwalczamy choroby indywidualnie i 
zbiorowo. Wypowiadamy wojnę rakowi i AIDS. Wizualizujemy sobie to, jak białe 
krwinki niszczą nowotwory. Wyobrażamy sobie, że zbijamy gorączkę. Niszczymy 
zarazki, które wywołują nieświeży oddech. Ale już nie uważamy (by nie zostać 
uznanymi za kompletnych newage’owców), że możemy pielęgnować zdolność do 
zdrowienia. Zgodnie z deklaracją Metchnikoffa, że „bitwa” między komórkami 
białych krwinek i mikrobów „przedstawia uzdrawiającą siłę natury”, miejsce 
uzdrawiania zajmie obrona jako naukowo zaakceptowany etos medycyny (Me-
tchnikoff 1974: 193). 

Przed tą zamianą ludzie we wszystkich zakątkach ziemi i przez większość znanych 
nam dziejów uważali „uzdrawianie” ciała za wydobywanie z organizmu jego natu-
ralnej skłonności, nawet jeśli ta inklinacja potrzebowała pomocy i wsparcia ze 
strony człowieka. Od starożytności aż do połowy XIX wieku niemal we wszystkich 
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kulturach dostrzegano, że w organizmach przejawia się lecznicza moc natury – 
moc, którą medycyna co najwyżej naśladuje lub uwydatnia. Dwie dominujące na 
Zachodzie filozofie leczenia – czyli tradycje, którym początek dali Hippokrates i 
Galen – nazywały tę siłę vis medicatrix naturae – uzdrawiającą mocą natury 
(Neuburger 1926). Nawiązując do tego światopoglądu, uzdrawianie ujawnia natu-
ralną elastyczność ciała: ucieleśnia najrozleglejsze związki ciała z resztą świata, 
obejmując siły, który rządzą kosmosem jako całością. Ówczesne starania o to, by 
ułatwić proces zdrowienia, usiłowały (co najwyżej) wspomóc naturalną tendencję, 
przywracając mikro- i makrokosmiczną równowagę, której brak uniemożliwiał 
właściwe rozwiązanie pojawiającego się kryzysu. W ramach procesu zdrowienia 
organizmy włączają w siebie konstytuujące nasz świat żywioły, od których nie-
ubłaganie zależą. Choroba jest skutkiem braku równowagi między tymi podsta-
wowymi żywiołami, natomiast zdrowie powstaje, gdy jest przywrócona we-
wnętrzna i zewnętrzna harmonia. Dlatego naturalne leczenie wyraża i potwierdza 
to, że żywe istoty są zanurzone we wszechświecie i fundamentalnie złączone z 
macierzą, z której powstały i do której pewnego dnia powrócą. 

Jednakże z końcem XIX wieku vis medicatrix naturae straciła względy zachodnich 
bionaukowców. W ramach rozwijających się redukcjonistycznych paradygmatów 
medycyny naukowej (która poszukuje biochemicznych wyjaśnień dla procesów 
biologicznych) uznano ją za zbyt witalistyczną, a „uzdrawianie” zaczęło stawać się 
pojęciem coraz bardziej anachronicznym. Uznając leczenie za nieprzyzwoicie nie-
jasną przesłankę, naukowa medycyna przyjęła bardzo złożoną, jeśli nie paradok-
salną, prawniczą zasadę, a może nawet – prawniczy fortel. Chociaż nie zawsze 
zdajemy sobie z tego sprawę, immunitet17 jest pewnego rodzaju oszustwem. W 
dziedzinie prawno-politycznej działanie immunitetu polega na określaniu prawo-
mocnych odstępstw od prawa, żeby potwierdzić, iż obowiązuje powszechnie i nie 
ma od niego odstępstw. Innymi słowy, ponieważ prawo przyznaje, że zawsze wyni-
kały z niego jakieś wyjątki, to wyjątki te nie stanowią już problemu dla jego jurs-
dykcji18. Z historycznego punktu widzenia takie sformułowania okazały się uży-
teczne, gdyż realna polityka często niweczyła dążenia do osiągnięcia prawniczego 
puryzmu. Dlatego immunitet (w swojej pozabiologicznej roli) łagodził nieuniknio-
ne tarcie między prawem a polityką. Nie wypaczając formalnych wymogów prawa 
i nie umniejszając ich zastosowania, immunitet umożliwił wykorzystywanie ich na 
potrzeby politycznego realizmu. Biomedycyna przejęła ten pełnoprawny zagad-
kowy twór (tj. zasadę, że wyjątki potwierdzają regułę), aby włączyć „obronę” do 
grona tego, co jest faktycznie „naturalne”, i tym samym namaścić ją na cechę przy-
rodzoną. 

                                                           
17 W języku angielskim „immunity” oznacza zarazem „odporność”, „immunitet”, „nietykalność” (przypis 
tłumacza). 
18 Esposito w Bios formułuje swoje poglądy w podobnym kierunku, choć jego sposób pisania o 
odporności – zarówno prawnej, jak i biologicznej – jest bardziej filozoficzny niż historyczny. 
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To metaforyczne zastąpienie wspomogło naukową medycynę, gdyż ograniczyło 
złożoną, sprzeczną, a jednak całkowicie konieczną zażyłość organizmu i środowi-
ska do jednego typu bardzo przejrzystej relacji: agresja/odpowiedź. Wraz z nasta-
niem biologicznej odporności medycyna identyfikuje zdolność organizmu do uni-
kania chorób i powrotu do zdrowia w specyficznym zachowaniu naszych komórek 
i molekuł (co stanowi kolejny znak szczególny biomedycyny)19. To specyficzne za-
chowanie szybko wypiera mniej szczegółowe pojęcie uzdrawiania jako bardziej 
właściwą ideę naukową. Ponadto indywidualny organizm staje się miejscem, gdzie 
toczy się bitwa komórkowa o jego przetrwanie (zwana inaczej chorobą), a po-
szczególne mikroby zostają przedefiniowane jako wrogie czynniki, którym orga-
nizm musi wypowiedzieć bezlitosną wojnę na śmierć i życie. Podczas gdy drobno-
ustroje wyłaniają się zarówno jako czynniki biologiczne i polityczne mniej więcej 
dziesięć lat wcześniej niż odporność realizuje swoją zdolność obronną; odporność-
jako-obrona wstecznie użycza teorii drobnoustrojów niektórych swoich prawnych 
mocy, pomagając jej uzyskać status prawa naturalnego. 

Przed osiągnięciami Metchnikoffa niewiele wiedziano o przemianach drobno-
ustrojów. Skoro zarazki faktycznie wywołują choroby, to czemu tylko u niektórych 
ludzi i zwierząt, a u innych nie? Mało tego, jeśli drobnoustroje wywołujące choro-
by są nieustannie wśród nas, to jak to się dzieje, że wciąż pozostajemy żywi w tak 
bezwzględnym i wrogim środowisku? Odporność pozwala nam dostosować się do 
nieuchronnej obecności mikrobów. Wyposaża nas w środki, dzięki którym może-
my nie dopuścić, by ci wszędobylscy, niewidoczni i groźni dla życia inni się roz-
przestrzeniali. Medycyna tym samym sprzymierza się z siłą samoobrony i postrze-
ga swoje działania jako jej lustrzane odbicie. Zamiast przypominać o podstawowej 
więzi, jaką organizm utrzymuje z otaczającym go światem, odporność przekształci-
ła medycynę w potężną broń, z pomocą której ciało toczy nieuniknioną walkę, by 
uchronić się przed zagrażającym jego życiu środowiskiem. 

Jeśli jednak ów bój przedstawia uwarunkowania naturalne, to dlaczego medycyna 
i biologia tak jawnie opierają się na pojęciach politycznych i prawniczych, aby je 
objaśnić? Jeśli w relacjach między organizmami można odnaleźć bezpośredni 
związek z naszymi politycznymi i prawnymi zasadami, czy znaczy to, że [po tym, 
jak wprowadzono] odporność, medycyna innymi środkami uprawia politykę? W 
pierwszej połowie XIX wieku teoretyk militarny Karl von Clausewitz przedstawił 
swoją słynną frazę: „Wojna jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami”. W 
drugiej połowie XX wieku Michael Foucault odwrócił jej składnię, by zapytać: „Czy 
powinniśmy […] mówić, że polityka jest wojną prowadzoną innymi środkami?”, na 
co sam odpowiedział: „Jednym z głównych znamion zachodnich społeczeństw jest 
to, że relacje oparte na sile, które już bardzo dawno znalazły swój wyraz w wojnie i 
wszystkich formach stanu wojennego są stopniowo włączane do domeny władzy 

                                                           
19 Kay przedstawia w Who Wrote, jak immunologiczne uprzywilejowanie specyficzności stworzyło 
matrycę pierwszego modelu biologicznej dziedziczności. 
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politycznej” (Foucault 1988)20. Odporność w dziwny sposób przeszczepiła zarówno 
polityczny, jak i militarny potencjał w obszar biologii człowieka, tworząc zagma-
twany tryb wyjaśniania. De facto, ilustruje szczególną hybrydę militarnego, poli-
tycznego i biologicznego myślenia, które „naturalnie” kwestionuje rozróżnienia 
między tymi dziedzinami. Interpretując biologiczną odporność jako aktywny pro-
ces obronny organizmu, naukowa medycyna sprawnie łączy wojenną ideologię 
(która ujmuje wyzwania rzucane przez środowisko jako złowrogi atak) z politycz-
nym pojęciem prawnego wyjątku (które ostatecznie potwierdza powszechną waż-
ność prawa). 

Dzięki tej sugestywnej pojęciowej alchemii biologiczna odporność sytuuje się w i 
jako miejsce, gdzie krzyżują się dwie całkiem odmienne, jeśli nie przeciwne, meto-
dy organizowania ludzkich interakcji: wojna i pokój. Do tego stopnia, w jakim 
prawo usiłuje wyprzeć wojenną przemoc (choć dokonuje tego przez zmobilizowa-
nie własnej przemocy) oraz w jakim wypowiedzenie wojny (oddając prawo pod jej 
jurysdykcję) zmierza do ograniczenia zakresu prawnej przemocy, te dwie [metody] 
zdają się wzajemnie równoważyć (Deleuze 1988: 30)21. Dlatego pojęcia immunitetu 
jako legalnego odstępstwa oraz odporności jako obrony nie muszą ze sobą kore-
spondować – co więcej: wcale nie muszą za sobą współistnieć. Mówiąc dokładniej, 
tam, gdzie istnieje immunitet, tam nie trzeba się bronić, a gdzie bronić się trzeba, 
tam nie ma nietykalności. Tak czy inaczej to przyswojone przez bionaukę pojęcie 
odporności wchłonęło obie możliwości, by opisać jak złożony organizm utrzymuje 
swoją witalność, żyjąc na świecie, w którym część towarzyszących mu organizmów 
(wirusy, bakterie, pasożyty i ludzie) jest w stanie zagrozić jego dobrostanowi i ode-
brać mu życie. W wyniku tego niestosownego i dotychczas rzadko dostrzeganego 
połączenia „odporny” organizm stał się na wskroś biopolityczną formą życia. 

 

„Natura ciała nowoczesnego”  

W książce, jak sugeruje jej podtytuł22, posługując się odpornością jak soczewką, 
skupiamy się na tym, w jaki sposób medycyna „unowocześnia ciało” i zastanawia-
my się nad biopolityką zrodzoną przez ten nowoczesny zwrot w medycynie. In-
nymi słowy: w tej publikacji rozważa się, w jaki sposób medycyna modernizuje 
nas, wcielając w życie teoretyczną praktykę, która określa ludzi jednocześnie – jeśli 
robi to nieświadomie – jako organizmy i aktorów politycznych, w ten sposób two-
rząc z biopolityki jeden z naszych najbardziej nowoczesnych wymiarów. W sa-
mym centrum tych rozważań znajduje się fikcyjny punkt węzłowy, który możemy 
nazwać „nowoczesnym ciałem”. Bardzo często mówimy, że ciało reprezentuje to, 

                                                           
20 Foucault, Wola wiedzy. Wszystkie cytaty – z wyjątkiem oznaczonych – są wzięte w 
niezmodyfikowanej postaci z angielskiego wydania: The History of Sexuality, t. 1: An Introduction.  
21 Deleuze w Foucault twierdzi: Foucault pokazuje, że prawo jest obecnie nie bardziej stanem pokoju niż 
wynikiem udanej wojny: to wręcz sama wojna, strategia tej wojny w działaniu (1988: 30). 
22 Immunity, Biopolitics, and the Apotheosis of the Modern Body – Odporność, biopolityka i apoteoza no-
woczesnego ciała (przyp. tłumacza). 
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co w nas jest najbardziej naturalne, albo przypuszczamy, iż nasze ciała rzeczywi-
ście przedstawiają naszą „naturę” taką, jaką ona jest. Jednakże to przeświadczenie 
zakłada o wiele za dużo i o wiele za mało, niż trzeba (Williams 2006: 67-85). Za-
miast tego, nasze ciała i nasze „ja” uległy głębokim historycznym przemianom – 
przemianom, które doprowadziły do biomedycznej apoteozy odporności, a zara-
zem były jego bezpośrednią konsekwencją. 

Będąc jednocześnie czymś więcej i czymś mniej niż naturalny fenomen, unowocze-
śnione ciało powstało jako artefakt wytężonego zainteresowania i zaangażowania 
ludzi. Ukształtowało się ono w wyniku spotkania kapitału pieniężnego, filozoficz-
nej refleksji i naukowej teorii, by nie wspomnieć o formacjach militarnych, sto-
sunkach kolonialnych, reformach religijnych, rozwoju technologicznym, przemia-
nach struktury rodziny, industrializacji, reżimach edukacyjnych, zasadach opieki 
medycznej i wielu innych czynnikach. Nowoczesne ciało aspiruje do tego, by ulo-
kować istoty ludzkie w wyznaczonych przez naskórek granicach, odróżniających 
osobę od świata przez cały ten okres, który nazywamy życiem. Jeśli pomyślimy o 
„groteskowym ciele” Michaiła Bachtina – ciele zupełnie otwartym na świat w sen-
sie czasowym i przestrzennym, które jednocześnie żywi się, sra, pieprzy się, tań-
czy, wybucha śmiechem, jęczy, wydaje na świat dzieci, zapada na chorobę i umiera 
(Bakhtin 1984)23 – jako ikonie nienowoczesnego lub przednowoczesnego ciała, to 
na zasadzie kontrastu można powiedzieć, że nowoczesne ciało oferuje nam ciało 
własne, ciało będące czyjąś własnością (proprietary body), którego starannie okre-
ślone dominium uzasadnia jurydyczne i polityczne uprawnienia do tego, co C. B. 
Macpherson nazwał pamiętnie „posesywnym indywidualizmem” (Macpherson 
1962). 

Nowoczesne ciało, mimo że było istotnym politycznym, ekonomicznym, filozoficz-
nym a nawet psychicznym fenomenem, jako ciało biologiczne nie istniało, mówiąc 
precyzyjnie, aż do końca XIX wieku. Ujmując to jeszcze dokładniej, aż do końca XIX 
wieku nowoczesne zatomizowane ciała jednostek nie harmonizowały z dominują-
cymi teoriami naukowymi, które pojmowały żyjące organizmy raczej jako przyle-
gające do swoich światów życia, a nie od nich zasadniczo odrębne. Istotnie, w tej 
książce twierdzę, że wraz z nadejściem biologicznej odporności, monadyczne no-
woczesne ciało w pełni doczekało się naukowej i defensywnej apoteozy. Aby zro-
zumieć ten indywidualizujący proces transsubstancjacji, książka A Body Worth 
Defending śledzi, jak wyglądały nowoczesne przemiany ciała od połowy XVII wieku 
aż do końca XIX stulecia, aby rozważyć, jak zmiany te dotknęły naszych komórek i 
tkanek oraz instytucji i wyobrażeń. 

Po nastaniu odporności-jako-obrony bionauka uznała, że życie pociąga za sobą 
nieunikniony problem utrzymania granic. Mniej nowoczesne idee na temat istot 
żyjących umieszczały organizm w świecie materialnym: witalne składniki tego 

                                                           
23 Zob. również Stallybras. 1986. Pollitics and Poetics.  
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świata stanowiły o życiu organizmu, a ich napływ powodował jego ożywienie24. Z 
odpornością jako swoim awatarem nowoczesna biomedycyna głosi pogląd prze-
ciwny, że jako organizmy życiowo zależymy od nieustannych działań przeciw 
światu, by podtrzymać własną integralność, czy faktycznie siebie samych. Jednak-
że to agonistyczne przeświadczenie nie całkiem zgadza się z biologicznym sposo-
bem myślenia o tym, jak organizmy koegzystują we wspólnych ekosystemach; cza-
sem ze znacznymi obopólnymi korzyściami, czasem pokojowo lub obojętnie, a in-
nym razem szkodliwie. Mimo to wkład nowoczesnej bionauki w koncepcję samo-
interioryzującego i broniącego się organizmu zdradza jej nieuświadomiony dług 
zaciągnięty u nowoczesnej filozofii osoby25. Odporność ucieleśnia idee na temat 
istoty ludzkiej, które mają źródło w nowoczesnej polityce, ekonomii, prawie, filozo-
fii i nauce, które później uzyskały status naukowy, gdy odporność wszczepiła je w 
żywe organizmy i tym sposobem potwierdziła, że są czymś istotowo „naturalnym”. 

Chociaż odporność-jako-samoobrona jest tytułowym tematem tej książki, tylko 
częściowo śledzę w niej szczególne osiągnięcia w biologii i medycynie, który po-
przedziły i uwarunkowały biomedyczne dojrzewanie odporności. Nie analizuję 
wyczerpująco złożonych sposobów, w jakich używano pojęcia odporności od XVIII 
aż do końca XIX wieku, kiedy coraz częściej służyło ono do opisu powszechnej em-
pirycznej obserwacji, że choroby dotykają różnych ludzie odmiennie26. Nie staram 
się tu również omawiać lub kwestionować prac z historiografii biologii, medyny i 
technologii, którym wiele zawdzięcza moja argumentacja. Zamiast tego książka A 
Body Worth Defending zajmuje się przemieszczaniem się odporności z polityki i 
prawa do dziedziny medycyny i nauki jako kompleksem myślenia o ciałach nowo-
czesnych, które przenika do dyskursów politycznych, prawnych, filozoficznych, 
ekonomicznych, administracyjnych, rządowych, naukowych i medycznych. W 
miarę jak ta całość zaczęła rozwijać się w Europie około 1650 roku, jej manifestacje 
wzajemnie się kształtowały i modyfikowały. Wszystkie razem zmieniły – i faktycz-
nie obaliły – przednowoczesną czy też nienowoczesną podstawę, na której teocen-
tryczne hierarchie feudalne hodowały obdarzone duszą ludzkie formy, w ten spo-

                                                           
24 Współczesne (odważę się nawet powiedzieć: postmodernistyczne) teorie, które skupiają się na 
biotechnologii, często podążają śladem Deleuze’a, również uwzględniają tę dynamikę płynów (fluid 
potentials0. Jednakże zwykle uważają ją za wyraz zmiany ontologicznej spowodowanej nowymi 
biotechnologiami (zob. na przykład Massumi, Parables; Thacker, Biomedia i Global Genome; Clough, 
„Afective Turn”). W tej książce pokazuję natomiast, że nowoczesne ciało jako pewnego rodzaju jedność 
staje się czymś biologicznie możliwym dopiero pod koniec XIX wieku za sprawą historycznego 
inkarnowania nowoczesnej ontologii, od której te późniejsze polityczne ontologie się odróżniły (i 
odsunęły).  
25 The Immune Self Taubera objaśnia, jak immunologiczny dyskurs wykorzystywał filozoficzne hipotezy 
o jaźni, które formułowano w ciągu kilku ostatnich stuleci. 
26 Tym uzusem zajmuję się w rozdziale 4 i przyglądam się przełomowym momentom w jego rozwoju. 
Moje komentarze na temat opisowego aspektu odporności opieram na ponad 400 angielskich i 
francuskich przykładach zastosowania tego pojęcia między 1750 a 1890 rokiem. Nie byłoby to możliwe 
bez genialnego Google Books. Mimo że Google Books nie jest pełnym i systematycznym archiwum, to 
jako wyszukiwarka słów daje dostęp do tak wielu dokumentów, że nikt do tej pory nie użył większej ich 
liczby, by sprawdzić znaczenie odporności. Chociaż dopuszczam istnienie kontrprzykładów (chociaż 
sam ich nie znalazłem), to ogromna przewaga podobnych zastosowań potwierdza moje twierdzenie. 
Spróbujcie sami i zobaczcie. 
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sób oczyszczając i przygotowując grunt, na którym mogły rozkwitnąć hybrydyczne 
nasiona nowoczesnego indywidualizmu. W rzeczy samej, w epoce nowoczesnej (i 
wszędzie gdzie tylko o tym pomyślicie) osoba jest coraz rzadziej łączona z duszą, a 
coraz częściej, z ciałem. Zarazem różny status osobowy duszy i ciała określa różne 
ontologie polityczne (Hacking 2002)27. Nowoczesność zrodziła nowoczesne ciało, a 
ono stworzyło nowoczesną materię (matter). 

Rzecz jasna, istnieje wiele złożonych znaczeń, które narosły wokół terminów „no-
woczesny” i „nowocześni”. Niemała przestrzeń półek w bibliotekach na całym 
świecie jest wypełniona tomami, w których definiuje się i opisuje nowoczesność i 
rzeczy określane jako nowoczesne. W niektórych ujęciach definiuje się te pojęcia 
historycznie, innym razem – filozoficznie, technologicznie, religijnie, ekonomicz-
nie, politycznie, geograficznie, seksuologicznie, rasowo, globalnie lub na kilka po-
wyższych sposobów jednocześnie. Jednakże wszystkie te odczytania podzielają 
podstawową przesłankę, że nowoczesność odnosi się do życiowych relacji (living 
relations), które są czasowe i odbywają się w czasie. Jak sugeruje etymologia, „no-
woczesność” (słowo wywodzące się z klasycznej łaciny, od przysłówka modo, który 
znaczy „właśnie teraz”) kojarzy się z punktowym zanurzeniem się w teraźniejszo-
ści, stanowiącym synkopę w stosunku do eschatologicznych ram czasowych, które 
łączą się z przednowoczesnym chrześcijaństwem. Nowoczesność bardzo precyzyj-
nie denotuje epokę historyczną (nieważne jakie parametry chronologiczne jej 
przypiszemy), zmieniając nasze wyobrażenie o czasie – staje się on czymś histo-
rycznym, to znaczy czymś, co jest wskaźnikiem ludzkich przemian. Michael Hardt i 
Antonio Negri niedawno scharakteryzowali to przesunięcie, zarazem pojęciowe i 
materialne, jako „rewolucyjną immanencję” (Hardt, Negri 2002: 70–74). Pośród 
wielu innych skutków [działania] tej fundamentalnej (radical) immanencji można 
odnotować możliwość zakorzenienia istoty ludzkiej – i istot ludzkich – zarówno 
przestrzennie jak i czasowo w dającym się zlokalizować obszarze, który nazywamy 
ciałem. De facto, da się scharakteryzować transformacje związane z europejską 
nowoczesnością, mówiąc, że umożliwiają one zasadniczą metonimię osoby, prze-
kształcając nieśmiertelną duszę w śmiertelne ciało. Zmieniając kryteria i roszcze-
nia wobec osoby, to metonimiczne przesunięcie przyczynia się do zdestabilizowa-
nia religijnie ukształtowanych (opartych na duszy) hierarchicznych struktur, które 
charakteryzowały przednowoczesne europejskie formacje społeczne. Immanentne 
ludzkie ciało stwarza przestrzenne i czasowe lokum dla działań biopolitycznych, a 
tym samym pomaga zapoczątkować nową polityczną ekonomię osoby nowocze-
snej, w której różnice między ludźmi (np. rasa, płeć biologiczna, płeć społeczno-
kulturowa, klasa, wiek etc.) przedstawiane są raczej jako atrybuty ciała, a nie gra-
dacja dusz28. 

                                                           
27 Tak jak Hacking w Historical Ontology, tak i ja staram się zrozumieć dzieje ludzkiej „istoty” w świetle 
genealogicznego przedsięwzięcia Foucaulta. Moja książka różni się jednak sposobem ujmowania 
historycznych podstaw nowoczesnej ontologii politycznej w ciele. 
28 Mając na względzie seksualną odmienność, Laqueur opisuje tę zmianę, zauważając że pod koniec 
XVIII wieku „hierarchiczna biologia wspierająca się na metafizycznej nadrzędności »wielkiego 
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Według tej interpretacji nowoczesność staje się świeckim porządkiem nie dlatego, 
że odrzuca ducha, ale raczej z tego powodu, że ukierunkowuje ludzkie doświad-
czenie na życiową teraźniejszość, która zamieszkuje nasz świat. W łacinie saecu-
lum znaczy: doczesny okres życia ludzkiego gatunku, okres życia, pokolenie lub 
stulecie, zatem nowoczesna sekularyzacja (podobnie jak sama nowoczesność) 
oznaczała pierwotnie usytuowanie w czasie w pewien specyficznie ucieleśniony 
sposób. Przeciwieństwem świeckości nie jest zatem to, co religijne, ale to, co escha-
tologiczne. Odkąd życiowa dynamika ludzkiego ucieleśnienia zaczęła określać 
ludzką sprawczość, to uzasadniła zarówno prawo do politycznego buntu (np. teo-
rie praw naturalnych), jak i transformację ekonomiczną (np. pojawienie się pracy 
zarobkowej). Mary Poovey traktuje argumentację na temat i rzecz świeckiej „natu-
ry ludzkiej” jako epistemologiczne mediowanie pomiędzy przednowoczesnymi 
inwestycjami w ład opatrznościowy a nowoczesnymi instytucjami społecznymi 
(Poovey 2002: 125-145). Ta książka przyjmuje podobną kartografię jak Poovey, ale 
analizuje nowoczesną naturę ludzkiej natury w zmieniających się biologicznych i 
medycznych wyobrażeniach na temat samego ludzkiego organizmu. Innymi słowy, 
śledzi genealogię nowoczesności poprzez zmieniające się idee o naturze człowieka, 
zwłaszcza kiedy ludzki organizm stopniowo zaczyna przedstawiać się i żyć jako 
fenomen biologiczny, oddzielony i odseparowany od środowiska, które jedynie 
wtórnie go otacza czy nawet się mu przeciwstawiania. 

W tym sensie nowoczesność oznacza porzucenie wszechogarniającej „wrażliwości 
(passibility)”, którą Timothy Reiss przypisuje przednowoczesnym i nienowocze-
snym podmiotowościom, gdzie osoba mogła rozwinąć się z „poczucia bycia zako-
rzenioną i działającą … poprzez świat materialny i jego bezpośrednie biologiczne, 
rodzinne oraz społeczne otoczenie, a także świat duszy (»ożywiony«) oraz poza-
ziemskie, duchowe i boskie życie” (Riess 2002: 2). Nowoczesność może więc jawić 
się jako zestaw praktyk, które dosłownie ucieleśniają historyczny paradoks: nowo-
czesność produkuje i reprodukuje ludzi jako coś zarówno naturalnego i kulturo-
wego, biologicznego i społecznego, empirycznego i transcendentalnego, skończo-
nego i nieskończonego tak długo, jak długo sprawia, że ciało jest hybrydalną biopo-
lityczną formacją, którą musimy mieć, by być osobą. Uwzględniając szeroki wa-
chlarz możliwych znaczeń, w kolejnej części naszkicuję, jak będą w tej książce ro-
zumiane takie określenia, jak nowoczesność i nowocześni ludzie, przyglądając się 
dwóm różnym i fascynującym interpretacjom: Brunona Latoura oraz Michaela 
Foucaulta. Miejmy nadzieję, że pomoże nam to rozjaśnić, co znaczy, że biologiczna 
odporność sprawiła, że ciało jest nowoczesne. 

 

                                                                                                                                                               

łańcucha bytu« ustąpiła biologii, w której ciała są niewspółmierne” („Orgasm”: 24). Foucault w Trzeba 
bronić społeczeństwa opisuje powstawanie biologicznego rasizmu, które miało miejsce w podobnym 
czasie (Foucault 2003: 254-258). 
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Krótka historia biopolityki 

W treściwym i polemicznym tekście, nazwanym prowokacyjnie Nigdy nie byliśmy 
nowocześni, Bruno Latour proponuje zaskakującą i fascynującą analizę tak zwanej 
nowoczesności. Czyni to, ujawniając zbiór epistemologicznych założeń, które gwa-
rantują materialne sukcesy nowoczesności, nawet kiedy zaprzeczają jej oficjalnym 
przesłankom. Czerpiąc z badań Stevena Shapina i Simona Schaffera na temat tego, 
jak angielskie nadejście nowoczesności przekształciło naukę i politykę w zacho-
dzące na siebie i współkonstytuujące się dziedziny (Shapin, Schaffer 1985), Latour 
postuluje wstępnie istnienie czegoś, co nazywa „nowoczesną konstytucją”, w której 
przyjmuje się dwa hipotetyczne, odmienne lecz nierozerwalne przekonania. 
Pierwsze z nich głosiło: „To nie ludzie tworzą naturę, natura istniała zawsze i zaw-
sze już tam była, a ludzie wyłącznie odkrywają jej tajemnicę”, a drugie: „To istoty 
ludzkie, i tylko one, tworzą społeczeństwo i wolny sposób tworzą swe przeznacze-
nie” (Latour 2011: 49). Oddzielenie natury od ludzi i ludzi od natury, uwalnia myśl 
naukową i polityczną od zamkniętej dynamiki, którą zakładały stosunki między 
człowiekiem a naturą w okresie feudalnym i nowożytnym (a także dość powszech-
nie w innych przednowoczesnych kulturach) (Latour 2011: 98-100)29. Teraz każda z 
tych relacji może stać się przedmiotem krytycznej refleksji i być na nowo sformu-
łowana. Jednak, co pokazuje Latour, te warunki same w sobie są niewystarczające, 
gdyż de facto wzajemnie się wykluczają, dlatego „nowocześni ludzie” dodają do 
nich jeszcze jedno ograniczanie: Te dwie gwarancje są sprzeczne nie tylko wzglę-
dem siebie, ale także wewnętrznie, ponieważ każda z nich gra jednocześnie na 
transcendencji i immanencji (…) Czy oni kłamią? Oszukują siebie? Nas? Nie, po-
nieważ należy w tym miejscu dodać trzecią gwarancję konstytucyjną: po pierwsze 
powinien istnieć całkowity podział między światem natury (chociaż wytworzony 
jest on przez człowieka) a światem społecznym (chociaż podtrzymywanym przez 
przedmioty) (Latour 2011: 50). Ten warunek, który ustanawia to, co Latour nazywa 
„puryfikacją”, kształtuje nowoczesnych ludzi, oddzielając od siebie te właśnie ele-
menty, z których tworzy się nowoczesność. Sprawia on, że nowoczesność wiąże się 
z – i chowa za – swoimi niestabilnymi epistemologicznymi i ontologicznymi fun-
damentami, umieszczając je poza zasięgiem widzialności i zrozumiałości. 

Razem wzięte, owe konstytucyjne „gwarancje” pozwalają nowoczesnym ludziom w 
niewyobrażalny dotąd sposób mobilizować zasoby, idee, przedmioty i relacje, wy-
korzystując to, co Latour nazywa „sieciami”. Te nowe możliwości poruszania się 
(mobile possibilities) nie tylko zarażają nowoczesność osławioną pychą, przez co 
radykalnie odcina się ona od przeszłości (to znaczy całkowicie zrywa swoje więzi 

                                                           
29 Latour przekonuje, że podział, który nowoczesność ustanowiła między naturą, społeczeństwem i 
Bogiem, dał początek serii następstw, włączając w to temporalne oddzielenie „tradycyjności” i 
„nowoczesności”, a także zastosowanie tego temporalnego schematu do geopolitycznego 
kategoryzowania również innych kultur, które przybiera postać: kultury „przednowoczesne” kontra 
„nowoczesne”, czy też mówiąc zwięźle: „Inni” kontra „My”. W tym sensie argumentacja Latoura 
współgra z tą, którą przedstawia Chakrabarty w Provincializing Europe, pisząc o eurocentryzmie 
nowoczesnej historiografii (Latour 2011: 98-100).  



Immune System, Immune Self 
 

 

284

zarówno z tradycją, jak i kulturami tradycyjnymi), lecz sprawia również, że nowo-
czesność sama może wprowadzić się w postępowy ruch. Robiąc to zdaje się wy-
trwale ożywiać te tymczasowe i geopolityczne rozłamy w ramach swoich niekoń-
czących się zdolności „wytwórczych”.  

Nowocześni sprawią, że natura będzie wkraczać w każdym miejscu, gdzie wy-
twarzane będzie ich społeczeństwo, podczas gdy oni wciąż będą przypisywać 
naturze radykalną transcendencję; nowocześni staną się jedynymi twórcami 
swego politycznego przeznaczenia, a jednocześnie nie przestaną mobilizować 
natury, aby podtrzymać spoistość swojego społeczeństwa. Z jednej strony 
transcendencja natury nie powstrzyma jej społecznej immanencji, z drugiej 
immanencja tego, co społeczne, nie powstrzyma Lewiatana od bycia transcen-
dentnym. Trzeba przyznać, że dość zgrabna konstrukcja, która pozwala nam 
zrobić wszystko i nie być przez nic ograniczonym. Nic zatem dziwnego, że ta 
Konstytucja umożliwiła, jak to się niegdyś mówiło, uwolnienie sil wytwór-
czych… 

(Latour 2011: 51-52) 

Wyzwoliwszy się skutecznie od przeszłości, nowoczesność wyzwala teraźniejszość 
dla przyszłości. Niemniej, ład tego dziejowego podziału opiera się na pojęciowym 
niechlujstwie leżącym u podstaw tej narracji postępu. Jeśli natura wykracza [poza 
siebie] i przeszkadza, to społeczeństwo samo się wykształca i naturalizuje. Przy-
czynowość jednocześnie pojawia się wszędzie i nigdzie. Zamienne kategorie, które 
stanowią gwarancję Konstytucji Nowoczesności i sprawiają, że jest tak produktyw-
na, pozwalają na obfitość uzasadnień, spośród których wiele sobie przeczy. Aby te 
uzasadnienia sprawiały wrażenie niesprzecznych, racjonalnych, a tym samym – 
politycznie i filozoficznie wartościowych, to jakaś forma mediacji musi wzmocnić 
fundamentalne podziały, na których opiera się nowoczesność (natura-
społeczeństwo, transcendentne-immanentne, podmiot-przedmiot, nieczłowiek-
człowiek, świeckie-religijne, tradycyjne-nowoczesne itd.) 

Według Latoura Konstytucja Nowoczesności wspiera się tym, że oddala te sprzecz-
ności do czegoś, co nazywa on „hybrydami”. Hybrydy kształtują sieci materialne, 
które łączą ze sobą „nie-ludzką naturę” i „ludzką kulturę”, jednocześnie znikając 
pod, poniżej lub za progiem nowoczesnej epistemologii i ontologii, tak jakby sta-
nowiły swój własny świat i istniały tylko w nim. Chcąc wyjaśnić, jak to możliwe, że 
ta wewnętrzna hybrydyczność zazwyczaj nie jest rozpoznawana, choć występuje 
tak powszechnie, Latour przedstawia kolejną nowoczesną gwarancję: gwarancję 
gwarancji: „Powinien istnieć ostry podział między pracą hybryd a pracą puryfika-
cji” (Latour 2011: 50-51). Innymi słowy hybrydy „działają” dokładnie tak długo, jak 
długo ich działanie uodpornione jest na przyjmowany przez nowoczesność zasad-
niczy, czy też nawet ontologiczny podział. Wracając do naszego najważniejszego 
przykładu, odporność biologiczna, czerpiąc wprost z tradycji prawno-politycznej, a 
następnie roszcząc sobie prawo do opisywania samej natury, dobrze ilustruje, w 
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jaki sposób hybrydy jednoczą społeczeństwo i naturę, zaprzeczając zarazem, że to 
czynią. (Co wyjaśnia także, dlaczego odporność odgrywa tak ważną rolę w nowo-
czesnej medycynie, a nawet czyni ją na wskroś nowoczesną). Grając przeciwsta-
wieniem między naturą a polityką i pomijając wyłączony środek, nowoczesne spo-
soby opisywania świata przyjmują takie rozróżnienia, które hybrydy biopolityczne 
(na przykład biologiczna odporność) powinny bez wątpienia podważyć, ponieważ 
ich ewidentnie społeczna natura zakłóca podział na społeczeństwo i naturę. Jed-
nak ponieważ hybrydy wydają się konstytutywnie pozbawione jakichkolwiek ta-
kich intencji i konstytutywnie nie mogą podlegać rozważaniu, żeby Nowoczesna 
Konstytucja mogła dalej działać efektywnie, wykonują swoje wyobrażeniowe dzia-
łania niezauważone i niepodważane. W ten sposób hybrydy ukrywają swoją war-
tość w formach życia codziennego, kształtując sposób, w jaki na poziomie wyobra-
żeń i materialnie nadajemy sens własnemu życiu, nie ujawniając przy tym włożo-
nego wkładu i tego, że mogą istnieć też inne możliwości. 

Hybrydy zabezpieczają nasze pojęciowe odwzorowania świata, a same pozostają 
„niewidzialne, nieprzedstawiane i niemożliwe do pomyślenia” (Latour 2011: 54). W 
ten sposób sprawiają, że niemalże nie da się już dostrzec tej (sprzecznej) logiki 
rzeczonych odwzorowań. Myślimy, że robimy jedno, podczas gdy w tym samym 
czasie robimy również coś innego. To podwójne myślenie pozwala nowoczesności 
przekroczyć granice, które miały pozostać nietknięte: „Krytyczna moc nowocze-
sności leży w tym podwójnym języku: mogą mobilizować naturę w sercu relacji 
społecznych, nawet jeśli naturę umieszczają nieskończenie daleko od ludzi; mogą 
swobodnie tworzyć i dekomponować swoje społeczeństwo, nawet jeśli jego prawa 
zdają się nieuchronne, konieczne i absolutne (Latour 2011: 58). Hybrydy stanowią 
gwarancję tej nowoczesnej podwójnej więzi zaprzeczając jej. Materializując kon-
kretne przypadki niezróżnicowania, ich nieobecność oraz bezsensowność pozwa-
lają trwać nowoczesności w obecnej postaci. Ujmując to nieco inaczej: podkreśla-
nie ich obecności i sensowności, uświadamia nam, że „nigdy nie byliśmy nowocze-
śni”, a przynajmniej że nie cała nowoczesność jest rozłamana, lub po prostu, że 
nowoczesność od samego początku była niespójna: „Po lewej mamy rzeczy same w 
sobie, po prawej wolne społeczeństwo mówiących i myślących podmiotów, warto-
ści, znaków. Wszystko zdarza się gdzieś pośrodku, wszystko przechodzi między 
stronami, wszystko dzieje się dzięki mediacji, translacji i sieciom, ale ta przestrzeń 
nie istnieje, nie ma dla niej miejsca. Dla nowoczesnych to coś nie do pomyślenia” 
(Latour 2011: 58-59). 

Wypełniona hybrydami nowoczesna nieświadomość odsłania ślady konkurujących 
sił, nadających kształt społecznej naturze, którą jesteśmy. Jednak ponieważ hybry-
dy lokują się poniżej poziomu naszej świadomej refleksji (przynajmniej tak długo, 
jak długo „jesteśmy nowocześni”), jednocześnie zatajają przed nami te siły. Moja 
książka demaskuje jedną z takich hybryd – „odporność-jako-obronę” – aby przyj-
rzeć się w pełni politycznemu wymiarowi rzekomo biologicznego substratu, który 
nazywamy „ciałem” (kolejnej hybrydy, jeśli nie hybrydy hybryd, jak zobaczymy to 
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w rozdziale 2 i 3). Biologiczna odporność i ciało są lustrzanym odbiciem, jedno 
odzwierciedla drugie zarówno jako naturalny fundament, jak i raison d’étre. Od-
porność bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie integralności ciała, pod-
czas gdy przypuszczalna osobliwość (putative singularity) ciała stwarza konstytu-
tywną podatność na choroby, przed którymi odporność musi je zawzięcie chronić. 
Przywołując po cichu swoje prawno-polityczne pochodzenie, by zaradzić tym na-
turalnym brakom (a jednocześnie naturalizując swój niedoceniony prawno-
polityczny aspekt), odporność wskakuje w wyrwę między naturą i społeczeń-
stwem, tak jak powinna to robić każda dobra hybryda. 

Im dłużej pracuję nad tym przedsięwzięciem, tym mniej rozumiem, dlaczego za 
oczywiste przyjmujemy używanie złożonych prawnych i politycznych pojęć do 
opisania tego, jak współegzystujemy jako organizmy. Odporność taka, jaka się jawi, 
niewiele ma do zaoferowania jako pewna możliwość dla organizmu (organismic); 
w rzeczy samej, gdy już zwrócimy na nią uwagę, to trudno nie zauważyć, że ten 
trop jest katachrezą30. W największe jednak zakłopotanie nie wprawia mnie ta 
ewidentnie nietrafiona figura, ale to że, choć odporność spełnia rolę hybrydy bio-
politycznej zupełnie otwarcie, a jej „polityczna natura” ukrywa się na pierwszy 
rzut oka, nikt nie poświęcił dziwaczności tej hybrydy najmniejszej uwagi Każdego 
dnia przywołujemy odporność niezliczoną ilość razy jako nieproblematyczny 
aspekt rzeczywistości, czyli „fakt”: uwzględniając ten fakt prowadzi się laboratoria 
i przepisuje szczepienia oraz antybiotyki; inwestują w niego koncerny farmaceu-
tyczne; rządy opierają na nim swoje plany i wdrażają politykę; a NGO-sy oraz mię-
dzynarodowe i ponadpaństwowe organizacje mogą dzięki niemu zbierać i dystry-
buować zasoby. Nie da się zaprzeczyć, że odporność jest użyteczna. Niemniej jak 
każda wyszukana hybryda zaprzecza sama sobie na różnych poziomach, a potem 
obejmuje wszystkie te sprzeczności. 

Książka A Body Worth Defending rozpatruje odporność jako apoteozę zarówno 
nowoczesnej medycyny, jak i nowoczesnego ciała, ponieważ odporność w defen-
sywny sposób wyodrębnia organizm z jego kontekstów witalnych, w których z 
konieczności żyje, lokując w nim jednocześnie naturę i kulturę. To rozdarcie two-
rzy pęknięcia w świecie życia, gdyż definiuje organizm jako broniące się wnętrze, 
który nieustannie musi się chronić przed wrogim zewnętrzem. W ten sposób od-
porność-jako-obrona naturalizuje przesłanki formułowane wcześniej w ramach 
modernizacji politycznej, namaszczającej indywiduum – wraz z jego kluczowym 
metonimem, ciałem – na naturalny atom społeczeństwa. Jeśli te skomplikowane 
hybrydy kształtują podwaliny nowoczesnej teorii politycznej i odpowiednio – no-
woczesnej biomedycyny, to czynią to jako instancje „biopolityki”, by przywołać 
pamiętne określenie Foucaulta. W rzeczy samej, ścierając Latoura z Foucaultem (i 
w ten sposób proponując coś, co jak mam nadzieje wywoła użyteczne, a może tak-

                                                           
30 Według Oxford English Dictionary „katechreza” znaczy: „niewłaściwy sposób używania słów; 
określenie rzeczy za pomocą terminu, który denotuje coś innego; niewłaściwe stosowanie lub 
zniekształcenie tropu lub metafory”. 
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że przyjemne dla nich obu poruszenie), możemy powiedzieć, że biopolityka nazy-
wa „hybrydyczną domenę” lub domenę hybrydyzacji. Dzięki temu będziemy w 
stanie dojrzeć i zrozumieć relacje siły, które z jednej strony starają się odróżnić 
biologię od polityki w sensie epistemologicznym i ontologicznym, a z drugiej, dążą 
do zmobilizowania „życia” jako witalnego zasobu władzy i jej celu. 

Biopolityka (wraz ze swoim bratem bliźniakiem – „biowładzą”) stanowi dowód na 
prawdziwość jednego z najbardziej nośnych i tajemniczych elementów konceptu-
alnego dziedzictwa Foucaulta31. Chociaż powszechnie uważa się, że biopolityka i 
biowładza są trudne do ujęcia, to skupiały i nadal skupiają uwagę wielu współcze-
snych intelektualistów, którzy zauważyli, iż te pojęcia przywołują na myśl coś, jak 
się zdaje, charakterystycznie swoistego dla nowoczesnego świata (a przynajmniej 
jego euro-amerykańskiego wcielenia)32. Odwołując się do wszechobecnego zaanga-
żowania się czy też uwikłania w „samo życie”, biopolityka kieruje naszą uwagę na 
oczywisty fakt, że władza przez mniej więcej dwieście ostatnich lat działała po czę-
ści tworząc, manipulując, zarządzając, krzewiąc, usprawniając i inwestując w 
„strefę niepodzielonego” (by przywłaszczyć termin Agambena), która znajduje się 
miedzy naturą i kulturą i którą my wszyscy nazbyt nieproblematycznie nazywamy 
„ciałem”. Jeśli zarówno życie ciała, jak i porcja życia realizująca się w ramach cie-
lesnych całości zwanych „populacjami” zaczęły wyłaniać się jako problem poli-
tyczny pod koniec XVII i w XVIII wieku, to możemy powiedzieć, że dokonują tego 
jako hybrydy, które wprowadzają naturę ucieleśnianą przez ludzi na grunt polity-
ki, którą uprawiamy. Innymi słowy, idąc za Foucaultem, biopolityka zdaje się skła-
niać się ku niezauważalnej elizji między naturą i kulturą, zarówno w tym, co 
zwiemy „człowiekiem”, jak i w całościach żyjących istot ludzkich. Co więcej biopo-
lityka ujawnia tę hybrydyczną formację jako sferą wyjątkowo wpływową, czy też 
domenę, której siła wywodzi się z motywowanej przez nią biopolitycznej niepo-
dzielności. Zatem w ramach nowoczesności „życie” ludzkich istot i ludzkich zbio-
rowości stopniowo staje się najdonioślejszym podmioto-przedmiotem trosk poli-
tycznych. 

 

                                                           
31 Foucault często, choć nieco ogólnikowo, używał terminów „biopolityka” i „biowładza” w połowie lat 
70., w tym w słynnej części podsumowującej Wolę wiedzy (1976) oraz w tytule swoich wykładów z 
Collège de France z lat 1978-1979 – Narodziny biopolityki. Rzadko zauważana „biohistoria” również 
pojawia się w ostatniej części Woli wiedzy jako odpowiednik biowładzy, lecz w innych pismach ten 
termin nie pada często. Jedyny ważny wyjątek, który ma tu dla nas znaczenie, stanowi wykład 
wygłoszony z Brazylii w 1974 roku: „Pojawił się zatem nowy wymiar medycznych możliwości, który 
będę nazywał zagadnieniem biohistorii. Od tamtego czasu lekarze i biolodzy nie poruszali się już na 
poziomie jednostek i ich potomstwa, lecz zajęli się życiem jako takim i jego fundamentalnymi 
wydarzeniami. Znajdujemy się w biohistorii i odgrywa to bardzo ważną rolę. („Crise de la mèdicine”, 
Dits et ècrits: 48). 
32 Można by dyskutować ze stworzoną przez Foucaulta periodyzacją dziejów, jak robi to Agamben w 
Sacer (moja krytyka krytyki skierowanej przez Agabmena pod adresem Foucaulta, zob. E. Cohen, 
rozdział Ciało warte posiadania) lub jego eurocentryzmem, jak Mbeme w Necropolityce. Jednakże tylko 
nieliczni, o ile ktokolwiek w ogóle, zaprzeczają, że biopolityka i biowładza trafnie i sugestywnie opisują 
charakter świata, który znamy. 
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Foucault twierdzi, że wyłonił się on w czasie historycznej przemiany, która ma 
miejsce około połowy XVII wieku i później, inaczej mówiąc, w nowoczesności 
skonstruowanej jako horyzont historyczny. Chociaż Foucault dokładnie tak tego 
nie formułował, to jego rozważania biopolityczne ujmują „ciało” jako formę życia, 
która pojawia się w czasie transformacji historycznej, która nas zmodernizowała 
(o ile kiedykolwiek staliśmy się nowocześni). Ten problem poruszył otwarcie na 
swoich wykładach w College de France z lat 1976-1977, zatytułowanych Musimy 
bronić społeczeństwa, gdzie rozważał problem suwerenności politycznej, częścio-
wo osadzając filozofię polityczną Hobbesa w kontekście angielskiej wojny domo-
wej i rządów Cromwella, które po niej nastały (1649-1660 r.). Podczas wykładów 
wygłoszonych rok później, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja (1977-1978 r.), 
Foucault poszerzył ten historyczny projekt, traktując biopolitykę jako następstwo 
Wojny Trzydziestoletniej, tego „rządowego” uzupełnienia suwerenności per se. O 
ile w Anglii wyniszczająca przemoc i rozlew krwi skłoniły nowoczesnych intelek-
tualistów takich, jak Hobbes i Locke do wzmocnienia suwerennej władzy i zasad 
prawa jako środków wiodących do pokoju społecznego (czym zajmiemy się jeszcze 
w 1. i 2. rozdziale), o tyle w tym samym czasie myśliciele kontynentalni i władcy, 
aby utrzymać pokój zarówno wewnętrzny, jak i między narodami, coraz częściej 
uciekali się do strategii pozaprawnych. Aby zrozumieć tę różnicę, powinnyśmy 
sobie przypomnieć, że po drugiej stronie Kanału La Manche, na kontynencie, sytu-
acja wyglądała inaczej niż w ogarniętej domowymi i bratobójczymi potyczkami 
Anglii: największe przerażenie budziła przemoc, której przyczyną nie były wy-
łącznie konflikty domowe, ale także regionalne, przemoc nie tylko wyniszczająca, 
ale także międzynarodowa. 

Wojna Trzydziestoletnia (1618-1648 r.), która poprzedzała, a w pewnym czasie 
zazębiała się z angielską wojną domową, przyniosła okrutną śmierć i zniszczenia 
w wielu miejscach Europy. Rezultatem tego ciągnącego się w czasie militarnego, 
politycznego i religijnego konfliktu był nie tylko wzrost śmiertelności i zachorowań 
wśród ludności. Wojna spowodowała również dewastację środowiska, zniszczenie 
rolnictwa i ekonomiczne załamanie się wielkich połaci regionu. Chociaż nie da się 
tu zwięźle podsumować powolnej i zagmatwanej dynamiki tej wojny, to możemy, 
nieco upraszczając, sprowadzić skomplikowane sojusze i wrogie stosunki leżące u 
podstaw trzech dziesięcioleci krwawych konfliktów, do opozycji między dynastią 
Hagsburgów, rządzącą Hiszpanią i Świętym Cesarstwem Rzymskim (czyli większo-
ścią terenów dzisiejszych Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji i Węgier, a 
także północnymi i środkowymi Włochami), a wewnętrznie zróżnicowanym 
stronnictwem władców Francji, Szwecji, Danii i Holandii. Co więcej to międzyna-
rodowe tło wojny stało się scenerią potyczek o mniejszym zasięgu toczonych po-
między wieloma niemieckimi księstwami, biskupstwami, elektoratami, posiadło-
ściami duke’ów, miastami i włościami, które wielokrotnie sprzymierzały się z róż-
nymi większymi siłami. W zależności od interpretacji te zbrojne manewry w spo-
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sób zasadniczy lub tylko powierzchowny pokrywały się z religijnymi podziałami 
między kalwinizmem, luteranizmem i katolicyzmem, które zaaranżowały zagma-
twaną grę sił i przeciwsił, charakterystyczną dla tego rozciągniętego w czasie i roz-
ległego obszaru wojowania. Nie trzeba dodawać, biorąc pod uwagę szeroko zakro-
jone zaangażowanie oraz głębokie poczucie zadośćuczynienia, że zakończenie tych 
zatargów ma swój punkt kulminacyjny w pokoju westfalskim z 1648 roku, który w 
zasadniczy sposób przeobraża przyszłość państw europejskich. Dla naszych celów 
jednak jeszcze istotniejsze jest to, że dziedzictwem Wojny Trzydziestoletniej był 
również nowy sposób oceniania ludzkiego życia. W przeciwieństwie do Anglii, 
gdzie (jak się dowiemy w 2. rozdziale) polityczna wartość ludzkiego ciała wyraża 
wartość prawną i ekonomiczną, która opiera się na wyabstrahowanym ze środowi-
ska indywiduum i uogólnionym prawdopodobieństwie jego śmierci, na kontynen-
cie w efekcie rozległych i śmiercionośnych działań zbrojnych zaczęto rozumieć 
wartość politycznie uznanego żyjącego ludzkiego ciała w tym, że jest ono żywą 
ochroną przed wojną ogólnoeuropejską. W następstwie Wojny Trzydziestoletniej, 
życie samo w sobie stało się przedmiotem politycznych inwestycji jako witalny 
wymiar przygotowań do wojny. 

Wojna Trzydziestoletnia i pokój westfalski były katalizatorami biopolityki, która 
krystalizowała się w XVIII i XIX wieku (i ostatecznie przybrała postać odporności-
jako-obrony). Foucault przekonywał zwłaszcza, że próby rozwiązania krwawych 
konfliktów między walczącymi europejskimi krajami stworzyły pozaprawny ład 
polityczny, który nie odwoływał się do prawa naturalnego czy naturalnych praw 
[człowieka] – jak miało to miejsce w Anglii – aby zaprowadzić pokój w regionie. 
Ten nowy ład ukształtował nowoczesną Europę, tworząc „region geograficzny , 
podzielony między różne państwa, pozbawiony formy jedności, ale zakładający 
podział na państwa małe i wielkie i pozostający z resztą świata w stosunkach opar-
tych na wyzysku, kolonizacji i dominacji (…) Oto czym jest Europa” (Foucault 2010: 
302-303). W ramach tej zróżnicowanej domeny geograficznej zorganizowana 
przemoc i śmierć są używane i rozwijane jako zasoby polityczne, zarówno w obrę-
bie państw, jak i w relacjach między nimi. Przed Wojną Trzydziestoletnią wojny 
postrzegano – i przeprowadzano – jako rywalizację między książętami, a uzasad-
nieniem dla nich były konkurencyjne roszczenia do jurysdykcji (wojna jako inny 
środek prowadzenia sporów sądowych). Jednak zgodnie z nowym równoważącym 
europejskim rachunkiem wojny stały się środkami zapewniającymi pokój: „Pierw-
szym narzędziem służącym zaprowadzeniu owego powszechnego, choć niepewne-
go, kruchego i tymczasowego pokoju, który przekłada się na równowagę między 
wielością państw, jest (…) wojna. Od tej chwili wojny można prowadzić i rzeczywi-
ście prowadzi się dla podtrzymania owej równowagi” (Foucault 2010: 305). 

Zwerbowanie wojny jako najważniejszego zasobu powszechnej ekonomii pokoju 
ma dwa następstwa. Pierwszym z nich jest nieustanna konieczność prowadzenia 
misji dyplomatycznych (i szpiegowskich), służących do oceny i regulowania tego, 
jak używa się wojny, którą Foucault opisuje jako „permanentnie działające urzą-
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dzenie (dispositif) ustanawiające relacje między poszczególnymi państwami, urzą-
dzenie działające przy tym na zasadzie różnej zarówno od zasady jedności impe-
rialnej, jak i od zasady uniwersalności reprezentowanej przez Kościół” (Foucault 
2010: 307-308). Drugie następstwo natomiast to ciągłe utrzymywanie aparatu woj-
skowego, na który składa się personel zawodowy, zorganizowana i stała armia, 
infrastruktura wojskowa (fortyfikacje, zaopatrzenie, drogi, komunikacja itd.) i spe-
cyficzna wiedza wojskowa (taktyki, strategie, wywiad itd.). Po wyniszczającym 
okresie Wojny Trzydziestoletniej i ambitnych planach pokojowych, którym dała 
początek, wojny – jak przekonuje o tym Foucault – zostały włączone do nowocze-
snej polityki jako narzędzia niosące jednocześnie życie i śmierć: Wojna przestaje 
być formą prostej ludzkiej aktywności, by stać się mobilizacją, w określonym mo-
mencie, pewnego zespołu środków określanych przez politykę. Jeden z głównych 
wymiarów tej mobilizacji dotyczy właśnie wojskowości” (Foucault 2010: 311). Dwa 
stulecia później uznając ludzi za organizmy żywe, odporność-jako-obrona osta-
tecznie sprawia, że wojna jest czymś jasnym. 

Na tej paradoksalnej domenie europejskiej, nieustannie wypełnionej wojowniczym 
spokojem, biopolityka stała się zasobem potrzebnym zarazem do prowadzenia 
konfliktów, jak i dla działań prewencyjnych. Aby uniknąć brutalnej zagłady na 
dużą skalę, biopolityka powiększyła siły życiowe, w imię życia w pokoju przywoła-
ła widmo zaciekłej wojny. Ten reżim o janusowym obliczu wchłonął w siebie tę 
samą przemoc, którą zwalczał, czyniąc z wojny podstawę polityczną do afirmowa-
nia życia tych istnień dzięki którym – i w imieniu których – działa. W ostatniej czę-
ści Woli wiedzy, zatytułowanej Prawo śmierci i władza nad życiem, Foucault umiej-
scawia tę nową dziedzinę na przecięciu dwóch osi: „dyscyplinowania: anatomo-
polityki ludzkiego ciała” i „nadzoru: bio-polityki populacji” (Foucault 1988: 139). Tę 
pierwszą wyjaśnia wyczerpująco w Dyscyplinować i karać, gdzie pisze, że taktycz-
na organizacja sił militarnych nieprzypadkowo ustanowiła jeden z najistotniej-
szych przykładów tego, jak dyscyplinowanie kształtuje „podatne ciała”. Podkreśla-
jąc skuteczność nowego drylu ćwiczeń w armii pruskiej za czasów Fryderyka I 
(który silnie zaangażował się w militarne „równoważenie” relacji europejskich), 
Foucault skomentował:  

Dzięki tej technice upodmiotowienia (fr. assujettissement) tworzony był nowy 
przedmiot. Powoli zastępował on mechaniczne ciało – złożone ze stałych części 
i przypisanych ruchów, którego obraz tak długo prześladował tych, którzy śni-
li o dyscyplinarnej perfekcji. Ten nowy przedmiot to ciało naturalne, nosiciel sił 
i miejsce życia (fr. siège d'une Durée); jest to ciało zdolne do określonych czyn-
ności, które mają własny porządek, własne etapy, własne warunki wewnętrz-
ne, własne elementy konstytutywne. Ciało, stając się celem dla nowych mecha-
nizmów władzy, oferuje się  nowym formom wiedzy. Ciało ćwiczeń, a nie spe-
kulatywnej fizyki; ciała manipulowane przez autorytet, a nie przepojone zwie-
rzęcymi energiami; ciała pożytecznych treningów (fr. dressage), a nie racjo-
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nalnej mechaniki, w którym jednak, a nawet przez które, ujawnią się naturalne 
wymagania i funkcjonalne ograniczenia.  

(Foucault 1979: 157)33 

Ukształtowane poprzez „technikę upodmiotowienia” i jako cel „nowych mechani-
zmów władzy”, „ciało naturalne” rzecz jasna nie przedstawia „natury” w niezapo-
średniczonym czy ontologicznym sensie. Raczej stworzone zostało przez strate-
giczne potrzeby i po to, by je zaspokoić, a także by służyć za lokum polityczne, we-
wnątrz którego mogą przetrwać siły witalne. Rzeczywiście, jak zauważa Foucault w 
innym miejscu, zważywszy olbrzymie nowe inwestycje w stworzenie stałej armii, 
która by móc realizować działania militarne, musi przeprowadzać różnorodny 
trening dla swoich oddziałów (na przykład ćwiczenia pozwalające na efektywne 
używanie sprzętu, poruszanie się w synchronizowanych szykach, przestrzeganie 
hierarchicznego systemu władzy), przetrwanie sił życiowych trenowanych w po-
dobny sposób staje się ważnym przedmiotem zabiegów politycznych i ekonomicz-
nych (Foucault 1994: 188). Zatem polityczne i militarne zainteresowanie ciałem 
naturalnym oraz troska o nie, obleka ciało w jego własną naturą. Odtwarzając pre-
cyzyjne myślenie Foucaulta, „naturalne wymogi i funkcjonalne ograniczenia 
ujawnią się” w naturalnym ciele, a nawet poprzez to ciało, za sprawą „nowych 
form wiedzy”, którym musi ono „oddać się w ofierze” jako „cel nowych mechani-
zmów władzy”. W świetle tej kontrapunktowej wypowiedzi dostrzegamy w Fo-
ucaultowskim ciele naturalnym jedną z sieci Latoura, stworzoną przez społeczno-
naturalne hybrydy podtrzymujące Nowoczesną Konstytucję, ponieważ jej natura 
jest na wskroś polityczna. 

Militarne inwestycje w naturalne ciało świadczą o przemożnych konsekwencjach 
nowej politycznej ekonomii wojny dla żywych ludzkich istot. W nowoczesnej Eu-
ropie wojna tworzy silną domenę, na której urzeczywistnia się wartość ludzkiego 
życia, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. O ile Hobbes scharakteryzował 
„stan natury” jako „stan wojny wszystkich ze wszystkimi”, Foucault sugeruje, że na 
nowoczesnym politycznym polu bitwy jednostki nie walczą między sobą indywi-
dualnie, lecz zwykle powołuje się je do formacji narodowych, które kanalizują ich 
witalny potencjał dla zadań strategicznych. Innymi słowy, jak dowodzi Julian Reid, 
Foucault sugeruje, że cele wojny przekształciły żywe ludzkie organizmy w zasoby 
służące do obrony narodu: 

Strategiczne ryzyko militarnych przedsięwzięć podejmowanych przez nowo-
czesne państwa nie bierze się po prostu z charakterystycznego dla walki zde-
rzenia sił, ale z przygotowań do konfliktu, z dyscyplinowania tego, jak żyją cia-
ła, które tworzą zorganizowane militarne siły. Wojen o ład polityczny nie 
prowadzi się między państwami lub na polach walki, gdzie ścierają się woj-
skowe siły, ale na polu ludzkiego ciała. Życie przyjmuje ten ład wewnątrz ludz-

                                                           
33 Tłumaczenie zmienione [uwaga autora].  
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kiego ciała, które jest – jak argumentuje Foucault – stawką zmagań o to, by je 
zdyscyplinować. 

(Reid 2006: 129-130) 

W tym sformułowaniu o dyscyplinowaniu dostrzegamy pierwsze przeczucie no-
woczesnego awatara biomedycyny: odporności-jako-obrony. Z punktu widzenia 
dyscypliny „życie” ukazuje się jako coś „uporządkowanego” w „ciele”, stanowiąc 
zasób i warunek przygotowań do wojny. Ten przypadek nie dotyczy wyłącznie 
wojska per se, ale odnosi się także do tych sfer (jak zobaczymy w rozdziale 2), gdzie 
dąży się do powiększenia witalnych sił samego narodu (mowa tu na przykład o 
fabrykach, szkołach, szpitalach itd.) za pomocą technik dyscyplinarnych stosowa-
nych do żywych ciał. Z końcem XIX wieku, gdy odporność stała się solidnym me-
dycznym i naukowym pojęciem, całkowicie naturalizuje ten model militarny jako 
podstawę funkcjonowania organizmu. Niejako materializując dyscyplinarne inwe-
stycje w ciało naturalne, immunologia ustanawia wojnę za warunek życia samego 
na poziomie komórkowym i molekularnym (temat rozdziału 4.). Faktycznie, moż-
na wręcz powiedzieć, że dyscyplinujące kształtowanie naturalnego ciała świadczy 
o nasilającym się inkorporowaniu wojny w nasze przyziemne życie34. Co więcej, te 
polityczne inwestycje tworzą z ludzkiego życia – zarówno indywidualnego, jak i 
zbiorowego – wartościowe aktywa i w rosnącym stopniu konstruują same życiowe 
procesy jako zasoby państwa, w jego nieustannym zmaganiu równoważenia wła-
snych sił z siłami innych krajów, z którymi się mierzy (w rozdziale 1, 2 i 3 rozwa-
żam tę dynamikę kolejno na przykładach Anglii, Niemiec i Francji).  

Po dyscyplinie przyszła kolej na biopolitykę, która stała się w XVIII wieku całością 
normatywną, konstytuującą i warunkującą nową zbiorową formę życia: populację. 
Populacja jako jedna z wielu nowoczesnych abstrakcji, które hipostazowały prawi-
dłowości życia zbiorowego i dostrzegały w nich prawa quasi-naturalne (m.in. w 
ekonomii, społeczeństwie i ludzkiej naturze) (Poovey 2002), traktuje indywidualne 
życie podmiotów narodowych jako całości należące do większej domeny witalnej, 
którą państwo postrzega teraz jako wartościowy zasób służący realizacji jego wła-
snych celów. Te olbrzymie nakłady zainwestowane w życie na poziomie natural-
nego ciała (dyscyplina) i populacji (biopolityka) ustanowiły nowy reżim nazwany 
przez Foucaulta „biowładzą”: 

Stara władza nad śmiercią, która symbolizowała władzę suwerena, jest teraz 
dokładnie zakrywana (fr. recouvert) przez administrowanie ciałami i kalku-
lowane ludzkie zarządzanie (ang. man-agement) życiem. Podczas epoki kla-
sycznej następuje szybki rozwój różnych dyscyplin: uniwersytetów, szkół 
średnich, koszarów, warsztatów; w obszarze praktyk politycznych i ekono-
micznych obserwacji pojawiają się również problemy narodzin, długowiecz-

                                                           
34 Kontynuacja tej dynamiki w XIX i XX wieku doprowadziła do powstania, jak nazywa to Paul Virilio, 
„czystej wojny” – totalnej mobilizacji społeczeństwa przez wojnę i na potrzeby wojny (Virilio. 1983. 
Pure War). 
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ności, zdrowia publicznego, mieszkaniowe i migracji. Stąd też nastąpiła eks-
plozja licznych i różnorodnych technik osiągania upod-miotowienia (fr. assu-
jettissement) ciał i kontroli ludności. W ten sposób rozpoczyna się era "bio-
władzy".  

(Foucault 1988: 183–84 [139–40])35. 

Era biopolityki może służyć jako inna nazwa na nowoczesność, skoro – jak wyraził 
to Foucault – oznacza ona „przedsionek biologicznej nowoczesności”36. Tutaj ludz-
kie życie pojawia się w punkcie i jako punkt przecięcia dwóch różnych, ale dopa-
sowanych aparatur, które równocześnie indywidualizują i wiążą ze sobą ludzi: 
Stworzenie w trakcie epoki klasycznej wielkiej technologii dwustronnej (fr. technolo-
gie à double face) – anatomicznej i biologicznej, indywidualizacji i określania, nasta-
wionej na wydajność ciał oraz procesów życiowych, cechuje władzę, której najwyż-
szą funkcją jest od tej pory chyba już nie zabijanie, ale lokowanie życia na wskroś 
(Foucault 1988: 183 [139])37. „Życie” zasila śmierć jako podstawowe narzędzie wła-
dzy, gdyż można je przywołać jednocześnie indywidualnie i zbiorowo, na poziomie 
pojedynczego organizmu i całego gatunku, jako działanie i proces, jako biologię i 
ekonomię.  

Życie nie wyznacza zatem niezapośredniczonej immanencji przynależącej do od-
rębnej i właściwej naturalnej domeny, która poprzedza lub wykracza poza uwa-
runkowania społeczne, jedynie później wkraczając w ludzkie relacje za sprawą 
„kształtowania” (cultivation) czy „kultury” (culture)38. Wyznacza ono raczej przed-
miot administrowania i upodmiotowienia konstytuujący procesy ludzkiego życia 
jako domenę całkowicie hybrydyczną. Obierając za cel umiejętność przetwarzania 
świata, który wykazują żywe ludzkie istoty (włączając w to, oczywiście, zdolność 
do pracy)39, biowładza raczej docenia życie, rozpoznając w nim możliwy do wyeks-
ploatowania naturalny zasób; niż jedynie sprawuje władzę nad śmiercią lub po-
mniejsza siły witalne, co czyni suwerenna władza. Jednak ten właśnie sposób do-
cenienia (zarówno w ekonomicznym, jak i estetycznym znaczeniu), od początku 
wydziela potencjał życia w ciele i w zbiorach ciał. Co więcej, jak podkreśla Fo-
ucault, w tych ciałach (i ciałach ciał) spotykają się – nie tylko konceptualnie, ale 
także materialnie i faktycznie – dwie najważniejsze techniki biowładzy. Dzieje się 
to za sprawą administrowania i upodmiotowienia ciał: W rzeczywistości ich arty-
kulacja nie wydarzy się na poziomie dyskursu spekulowania, ale w postaci konkret-
nych rozwiązań (fr. agencements concretes), które stanowić będą wielką technologię 

                                                           
35 Tłumaczenie zmienione [uwaga autora]. 
36 Tłumaczenie zmienione [uwaga autora]. 
37 Tłumaczenie zmienione [uwaga autora]. 
38 Historia tych pojęć wskazuje, że ich źródłem jest analogia wzięta z agrokultury: ludzie manipulując 
ziemią przemienili ją z immanentnego potencjału w zasób. Zob. R. Williams, Keywords. 1980: 48-50, 76-
82. 
39 Zob. tekst Virno o „sile roboczej” jako ucieleśnionym potencjale w A Grammar of the Multitude. 2004: 
81-84. 
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władzy w XIX wieku (Foucault 1988: 185 [140])40. Biowładza obejmuje sferę hybry-
dycznych sieci, które pośród wielu innych wiążą ze sobą procesy biologiczne, tech-
nologie dyscyplinowania, zindywidualizowane organizmy, aparatury biopolitycz-
ne i populacje. W ten sposób biowładza potwierdza wartość ludzkiego życia. 

Jako jedną z wielu widocznych konsekwencji działania tej afirmującej życie wła-
dzy można wymienić przemodelowanie roli państwa, zmianę jego raison d’étre ze 
zbawiania dusz na zarządzanie ciałami. O ile w przednowoczesnej Europie zasady, 
które teologia polityczna ustanawiała z myślą o namaszczonych przez Boga mo-
narchach, potwierdzały ich odpowiedzialność za zbawienie dusz własnych podda-
nych –innymi słowy: potwierdzając, że ich najważniejszą troską jest życie wieczne 
poddanych, a nie doczesna egzystencja – o tyle reguły, które są tworzone przez 
filozofię polityczną dla nowoczesnych suwerenów, przenoszą zainteresowanie z 
życia po życiu na obecne życie, jeśli nie na „życie” samo w sobie. Jak opisuje to 
Foucault, przesunięcie uwagi z duszy na ciało, które dokonało się w XVIII wieku, 
całkowicie nas pochłonęło. Odchodząc od troski o duszę i zajmując się ciałem, no-
woczesna państwowa „somatokracja” zorganizowała nowe formy rządzenia, które 
objęły siły witalne poddanych swoim wszechogarniającym uściskiem (Foucault 
1994). Medycyna, czuwając nad nami od kołyski aż po grób, służy jako jedna z naj-
doskonalszych somatokratycznych sił i zdobywa jednocześnie ogromną władzę i 
autorytet (nie wspominając o dochodach) na potrzeby własnych działań. Kiedy w 
ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku stwarza odporność jako swego fizjologiczne-
go sobowtóra, to zaczyna naturalizować ten projekt rządzenia używając pełno-
mocnika. Zgodnie z nowym bionaukowym mniemaniem, komórki własne organi-
zmu podejmują działania na wzór wojennych, te zaś nowoczesne państwa włącza-
ją do swoich zadań chronienia życia poddanych, swojego najważniejszego atutu. 
Dlatego w A Body Worth Defending dowodzę, że nowoczesna medycyna, relegując 
obronę do wnętrza organizmów, przekształca ciało w apoteozę nowoczesności. 

 

Rozważania genealogiczne lub Foucault w zwolnionym tempie 

Jestem pewien, że czytelnik zdał już sobie sprawę, że prace Michaela Foucaulta 
stanowią rdzeń przedstawianego projektu. Od początku swojej kariery Foucault 
traktuje medycynę jako tę formację wiedzy, która w odczuwalny sposób kształtuje 
ludzkie doświadczenie41. Podczas gdy wczesne pisma Foucaulta cieszyły się szero-

                                                           
40 Tłumaczenie zmienione [uwaga autora].  
41 W swoich dwóch pierwszych książkach – w Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu i Narodzinach 
kliniki – Foucault otwarcie zastanawia się nad rolą wiedzy medycznej oraz instytucji w kształtowaniu 
„nowoczesnego człowieka”. Medyna była przedmiotem zainteresowań Foucaulta przez kolejnych 20 lat; 
zajmował się nią wprost (na przykład w Les Machines à guérir – pracy o szpitalach, której był 
współredaktorem – oraz na wykładach o opiece medycznej wygłoszonych w Brazylii) lub nie-wprost 
(pisząc na przykład w Woli wiedzy o tym, jak medycyna ukształtowała aparaturę seksualności). 
Niemniej jego późniejsze badania nie przykuły już tak dłużej uwagi naukowców zajmujących się 
medycyną. Zob. Foucault, „La politique” 7-18, „Crise de la médicine” w: Dits et ècrits; Foucault, Narodzi-
ny Biopolityki; Foucault, “L’incorporation de l’hôpital dans la technologie modern” w: Dits et ècrits. 
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ką (by nie powiedzieć: zawsze entuzjastyczną) recepcją w socjologii, antropologii i 
historii medycyny, tak jego późniejsze zainteresowania i metodologie nie miały już 
takiego wpływu na badania w biomedycynie42. Co więcej, w dużej mierze wciąż nie 
zbadano, jak rozważania nad biomedycyną mogą pomóc nam zrozumieć jednocze-
śnie biowładzę i biopolitykę. Książka A Body Worth Defending usiłuje zarówno wy-
pełnić luki w naszej ocenie pism Foucaulta, jak i pokazać, że jego prace mogą po-
móc powiązać nowoczesną medycynę ze skutkami działania biopolityki i kontek-
stami biopolitycznymi. Tym samym pierwszoplanowe staje się dla mnie to, w jaki 
sposób awatar nowoczesnej biomedycyny, odporność-jako-obrona, metaforycznie 
przechodzi z polityki do natury, i znowu z powrotem, zastanawiam się także nad 
tym, co za Emily Martin możemy nazwać „immunofilozofią”43. Każdy z czterech 
rozdziałów mojej książki omawia wiedzę, wyobrażenia, etykę, politykę i wartości, 
które przyspieszyły nowoczesne biologiczne ucieleśnianie się odporności, aby wy-
jaśnić jak nowoczesna medycyna w defensywny sposób namaściła „ciało nowocze-
sne” na swoją najświętszą ikonę. To zadanie ma charakter zarazem historyczny i 
filozoficzny, czy też raczej – by być bardziej precyzyjnym – genealogiczny. 

Genealogia odnosi się do procesu interpretacyjnego, którego twórcą był Friedrich 
Nietzsche, a Foucault zaadoptował ją i określił znanym mianem „historii teraźniej-
szości” (Foucault 1979: 31). Jego zdaniem genealogia rozpatruje przeszłość jako coś 
bezpośrednio danego, czego obecność w teraźniejszości nie bierze się ani z jej nie-
uchronności ani ze zdeterminowania44. W genealogii zdajemy sobie raczej sprawę, 
że przedstawienie przeszłości, czyli realizowanie się „tego, co minione” w „teraź-
niejszości” i jako „teraźniejszość”, bierze się z częściowych i często przypadkowych 
zbieżności, niemniej których przyrośnięte skutki jawią się nam jako „rzeczywiste”. 
W swoich dążeniach genealogia usiłuje odsłonić te przypadkowe kombinacje i po-
łączenia, punkty styczne i miejsca zderzeń, twórcze związki i gwałtowne pęknięcia, 
które sprawiły, że w określony sposób realizujemy nasze życie dzisiaj. Podstawowa 
przesłanka genealogii głosi, że świat jest znacznie bardziej przypadkowy i zmienny 
niż to sobie wyobrażamy. Z jej pomocą ujawniamy przygodności kryjące się w 
zjawiskach, które traktujemy jako istotowy wymiar naszego świata. Demaskując 
przygodność, genealogia ma nadzieję ujrzeć niestabilność w tym, co zwykle po-

                                                           
42 Nieco rekompensują tę aporię publikacje Petersena i Buntonona, Foucault, Health, and Medicine; 
Jones i Porter, Reassening Foucault. Również wiele niedawno wydanych prac rozszerza badania Fou-
caulta, m.in. Rainbow, Making PCR i A machine to Make Future; Rose, Politics of Life Itself, Hacking, 
Rewriting the Soul, Franklin, Embodied Progress i Dolly Mixtures; Fassin, When Bodies Remember; Sund-
er Rajan, Biocapital. 
43 Termin “immunofilozofia” ukuła antropolożka Emily Matrin w swojej innowacyjnej książce Flexible 
Bodies. 1994: 91-112.  
44 Foucault omawia genealogię w wielu tekstach. Zwięzłe określenie genealogii pojawia się w „What Is 
Critique?” (Lothinger nad Hochroth, The Politics of Truth), gdzie twierdzi: „Genealogia odtwarza 
warunki, w których pojawia się dane indywidualne zjawisko wywołane przez wiele determinujących 
czynników, przy czym zjawisko to nie jest ich wytworem, a raczej efektem. Jest procesem, który czyni 
dane zjawisko zrozumiałym; towarzyszymy jej jednak pełna świadomość, że żadna pojedyncza zasada 
nie daje zupełnego wyjaśnienia. Dlatego możemy powiedzieć w nieco technicznym żargonie, że mamy 
nieustanną mobilność, istotową niestałość czy też raczej złożoną grę między tym, co replikuje jakiś 
proces, a tym, co go przemienia” (Lothinger, Hochroth 1997: 57-58). 
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strzegamy jako coś nieuchronnego i przedstawić szanse na zmianę tam, gdzie go-
dzimy się z koniecznością, a tym samym nauczyć myśleć i żyć inaczej niż potrafili-
śmy sobie dotąd wyobrazić45. 

Podważając fundamentalne, niekwestionowane prawdy o naszym ciele, genealogia 
otwiera życie na historię, rozważając ewentualności skrywane przez ciało. Chociaż 
Foucault wciąż przywiązany był do „ciała” (i upierał się przy tym rzeczowniko-
wym wyrażeniu, mimo że było ono problematyczne), to sytuował zainteresowanie 
genealogii w „wyrażaniu (articulation) ciała i historii” i [rozumiał je] jako „wyra-
żanie ciała i historii” (Foucault 1977: 147-148). Według Foucaulta genealogia de-
komponuje „naturę” ciała – i tym samym wszystkie jej uroszczenia do „bycia” nie-
zmienną, konieczną, pozahistoryczną czy immanentną prawdą – odsłaniając to, co 
możemy za Latourem nazwać „hybrydycznością” ciała. W takim stopniu, w jakim 
genealogia ujawnia, że ciało jest hybrydą, pozwala zastanowić się w jaki sposób 
efekty historycznych procesów, które bierzemy (mylnie) za granice ciała, a nawet 
za jego „zdolności obronne”, zaczynają się nam wydawać samooczywistą i najważ-
niejszą cechą naszych ciał i nas samych. W kategoriach Foucaulta taka „ewentuali-
zacja” jest kwestią obalenia tego fałszywego, własnego dowodu, wykazania jego nie-
pewności, uwidocznienia nie jego arbitralności, ale jego skomplikowanych połączeń z 
procesami historycznymi o ogromnej różnorodności, w tym z wieloma, które wyda-
rzyły się niedawno (Foucault 1996: 277).  

Genealogia daje nam zatem efektywne ramy metodologiczne, by zobaczyć jak od-
porność pod koniec XIX wieku przeszła proces transsubstancjacji i stała się funkcją 
biologiczną. Kiedy prawno-polityczną metaforę uznano w nauce za pojęcie solidne, 
znacząco zmieniło to określenie prawdy o ciele jako tym, co istotowo odróżnia się i 
przeciwstawia światu, w którym istnieje. Jednakże ta akceptacja naukowa nie tylko 
zasłania warunki, w jakich do tego doszło, ale uniemożliwia także rozwijanie kon-
kurencyjnych ram pojęciowych, gdyż wszystkie alternatywy zostały odrzucone 
jako nie- lub przednaukowe. Z tego powodu genealogia odporności musi z ko-
nieczności stać się częścią szerszego genealogicznego przedsięwzięcia Foucaulta, 
który dąży do zdestabilizowania i zmarginalizowania zjawiska polegającego na 
tym, że naukowy dyskursy sam autoryzuje i uprawomocnia własne roszczenia do 
prawdy: Genealogie są dość specyficznie anty-naukowe... Mówią o insurekcji wiedzy. 
Genealogia musi zwalczyć efekt władzy charakterystyczny dla każdego dyskursu, 
który uważany jest za naukowy (Foucault 2003: 9).  

Antynaukowe czy genealogiczne podejście do odporności nie usiłuje, mimo 
wszystko, kwestionować jej prawdziwości lub efektywności, ale stara się dostrzec 
jak w samym pojęciu odporności zastygają interesy i założenia szerszej nienauko-
wej domeny w postaci nauki, dyskwalifikując jednocześnie jako nie-naukę to, co 
Foucault nazywa „ujarzmionymi” dziedzinami wiedzy. Jak dokonuje się taka dys-

                                                           
45 Parafraza powiedzenia Foucaulta z Historii seksualności: „Trzeba sprawdzić czy można myśleć ina-
czej niż się myśli, i postrzegać inaczej niż się widzi, aby móc znowu patrzeć i rozmyślać” [przypis tłu-
macza].  
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kwalifikacja, ilustruje dobrze nam znany, współczesny sposób mówienia o meto-
dach leczenia (na przykład o akupunkturze, homeopatii, osteopatii itd.), które w 
jakiś sposób podważają immunologiczny paradygmat, jako o metodach „alterna-
tywnych”, „dodatkowych” lub „uzupełniających”. Bionauka, umieszczając odpor-
ność w samym centrum prawdy jako najbardziej pełne-prawdy pojęcie, wypiera 
inne możliwe rozumienia z domeny „prawdy”. Chociaż mogłyby podlegać weryfi-
kacji empirycznej (i z tego tytułu zostać zabezpieczone), to jako „dodatki” zostają 
jednak pozbawione właściwej bionaukowej legitymizacji. Mogą działać, ale nie są 
„prawdziwe”. Genealogia odporności ukazuje, w jaki sposób umotywowane, choć 
przypadkowe sploty politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, filozoficznych, 
dyplomatycznych i biologicznych zdarzeń spowodowały, że odporność stała się 
stabilną tezą bionaukową, jednocześnie sprawiając, że inne metody kuracji stały 
się czymś mało naukowym lub przednaukowym. 

Jeśli cele genealogii są antynaukowe, dochodzenie do nich polega na prowadzeniu 
rozważań46, Nietzsche w pracy Z genealogii moralności, gdzie opisuje i klasyfikuje 
genealogię zarazem jako formę interpretacji, jak i metodę historyczną, odwołuje 
się do skojarzeń, które budzi krowa: Oczywiście, aby w ten sposób uprawiać czyta-
nie jako sztukę konieczne jest przede wszystkiem jedno, czego się właśnie dziś w naj-
lepsze zapomniało […] do czego trzeba być prawie krową, a w każdym razie nie 
»człowiekiem nowoczesnym«: konieczne jest przeżuwanie (Nietzsche 2006: 12). Na 
przekór nawykom „nowoczesnego człowieka” w rozważaniach genologicznych 
rozpatruje się zagadnienia z pozaludzkiej, jakby krowiej perspektywy, i rozwija się 
je na drodze powolnego, uważnego trawienia. W tej książce będzie to polegać na 
powolnym przyglądaniu się licznym i różnorodnym wydarzeniom oraz niezwią-
zanym ze sobą pojęciom, które zrosły się w „ciele wartym obrony”, choć nie one 
żadnego koniecznego, ani przewidywalnego związku. Co więcej, te przemyślenia 
immunologiczne kolejno rozważają także biopolityczny idiom Foucaulta, brnąc 
powoli przez wiele tekstów i spostrzeżeń, które przywołuje on w swoich pismach, 
dążę do tego, by skruszyć ich często zagadkowe znaczenie i uzyskać łatwiejsze do 
przyswojenia kawałki.  

Najważniejszy wątek mojej książki nieustannie odwzorowuje zakres pism Foucaul-
ta (zwłaszcza tych słabiej znanych, niedawno opublikowanych wykładów, które 
wygłosił w Collège de France między 1975 a 1978 rokiem) i stawia pytanie o to, co 
mówią nam one o naszych inwestycjach w biomedycynę i – mówiąc ogólniej – w 
ludzkie ciało. W konsekwencji moja argumentacja nieustannie krąży wokół i po-
wraca do tematów, które są zazwyczaj dobrze znane czytelnikom Foucaulta, jed-
nak czyniąc tak, rozszerzam i pogłębiam tematy, do których się on odnosi, rozwo-
dząc się nad tekstami i zagadnieniami, które Foucault szybko porzuca, kiedy sta-
wia własne tezy. Zatem zajmowanie się Foucaultem w zwolnionym tempie nie 
tylko objaśnia znaczenie jego prac, ale także prześwietla biopolityczny wymiar 

                                                           
46 W języku angielskim rumination znaczy zarówno „przeżuwanie”, jak i „rozważanie” [przypis tłuma-
cza]. 
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nowoczesnej medycyny jako narzędzia samej biopolityki. Te wieloaspektowe cele 
kształtują konceptualny rynsztunek książki A Body Worth Defending, łącząc jej 
zróżnicowane rozważania genealogiczne w kontrapunktowej grze badań teore-
tycznych i historycznych. 

Rozpatrując odporność jako biomedyczną apoteozę nowoczesnego ciała w książce 
A Body Worth Defending przywołuję trzy powtarzające się motywy: pierwszy po-
kazuje historię tego pojęcia (jak odporność przedostała się z polityki i prawa do 
medycyny?); drugi rozważa powstanie ontologii politycznej (w jaki sposób ciało 
stało się podstawą osoby politycznej, prawnej i ekonomicznej?); trzeci sprawdza 
teoretyczne nadzieje prac Foucaulta, które niezmiennie inspirują do dziś (jak bio-
polityka i biomedycyna wpłynęły na współczesne myślenie o żywych ludzkich isto-
tach, rozpatrywanych zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo?). Razem te trzy 
kierunki badań pozwalają zastanowić się nad kluczowym zagadnieniem: jak do-
szło do tego, że osoba nowoczesna postrzega siebie samą jako zasadniczo, o ile nie 
biologicznie, kogoś, kto się broni? Mówiąc bez ogródek, moim głównym celem jest 
zrozumieć, jak i dlaczego ci z nas, którzy żyją pod kuratelą nowoczesnej medycy 
(definiowanej w tym przypadku przez uznanie biologicznej odporności za jej pod-
stawową zasadę), tak chętnie akceptują pogląd, że aby przeżyć jako żywe organi-
zmy, trzeba aktywnie i nieustępliwie odpierać najazdy ze strony tego samego świa-
ta, który nas utrzymuje przy życiu. Mówiąc jeszcze dobitniej, staram się pojąć, dla-
czego bezrefleksyjnie wierzymy, że będąc ucieleśnionymi istotami różnimy się w 
sposób elementarny i konieczny – tzn. „naturalny” – od świata przyrody, z którego 
fizycznie powstaliśmy i od którego fizycznie zależy nasza egzystencja. Innymi sło-
wy, jak doszło do tego, że jako żywe istoty jesteśmy przekonani, iż „ciało nas od 
siebie nawzajem i świata oddziela zamiast łączyć? 

 

Bronić czy nie bronić? Oto jest pytanie 

Oczywiście biomedycyna nie utrzymuje już dłużej, że odporność po prostu broni 
organizmu – nawet jeśli obrona dalej stanowi jednej z najbardziej podstawowych i 
zasadniczych aspektów odporności. W połowie XX wieku immunologia przekształ-
ciła się, zgodnie z propozycją Macfarlane’a Buerneta, w „naukę o rozróżnianiu »ja« 
i »nie-ja«” (Burnet 1969: vii; Tauber 1999)47. „Rozróżnianie »ja« i »nie-ja«” pojawia-
ło się w immunologii w odpowiedzi na świadectwa wskazujące, że działanie od-
porności może, paradoksalnie, zwalczać tkanki własne organizmu-gospodarza, a 
nawet je zniszczyć. Ta autoreaktwność, czy też autoodporność, skomplikowała 
paradygmat immunologiczny w sprawie relacji między gospodarzem a najeźdźcą, 
bowiem wyobrażano sobie, że odporność jest celem dla tego, co obce. Aby zrozu-
mieć, na czym polega autoodporność i zachować swoją podstawową, obronną 
orientację, immunologia odwołała się do jeszcze bardziej złożonego wyjaśnienia, 

                                                           
47 Drobiazgowa refleksja nad spadkiem Burneta, zob. Podolsky, Tauber. 2000. The Generation of Diversi-
ty. 
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które sformułował Burnet: „Macfarlane Burnet zapoczątkował nowoczesne zainte-
resowanie dychotomią obce/własne, żeby wyjaśnić pozorny paradoks: czemu 
wszyscy nie zapadamy na choroby autoimmunologiczne?” (Silverstein 2000: 177). 
Jak stwierdził w polemicznym tonie redaktor poświęconej współczesnym teoriom 
immunologicznym publikacji Seminars in Immunology (2000): „Wszyscy zgadzamy 
się, że biodestruktywny mechanizm obronny musi jakoś rozróżniać »ja« od »nie-
ja«” (Langman, Cohn 2000a: 159). Chociaż nie wszyscy się z tym faktycznie zgadza-
ją (co zobaczymy za chwilę), niemniej obronne implikacje odporności przenoszone 
są na samo-konstytuowanie się (self-constitution) organizmu. Dla większości im-
munologów „ja” oznacza „przeciwstawienie wobec »nie-ja«”, a „odróżnienie” uzu-
pełnia „obronę”. 

Jednakże ta leksykalna zmiana nie świadczy o tym, że obrona wychodzi w immu-
nologii z użytku. Przekształca ona raczej odporność w bardziej produktywne niż 
negatywne działania, przyznając, że „ja” jednocześnie samo się konstytuuje i samo 
broni (samo się konstytuuje, ponieważ się samo broni, samo się broni, ponieważ 
samo się konstytuuje). Jak zauważyli Scott Podolsky i Alfred Tauber: „Oparty na 
organizmie pogląd na funkcję odporności skupiał się na procesach rozróżniania 
»ja« i »nie-ja« i na ogólnej podstawie regulacji, która je modeluje; podstawowe py-
tanie brzmi, jak ciało odróżnia przyjaciół (ja) od wrogów (nie-ja) (Langman, Cohn 
2000a: 159)48. Analogia „»ja« ma się tak do »nie-ja«, jak przyjaciel do wroga” odsła-
nia, że immunologiczna relacja zwrotna jest bezdyskusyjnie polityczna. W rzeczy 
samej, od kiedy powstało pierwsze polis, opozycja przyjaciel-wróg zawsze określa-
ła bieguny zachodniej polityki49. Co więcej, mimo że Burneta interesował ekolo-
giczny problem współistnienia organizmów biologicznych, to jego model „ja – nie-
ja” traktuje leżącą u podstaw odporności obronę jako istotną cechę indywidualne-
go organizmu, rzutując jej polityczność na istoty żywe, jako warunek podstawowy 
(Burnet 1940: 23–24). Zatem, gdy „ja- nie-ja” zdaje się wypierać obronę z roli raison 
d’être odporności, to w rzeczywistości wpycha ją jeszcze głębiej w organizm, na 
poziom ontogenezy, jeśli nie ontologii. 

Przez cały XX wiek znaczenie [pojęcia] obronności stawało się coraz bardziej zniu-
ansowane w immunologii. Pod koniec lat 50-tych, Burnet przystosował swoją teo-
rię „ja-nie-ja” do „teorii selekcji” Nielsa Jerne’a, przyspieszając powstanie „teorii 
selekcji klonalnej” (Jerne 1955; Burnet 1957). Z wieloma poprawkami i uzupełnie-
niami jest to wciąż w znacznej mierze obowiązująca teoria – aczkolwiek przybrała 
bardziej postmodernistyczny kształt. W konsekwencji choć niektórzy teoretycy 
odporności proponują rozwiązania alternatywne, to na początku trzeciego tysiąc-
lecia wybitni naukowcy, jak R. E. Langman i M. Cohn wciąż twierdzą kategorycz-
nie: 

                                                           
48 Krytykując koncepcję „ja/nie-ja” jako podstawę immunologicznych funkcji Pradeu i Carosella w „The 
Self Model” twierdzą, że „ciągłość” i „(silny) brak ciągłości” są bardziej adekwatnymi pojęciami, by 
wyjaśnić empiryczne dane dotyczące reakcji odpornościowej. 
49 W The Politics of Friendship Derrida przedstawia obszerne rozważania nad sposobem, w jaki 
sformułował ten problem Arystoteles. 
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Przyjmujemy bez dalszego uzasadniania, że system odpornościowy stanowi 
biodestruktywny mechanizm obronny, który zwykle działa w taki sposób, że 
niszczy i usuwa zarówno wewnątrzkomórkowe i pozakomórkowe patogeny, 
nie niszcząc przy tym lub nie uszkadzając poważnie gospodarza […]. Faktycz-
nie, posunelibyśmy się tak daleko, by sformułować następującą definicję sys-
temu odpornościowego: każdy biodestruktywny mechanizm obronny, który 
dokonuje somatycznej selekcji „ja – nie-ja” jest systemem immunologicznym. 

(Langman, Cohn 2000: 190) 

Dla Langmana i Cohna obrona wciąż stanowi sine qua non odporności, a „ja – nie-
ja” odzwierciedla obszar, na którym (czy też w którym) dochodzi do starć, mają-
cych na celu obronę. Odporności potrzeba być może przeprowadzenia bardziej 
złożonego rozpoznania, by wypełniła swoją zasadniczą misję, ale defensywny im-
peratyw pozostaje wciąż ten sam. Nawet gdy teoretycy-renegaci, jak Irun Cohen, 
usiłują wyjść poza selekcję klonalną i „ja – nie-ja”, żeby wprowadzić paradygmat 
„dialogiczny” lub „kognitywny”, to proponują podobne tropy, które odnoszą się do 
obrony: 

System immunologiczny jest strażnikiem naszej chemicznej indywidualności. 
Jest systemem, który eliminuje pasożytnicze bakterie i wirusy, odrzuca obce 
komórki i tkanki oraz może niszczyć nowotworowe komórki, powstające w 
naszych własnych ciałach. Decydując jakie makro molekuły i komórki mogą 
przebywać wewnątrz nas, systemem odpornościowy ustanawia molekularne 
granice każdej osoby. Broniąc indywiduum, określa on komórkową indywidu-
alność.  

System immunologiczny cieszy się słusznym uznaniem, gdyż pełni rolę obrońcy 
ciała przed zewnętrznymi najeźdźcami. Jednakże system odpornościowy to nie 
tylko dział obrony – wykonuje on również zadania departamentu dobrobytu 
wewnętrznego. Jest niedocenionym bohaterem, który podtrzymuje i rekonstru-
uje organizm. 

(Cohen 2000b: 5) 

Cohen, w przeciwieństwie od Langmana i Cohna, podkreśla, że wszystkich proce-
sów, które wiążą się z odpornością nie można sprowadzić do obrony Aby zrekom-
pensować to ograniczenie jego kognitywny model usiłuje dowartościować metody, 
za sprawą których działanie odporności „podtrzymuje ciało” (Cohen 2000a: 215). 
Jednak pokazując co to oznacza, Cohen przywołuje wyobrażenie „wewnętrznego 
dobrostanu”. Jest to trafny obraz, który był używany na przełomie XIX i XX w dys-
kursach władzy, by wyjaśnić wartość, jaką medycyna przedstawia dla państwa – 
medycyna to suplement obrony kraju (o czym już wcześniej wspominałem i czemu 



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

301

poświęcę wiele miejsca w rozdziałach 2 i 3). Tak oto Cohen, korygując polityczno-
historyczne ograniczenia jednej metafory, bezwiednie przywołał ograniczenia jej 
historycznego towarzysza. Ponadto przedstawia w ten sposób system odporno-
ściowy jako formę „departamentu do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego” avant 
la lettre, przewidując nawet kontrole na granicach i w miejscach zamieszkania. 

Jednym z niewielu immunologów, którzy wprost wyrzekli się pojęcia obrony, jest 
Polly Matzinger. De facto jej model „zagrożenia” prowadzi do całkowicie defen-
sywnej obrony obrony50. Teoria Matzinger zwraca uwagę na szeroki zakres zja-
wisk, z którymi zorientowana na obronę immunologia nie potrafi sobie poradzić, 
jest to między innymi autoodporność; odrzucanie przeszczepów, choroba prze-
szczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD). Jej teoria stawia również pytania o to, 
dlaczego guzy nie są dorzucane; dlaczego matki nie zwalaczają płodów; jak to moż-
liwe, że przechodzimy przez okres dojrzewania płciowego, macierzyństwa i sta-
rzenia, nie odrzucając samych siebie; dlaczego nie bronimy się przeciw bakteriom 
i wirusom komensalnym (na przykład bakteriom żyjącym w naszych jelitach, bez 
których bylibyśmy tylko martwym kawałkiem mięsa). Postulując „dwusygnałowy” 
paradygmat (reakcje odporności wymagają dwóch oddzielnych sygnałów efekto-
rowych, wśród których jeden musi wskazywać najbliższą uszkodzoną lub martwą 
tkankę), Matzinger podkreśla, że metafory zawarte w teoriach mają wpływ na ich 
kształt: 

Przez pół wieku badamy odporność, przyjmując punkt widzenia różnych form 
modelu SNSD [‘self-nonself discrimination’: rozróżnianie „ja-nie-ja”], w których 
odporność jest kontrolowana przez adaptacyjny system immunologiczny – ar-
mię limfocytów patrolujących ciało w poszukiwaniu wszystkich obcych na-
jeźdźców. Niedawno wprowadzono pewną zmianę, aby włączyć w to również 
komórki i molekuły wrodzonego układu odpornościowego – armię komórek i 
molekuł patrolujących ciało w poszukiwaniu podzbioru obcych najeźdźców, 
którymi są dawni wrogowie […]. 

Może już czas najwyższy zakończyć zimną wojnę z naszym środowiskiem? 

Model sygnału zagrożenia nie uznaje istnienia armii, która kontroluje odpor-
ność. Rozszerza natomiast definicję wrodzonego systemu immunologicznego 
tak, by objęła dalsze, skłonne do wchodzenia w interakcje tkanki ciała. Ten 
model dopuszcza istnienie elastycznego systemu, który adaptuje się do zmie-
niającego się „ja”, uruchamiając reakcję immunologiczną przeciwko niebez-
piecznym patogenom. Pozwala on nam także żyć bez nieustannej potrzeby po-
dejmowania rygorystycznych sterylnych zabiegów, które odizolowują nas od 
środowiska. Stajemy się dzięki temu mieszkańcami środowiska otwartymi na 
obecność pożytecznych organizmów komensalnych, do własnego wnętrza 

                                                           
50 Trzy rundy odpowiedzi i odpierania ataków zob. Anderson i Matzinger „Danger” w: Seminars in Im-
munology (2000). Zob. również następujące prace Matzinger: „Danger Model and Its Historical Context”; 
„Danger Model: Renewed Sense”, „Innate Sense of Diffrence”; „Tolerance, Danger”. 
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wpuszczając również niegroźne organizmy oportunistyczne. Z takim systemem 
odpornościowym żyjemy w harmonii z naszym zewnętrznym i wewnętrznym 
środowiskiem.  

(Matzinger 2001: 8)  

Chcąc odróżnić swoje idee od wcześniejszych defensywnych paradygmatów im-
munologii, Matzinger podkreśla nie ich militarne implikacje, lecz także to, że 
przedstawiają one ciało jako zdolną do obrony i bronioną granicę. Dalekie od ide-
ologicznej krytyki rozważania Matzinger nad niezdolnością immunologii do roz-
wiązania wielu empirycznych trudności skłaniają ją do postawienia pytania o 
przyjmowaną w niej wizję ludzkiego organizmu. Niemniej, kategorie, z pomocą 
których prowadzi swoje polemiczne badania, również zdradzają wartości uosabia-
ne w teoriach odporności. 

Poza tym, że stworzony przez Matzinger model zagrożenia radzi sobie z dotych-
czasowymi (i na pewno nie ostatnimi) sprzecznymi danymi, to dodatkowo ujaw-
nia, czym jest ciało nowoczesne ucieleśnione w dyskursie immunologicznym. Mat-
zinger twierdzi, że paradygmat immunologii, prowadząc „zimną wojną z naszym 
środowiskiem”, nie przedstawia naturalnego, a zatem nieuchronnego porządku, co 
pozwala jej postulować istnienie bardziej pokojowego i, ośmielę się powiedzieć, 
„wspólnotowego (communal)” świata. (Wspólnotowość jest w etymologicznym sen-
sie przeciwieństwem nietykalności, co pokazuję w rozdziale 1). W ten sposób Mat-
zinger przywołuje pojęcie harmonii, które wypadło z zachodniej biomedycyny pod 
koniec XIX wieku, kiedy odporność jako naukowo potwierdzone pojęcie zastąpiła 
„naturalne uzdrawianie” (vis medicratix naturae). Twierdząc, że mamy szansę 
osiągnąć harmonię, gdy zastosujemy model zagrożenia jako alternatywę wobec 
modelu obrony, Matzinger sugeruje, iż stanowisko defensywne przyjmuje nieuza-
sadnione założenia naukowe na temat współistnienia organizmów (ludzkich i nie-
ludzkich) w podzielanych przez nich środowiskach. Ponadto, na co wskazuje jej 
retoryka, te nieuprawomocnione naukowe założenia jednocześnie urzeczywistnia-
ją i zależą od bezpodstawnych politycznych konsekwencji, które mają szkodliwy 
wpływ na organizmy (ludzkie i nie-ludzkie). Sformułowany przez Matzinger model 
zagrożenia proponuje, by ciała mogły być w faktycznym, empirycznym, nauko-
wym i medycznym sensie nienowoczesne, [być] przyjaznym środowiskiem, i prze-
ciwnie, jej model sugeruje, iż broniące i samookreślające się nowoczesne ciało sa-
mo może stanowić źródło zagrożenia. 

Książka A Body Worth Defending dokonuje retrospekcji, która pokazuje jak nowo-
czesna medycyna ukonstytuowała nowoczesne ciało, i zadaje pytanie, w jaki spo-
sób odporność (której żaden immunolog, w przeciwieństwie do obrony, nigdy nie 
zakwestionował jako adekwatnej metafory) nadała temu procesowi sens. Moja 
publikacja śledzi, jak organizmy zatraciły swoją naturalną zdolność do harmonij-
nego życia w środowisku, aby osiągnąć apoteozę nowoczesności. Na długo przed 
tym zanim pojawiła się taka biologiczna możliwość – nie do pomyślenia aż do po-
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łowy XIX wieku – istniała ona w wymiarze politycznym, prawnym i ekonomicz-
nym u zarania XVII- i XVIII-wiecznych krwawych wydarzeń, które spowodowały, 
że Europa odeszła od feudalnych hierarchii i monarchii absolutnej. Rozdział 1. tej 
książki, „Żyjąc przed i poza prawem, czyli broniący się, racjonalny organizm”, 
przedstawia historyczne pochodzenie odporności i obrony oraz odnosi je do idei 
praw naturalnych, które ukształtowały nowoczesną politykę i naukę. Rozdział 2. 
„Ciało warte posiadania, czyli system naturalnych rządów” zajmuje się tym, jak 
dwie osie biowładzy – anatomo-polityka ciał i biopolityka populacji – ukształtowały 
nowoczesne idee na temat ciała i osoby, dając początek nie tylko nowym prawnym, 
politycznym, filozoficznym i ekonomicznym podmiotom, ale również umożliwiając 
medycynie wcielić te nowe podmiotowości jako swoje uzasadnienie polityczne. W 
rozdziale 3. „Tak zwana polityka »milieu«, czyli przestrzeń życiowa ludzkiego or-
ganizmu”, skupiam się na zbieżnych rewolucjach we francuskiej polityce i medy-
cynie oraz badam, w jaki sposób dziewiętnastowieczna medycyno-polityka, czy 
higiena publiczna, przedstawiała ludzi jako istoty zdecydowanie usytuowane w 
środowisku. Następnie analizuję jak bionaukowa epistemologia odwróciła ten ob-
raz, gdy Claude Bernard wprowadził pojęcie milieu intérieur i tym samym upra-
womocnił laboratoryjne eksperymenty jako miejsce uprzywilejowane dla prawdy 
biologicznej. Rozdział 4. „Ucieleśniając odporność, czyli defensywna poetyka no-
woczesnej medycyny”, przedstawia jednocześnie wszystkie polityczne i medyczne 
relacje, które poprzedzały ucieleśnienie odporności jako zdolności do obrony. Były 
one szczególnie widoczne między humoralną interpretacją chorób zakaźnych i 
międzynarodowymi militarnymi, ekonomicznymi i politycznymi strategiami, które 
miały im zapobiec. Na tej podstawie ukazuję, w jaki sposób bakteriologia utożsa-
miając mikroby z najeźdźcami – co stanowi metonimię, której źródłem jest metafo-
ryczne przedstawienie epidemii (zwłaszcza cholery) jako inwazji – prowadzi do 
przewrotu, którego dokonał Metchnikoff, gdy przedstawił fagocyty jako obronę 
organizmu przed intruzami. Za sprawą tego biopolitycznego połączenia odpor-
ność-jako-obrona wyrosła na apoteozę ciała nowoczesnego. 

Nowoczesna medycyna pojawiała się na przełomie XVIII i XIX wieku w postaci 
jawnie hybrydycznej dziedziny – jako domena biopolityczna – która otwarcie de-
klarowała, że ignoruje nowoczesny podział między naturą i społeczeństwem tak 
dalece, jak dalece natura i społeczeństwo w równym stopniu wpływają na żywe 
istoty ludzkie. Przez następne dwa stulecia postępujące wcielanie się polityki w 
naturę i natury w politykę wyróżniało medycynę jako jedną z naszych najpotęż-
niejszych instytucji zarządzających. W rzeczy samej możemy rozważyć taką moż-
liwość, że władza nowoczesnej medycyny nie wynika wyłącznie – lub przede 
wszystkim – z jej potencjału leczniczego, lecz również ze zdolności finezyjnego 
wykorzystywania warunków Nowoczesnej Konstytucji. Pomnażając zdumiewający 
zbiór biopolitycznych hybryd, nowoczesna medycyna osłabiła naszą zdolność ro-
zumienia sposobu, w jaki nadzór i zarządzanie naszymi ciałami wprowadziły war-
tości polityczne do naszych rzekomo „naturalnych” procesów. Tak oto medycyna 
ukryła i owiała tajemnicą swój wkład do polityki we wnętrzach tkanek, komórek i 
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molekuł naszego ciała – czyli tam, gdzie zwykle go nie szukamy. Ten zabieg prze-
mienił nas w ciała nowoczesne. Badając sposób, w jaki odporność urzeczywistniła 
się jako intymny i nieunikniony element naszego życia, w książce A Body Worth 
Defending twierdzę, że biopolityka nowoczesnej medycyny stanowi przedmiot, 
który warto na nowo przemyśleć. De facto próbuję przekonywać czytelników, że 
gdy jeszcze raz się nad tym zastanowimy, to być może rzeczywiście wyobrazimy 
sobie nowe sposoby życia, zarówno indywidualnego, jak i wspólnotowego, które 
będą dla nas zdrowsze niż te oferowane nam obecnie przez nowoczesną medycy-
nę. 

Jako organizmy, jednostki, obywatele, narody i jako rodzaj ludzki, jesteśmy dzisiaj 
dogłębnie kształtowani przez odporność. W świetle immunologii nie żyjemy już 
dłużej po prostu naszą polityką, bo to polityka żyje dosłownie w nas. Przeciwnie, 
świat, w którym żyjemy, zmienił się zgodnie z nowym „naturalnym” porządkiem 
tak, że jawnie polityczne akty przemocy i agresji potrafimy dziś interpretować w 
kategoriach immunologii. Uczynił to George W. Bush, gdy opisywał wydarzenia z 
11 września 2001 na połączonej sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych, deklarując: 
„Nasz naród otrzymał ostrzeżenie: nie jesteśmy odporni na ataki”51. Mimo że tak 
bardzo jesteśmy zanurzeni w immunologicznym sposobie myślenia i że skutki 
immunologii tkwią głęboko w nas, wciąż pozostajemy w znacznym stopniu nie-
świadomi procesów, dzięki którym to zaraźliwe pojęcie tak silnie wpłynęło na na-
sze życie. Zatem książka A Body Worth Defending, odkrywając skrawki owej histo-
rii, przywołuje niektóre rozstrzygnięcia dotyczące sposobu konstruowania świata, 
z którym zrosło się pojęcie odporności, a który tym samym milcząco je przywołuje, 
za każdym razem, gdy biologiczna odporność służy nam za transparentną repre-
zentację naszej żywej natury.  

 

                                                           
51 Pełny tekst odezwy Busha „A National Challenged” zob. New York Times, 21.09.2011. William Safire 
jako pierwszy użył tego środka w swoim komentarzu opublikowanym w New York Times 12 września 
2012 roku, gdy pytał: „Co robimy, by chronić nasze niebo, rozwijać wrodzoną odporność i nieocenione 
środki zapobiegawcze oraz nieść wojnę naszym wrogom?”. Jest sporo ironii w tym zwrocie, gdyż w 
czasie ostatnich miesięcy, które poprzedziły wydarzenia z 11 września 2011 roku rząd USA starał się 
unieważnić traktat założycielski Międzynarodowego Trybunału Karnego i groził wycofaniem swojego 
wsparcia dla wszystkich misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli amerykańscy 
żołnierze nie zostaną wyłączeni [received „immunity”] spod jej jurysdykcji. Zob. Crossette, „War 
Crimes”; Schmemann, „U.S. Links Peacekeeping”; Richardson, „Americas’s Interest”; Alvarez „Bush 
Faces”. Jacques Derrida niczym prawie tzw. telewizyjna zjawa powielił tę sytuację, w której 
administracja Busha wykorzystała immunologiczny dyskurs dla politycznych potrzeb, kiedy użył 
metafory „autoodporności”, pisząc o wydarzeniach z września jako powrocie politycznej przemocy, 
przed którą Stany Zjednoczone miały nadzieję się uchronić za sprawą swoich krwawych interwencji w 
różnych zakątkach świata, podejmowanych głównie w obrnie „demokracji”. Zob. Derrida, Rogues, Zob. 
także długi wywiad „Autoimmunity”. Jak Derrida używa metafory autoodporności, zob. Haddad, 
„Derrida and Democracy”; Esposito, Bios. Z perspektywy, którą tu rozwinęliśmy, sposób w jaki Derrida 
używa pojęcia autoodporności okazuje się nieco problematyczny. Derrida nie bierze pod uwagę 
wewnętrznych napięć między polityką i prawem, które wychodzą na jaw w tym jurydycznym tropie, 
jakim jest „odporność”. Nie zauważa również, że medyczny dyskurs bezwiednie przyjmuje i 
przeszczepia te tarcia na grunt liberalizmu, który uznaje samoobronę za podstawowe prawo naturalne. 
Dlatego Derrida nie rozpoznaje w autoodporności odwetu genealogii odporności.  
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Alfred I. Tauber: Przekraczając 

Janusz Guzowski 
Zakład Kognitywistyki i Epistemologii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Immunologia jako gałąź biologii boryka się z dwoma 
fundamentalnymi zagadnieniami. Po pierwsze: jakie 
cechy powodują, że pewna grupa organizmów jest 
unikalna i różni się od innych podobnych grup orga-
nizmów? Po drugie: jak zbudowane są i jak działają 
mechanizmy broniące organizmy przed ich agreso-
rami? Aż do końca II wojny światowej immunologia 
nie dysponowała formalnym podejściem teoretycz-
nym, które ujęłoby te zagadnienia. Dostarczyło je do-
piero wprowadzenie pojęcia jaźni. Alfred I. Tauber 
jest jednym z najważniejszych i      najbardziej wykwa-
lifikowanych naukowców zaangażowanych w badanie 
tego pojęcia na gruncie immunologii. Dlatego też ni-
niejsze wprowadzenie zaczniemy od krótkiej biografii 
Alfreda Taubera. W drugiej części opiszemy pokrótce 
pojęcie jaźni immunologicznej (immune self).  

 

Alfred I. Tauber – życie i zainteresowania 

Pytany przez nas o swoje zainteresowania odpowiada, że „lubi myśleć”. Jest profe-
sorem filozofii na Uniwersytecie Bostońskim i profesorem medycyny w Szkole Me-
dycznej Uniwersytetu Bostońskiego. Uczy też filozofii jako profesor wizytujący na 
Uniwersytecie w Tel Awiwie. W latach 2003–2010 był dyrektorem Centrum Filozo-
fii i Historii Nauki, a w 2008 został odznaczony Medalem dla Nauki, który jest naj-
wyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Instytut Studiów Zaawansowanych 
Uniwersytetu Bolońskiego. Z zawodu jednakże Alfred Tauber jest hematologiem i 
biochemikiem. Zanim rozpoczął pracę w Szkole Medycznej Uniwersytetu Bostoń-
skiego w 1982 r., był związany ze Szpitalami Stowarzyszonymi Uniwersytetu Wa-
szyngtońskiego, Centrum Medycznym Tufts-New England, Brigham and Women’s 
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Hospital (Boston), Harwardzką Szkołą Medyczną i MIT. Jego bibliografia zawiera: 9 
książek (monografii), 13 książek pod redakcją, 70 artykułów dotyczących historii i 
filozofii nauki/medycyny, 27 artykułów dotyczących etyki, 6 artykułów dotyczą-
cych filozofii amerykańskiej, 46 recenzji książek, krótkich wstępów i wprowadzeń, 
85 oryginalnych raportów naukowych, 23 recenzje naukowe, listy i rozdziały ksią-
żek oraz 47 streszczeń naukowych. Jest autorem książek: The Immune Self, Theory 
or Metaphor? (Cambridge 1994), Confessions of a Medicine Man, An Essay in Popu-
lar Philosophy (MIT 1999), Henry David Thoreau and the Moral Agency of Knowing 
(California 2001), Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility (MIT 2005), 
Science and the Quest for Meaning (Baylor University Press, 2009), Freud, the Reluc-
tant Philosopher (Princeton, 2010) oraz Requiem for the Ego. Heidegger, Adorno, and 
Wittgenstein on Freud (w przygotowaniu). Jak twierdzi, głównym źródłem jego 
inspiracji był rozdźwięk między jego dwiema profesjami (filozofa i biomedyka) i 
konieczność ich pogodzenia. W książce Henry David Thoreau and the Moral Agency 
of Knowing (2001) Tauber bada problem integrowania wiedzy naukowej z osobi-
stym znaczeniem. Filozofia Thoreau służy mu za przykład takiego połączenia, w 
którym moralny, estetyczny i duchowy wymiar doświadczenia współgra z rzeczy-
wistością opisywaną przez naukę. Książkę Science and the Quest for Meaning (2009) 
można uznać za kontynuację tego tematu. Tauber stwierdza w niej, że musi istnieć 
pewna zgodność między nauką a pojęciami rzeczywistości społecznej i tymi, które 
wyrażają egzystencjalne miejsca człowieka w jego naturalnym kosmosie, chociaż – 
jak sam przyznaje – nie jest możliwa zupełna jedność metafizyki nauki i metafizyki 
osobistego doświadczenia. Podobne napięcie, wynikające z konieczności pogodze-
nia ze sobą naukowej obiektywności z nastawionym na pacjenta procesem lecze-
nia i współczuciem, zaowocowało – w dużej mierze autobiograficzną – książką 
Confessions of a Medicine Man (1999). Te same zagadnienia poruszane są w Auto-
nomy and the Ethics of Responsibility (2005), gdzie Tauber szczegółowo analizuje 
relację lekarz–pacjent. Stwierdza tam, że pojęcie tożsamości, stworzone na ekono-
micznej i prawnej podstawie, w której osoba jest niemal wyłącznie autonomicz-
nym konsumentem, jest mylne, a lekarska odpowiedzialność musi opierać się na 
tożsamości, która tworzy się we wzajemnej relacji lekarza i pacjenta. Temat odpo-
wiedzialności jest obecny również w książce Freud, the Reluctant Philosopher 
(2010), w której Tauber, przechodząc nad tematem naukowości psychoanalizy, 
koncentruje się na tych obserwacjach Freuda, które dotyczą kondycji ludzkiej, 
mianowicie, że powinniśmy odkryć podświadome motywy naszego zachowania i 
wziąć na siebie odpowiedzialność za to, kim jesteśmy. Tauber nazywa swoją filozo-
fię przewodnią epistemologią moralną i opisuje ją jako nierozerwalne wplątywanie 
się naszych wartości osobistych w naszą wiedzę i w nasze sposoby jej konstruowa-
nia. Jego zdaniem, świadomość tych korelacji może dać nam przynajmniej poten-
cjalną wolność w praktykowaniu odpowiedzialności moralnej. 

 

 



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

311

Immunologia i jaźń immunologiczna 

Zgodnie z klasycznym opisem system immunologiczny organizmu niszczy ze-
wnętrzne i niebezpieczne elementy – patogeny, substancje obce i zwyrodniałe 
składniki gospodarza itp. – a ignoruje te elementy, które do gospodarza należą. 
Stąd centralnym rozróżnieniem immunologii jest rozróżnienie między gospoda-
rzem a tym, co obce. Podział ten został nazwany rozróżnieniem na ja/nie-ja 
(self/non–self discrimination) z uwagi na istotność leżącego u podstaw pojęcia jaźni 
(self). Same pojęcia ja i nie-ja zostały wprowadzone do immunologii przez sir Fran-
ka Macfarlane’a Burneta. Zgodnie z jego stanowiskiem system immunologiczny 
można postrzegać jako milczący (gdy ignoruje konkretne elementy) lub aktywny 
(przeciwnie) i dlatego możemy mówić o tolerancji systemu immunologicznego. 
Komórki odpornościowe i ich produkty niszczą elementy obce, ignorują (tolerują) 
natomiast prawidłowe składniki jednostki. Innymi słowy, reaktywność systemu 
immunologicznego określa granice organizmu gospodarza. To, co jest atakowane, 
jest obce, to, co spotyka się z milczeniem układu immunologicznego, jest swoiste 
(selfhood). Ten model został zatwierdzony przez immunologów poprzez mecha-
nizm nabytej odporności. Krótko mówiąc, mechanizm ten działa w dwóch etapach. 
W pierwszym organizm uwalnia swoje komórki odpornościowe w silnej reakcji 
obronnej zaraz po wykryciu obecności i działalności patogenów. Podczas tego pro-
cesu system identyfikuje wrogie patogeny i niszczy je. Stąd każda następna inwa-
zja identycznych lub podobnych patogenów będzie odparta szybciej i efektywniej. 
Z tego powodu status rozróżnienia na ja/nie-ja zmienił się z teorii w paradygmat i 
zaczął być uznawany nie za teorię, lecz za fakt. Jednakże takie podejście musi upo-
rać się z ogromną ilością danych eksperymentalnych, które są niezgodne z teoria-
mi opartymi na poglądach Burneta. Mianowicie, z jednej strony system immunolo-
giczny może tolerować nie tylko składniki gospodarza, lecz także ignorować obec-
ność zewnętrznych, obcych składników; z drugiej strony system immunologiczny 
może niszczyć komórki, które zazwyczaj uważa się za należące do gospodarza – 
takie sytuacje zdarzają się nie tylko w wypadku np. raka, ale są także prawidłową, 
pożądaną działalnością, która wynika z ekonomii fizjologicznej. Odkrycia te do-
prowadziły do stwierdzenia, że klasyczna teoria, w której gospodarza można opi-
sać jako „fortecę”, której limfocytyczne „wojska” mogą dokonać wypadu w celu 
zniszczenia atakujących, to opis naiwny i niedokładny. W rzeczywistości okazało 
się, że system immunologiczny opiera się raczej na dynamicznej równowadze, w 
której ciężko przewidzieć, które elementy będą atakowane, a które tolerowane, niż 
na prostej, wojennej wizji. Chociaż zwolennicy rozróżnienia na ja/nie-ja próbowali 
wzmocnić swoje stanowiska przez włączanie do nich nadzoru ciała nad złośliwy-
mi, zużytymi, uszkodzonymi lub martwymi składnikami gospodarza (zwyrodniałe, 
„normalne” komórki), jak również procesy autoimmunologiczne skierowane prze-
ciwko właściwie działającym elementom. Alfred I. Tauber w książce The Immune 
Self, Theory or Metaphor? (1994) stwierdza, że rozróżnienie na ja/nie-ja, po kolej-
nych ciosach spowodowanych najnowszymi odkryciami, musi zostać zakwestio-
nowane. Ponieważ system immunologiczny nie opiera się na prostym rozróżnieniu 
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obcy/gospodarz, ale na równowadze elementów obcych i należących do gospoda-
rza, biologiczne pojęcie jaźni staje się płynne i zależne od swojego środowiska. W 
skrócie, nie może istnieć odgraniczony, zdefiniowany przez odwołanie się do siebie 
byt, zwany jaźnią. Zdaniem Taubera, zamiast przeformułowywać klasyczne roz-
różnienie na ja/nie-ja, powinniśmy je zastąpić płynnym podziałem opartym na 
stopniowalnych reakcjach systemu immunologicznego. 

 

Wnioski 

Alfred I. Tauber to bez wątpienia autorytet w kwestii filozofii immunologii. Jed-
nakże powinniśmy spojrzeć na jego pracę w szerszym kontekście, w którym filozo-
fia nauki napotyka jego epistemologię moralną. Zawsze istnieje dyskretne oddzia-
ływanie wzajemne między wartościami wyznawanymi przez społeczeństwo a jego 
nauką. Z jednej strony wartości wpływają na sposób, w jaki tworzymy i rozumie-
my metafory w nauce oraz jak tworzymy fakty. Z drugiej strony nauka (szczegól-
nie współczesna, nieintuicyjna) zmusza nas do przeformatowania naszego do-
świadczenia i do podjęcia próby pogodzenia ze sobą różnych modeli świata. Cho-
ciaż filozofia immunologii wydaje się daleka od codziennego doświadczenia, to 
jednak boryka się z jednym z najbardziej podstawowych pojęć, a przez to może 
pomóc nam w zrozumieniu siebie, nawet jeśli głównie na gruncie biologii. 

 

Strona internetowa Alfreda I. Taubera: http://blogs.bu.edu/ait/  

Fotografia pochodzi z archiwum A.I. Taubera  
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Od immunologicznego „ja”  
do działania moralnego 

Komentarze52 

Alfred I. Tauber 
Centrum Filozofii i Historii Nauki 
Boston University, USA 

przekład: Jacek S. Podgórski53 

 
Abstrakt 

Autor komentuje zmiany w filozofii immunologii, które zaszły od czasu opubliko-
wania jego książki The Immune Self: Theory or Metaphor?, a także istniejące w tej 
dziedzinie zagrożenia, nieporozumienia i oczekiwania. Wreszcie – przedstawia 
w  tym kontekście własne ujęcie działania moralnego, odnosząc się do własnych 
prac.  

Słowa kluczowe: filozofia immunologii; ja; jaźń; metafora; moralność; Tau-
ber  Alfred.  

 

Od The Immune Self do ...? 
Co zmieniło się w stanowisku Autora oraz we współczesnej filozofii immunologii  

od czasu publikacji The Immune Self: Theory or Metaphor?  

Opinie, które wyraziłem prawie 20 lat temu, nie zmieniły się znacząco. Nadal wie-
rzę, że metafora jaźni kieruje praktyczną i teoretyczną orientacją większości prak-
tykujących immunologów, natomiast obszerne granice „swojego” i „obcego” są 
nadal przełamywane i zastępowane przez spektrum funkcji opartych na stopnio-
waniu odpowiedzi immunologicznej, które nie mieszczą się w szerokich ramach 
podziału „swoje/obce”. Wiele kontrowersji pojawiło się, kiedy zasadność rozróż-
nienia „swoje/obce” została zakwestionowana. W specjalnym numerze Seminariów 
w Immunologii z 2000 roku kwestie te zostały mocno zaakcentowane. Podczas gdy 
niektórzy krytycy opowiadają się zasadniczo za stanowiskiem pluralistycznym, 
a  inni uważają kryzys związany z kategorią jaźni za pretensjonalny, to większość 
zgodziłaby się ze stwierdzeniem, że immunologiczna osobowość staje się coraz to 

                                                           
52 Redakcja komentarzy: Witold Wachowski  
53 Dziękuję Ewie Bodal za pomoc w przekładzie niektórych fragmentów.  
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bardziej polimorficznym i źle zdefiniowanym konstruktem. Współczesna biologia 
transplantacyjna i badania nad autoimmunizacją ukazały zjawiska niepozwalające 
na wierne utrzymanie dychotomii opartej na rozróżnianiu „swojego”/„obcego”, 
podczas gdy pojawiają się nowe modele, podstawy immunologicznego „ja” jako 
domniemanego ogniwa doktryn immunologii stają się niepewne i coraz bardziej 
nieuchwytne. 

Moje myślenie w terminologii organizmu per se rozwinęło się na podstawie postę-
pującego doceniania tego, jak wewnętrzna bionomia gospodarza54 podlega nie-
ustannie ewoluującej tożsamości. Dokonując interesującej inwersji mitologii na-
szego ciała zauważamy, że osobniczy układ odpornościowy jest częściowo tworzo-
ny przez rezydujący mikrobiom (dla przykładu: u kręgowców tkanki jelitowe spe-
cjalizują się i organizują za sprawą bakteryjnych symbiontów, natomiast układ 
odpornościowy nie funkcjonuje poprawnie a zakres jego reakcji jest znacząco zre-
dukowany wtedy, kiedy symbiotyczne mikroby nie rezydują w jelitach). Po prostu 
układ odpornościowy jest konstruowany w zgodności z „obcymi” elementami. 
Chociaż rola obronna odporności wyraźnie jest zaznaczana w medycznym i go-
spodarczym kontekście, to ów punkt widzenia musi być zrównoważony ze sposo-
bem, w jaki pojedynczy organizm uczestniczy w zróżnicowanej wspólnocie pozo-
stałych, które działają na jego korzyść. Z tego ekologicznego punktu widzenia nie 
może istnieć zawężona samodefiniująca się jednostka określana jako jaźń. 

Tak więc jeżeli odnieść się do całościowej ekologii układu odpornościowego – szer-
szego kontekstu obejmującego uniwersa percypujące i działające zarówno we-
wnętrzne, jak i zewnętrzne – granice muszą pozostać otwarte, aby umożliwić swo-
bodną wymianę między gospodarzem a jego otoczeniem. W tym znaczeniu układ 
odpornościowy obdarzony zostaje wysoce wyspecjalizowanymi umiejętnościami 
komunikacyjnymi zarówno do postrzegania otoczenia (w postaci patogenów, aler-
genów, toksyn itp.), ale i – co równie ważne – swobodnej wymiany substancji i or-
ganizmów ze środowiska, które działają na korzyść organizmu. Mówiąc prościej: 
układ odpornościowy posiada funkcje poznawcze służące do nieustannego dopa-
sowywania różnych reakcji pomiędzy gospodarzem a jego otoczeniem. Pozostając 
w obrębie analizy przyjmującej wyłącznie kategorie obronne, ograniczamy zro-
zumienie sposobu, w jaki jedne stworzenia żyją w jednym systemie z innymi stwo-
rzeniami. Zatem poprzez opisanie wewnętrzno-zewnętrznej ekonomii immunolo-
gia staje się istotnym elementem nauk o środowisku. Owa wrażliwość ekologiczna 
była głównym punktem moich prac, które zostały podsumowanie na łamach Stan-
fordzkiej Encyklopedii Filozofii. 

 

 

                                                           
54 “Gospodarz”, „gospodarczy” itp. – terminy używane tutaj w kategoriach biologicznych [przy. tłum.].  
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Zagrożenia i nieporozumienia 
Czy istnieją jakieś niebezpieczeństwa grożące filozofii immunologii i – ogólniej – filozofii 

nauki? Czy nadal nie doceniamy pewnych zagadnień związanych z odpornością?  
Czy wciąż istnieją jakieś nieporozumienia na tym polu? 

Jeżeli spojrzymy z szerszej perspektywy, to z jednej strony immuno-
logia stara się dopasować do podobnych wymagań narastającego wy-
jaśniania molekularnego, a z drugiej – do wrażliwości ekologicznej. 
W obu tych kontekstach „jaźń” przybrała formę archaiczną. Omówi-
łem już wcześniej wymiar ekologiczny, natomiast z perspektywy mo-
lekularnej kryteria atomistyczne zdystansowały opisy regulacji od-
pornościowej w taki sposób, że żadna sygnatura tego, co swoje, nie 
jest wystarczająca do wyjaśnienia złożonych interakcji immunocy-
tów, ich produktów regulacyjnych ani celów ich działań. Reaktyw-
ność stała się definicją funkcjonalną tożsamości immunologicznej. 
Zgodnie z tym założeniem zasada podziału „swój/obcy” uchodzi za 
nadrzędną, podczas gdy dotyczy zarówno zewnętrznego ukierunko-
wania na szkodliwe czynniki, jak i wewnętrznego ukierunkowania 
na sieci bieżących informacji o wewnętrznej homeostazie. Z tej du-
alistycznej perspektywy funkcja odpornościowa wypada z kontinu-
um reaktywności, gdzie charakter obiektu odpornościowego deter-
minowany jest przez kontekst, w jakim występuje, a nie przez swój 
charakter jako „obcego” per se. Prostsze modele zbyt często przesła-
niają tę istotną dla nas lekcję. 

Dwa nieporozumienia przykuły moją uwagę: 

1) Jedno odnosi się do sposobu rozumienia odporności, jakie obrali sobie krytycy 
kultury. W rzeczy samej, zaintrygował mnie fakt, że pojęcie immunizacji zostało 
użyte do charakterystyki społeczeństwa. Podejście to zostało pierwszy raz pokaza-
ne, przynajmniej w Ameryce, przez Donne Haraway i Emily Martin, ale podobień-
stwa przez nich opisane (co do sposobu, w jaki immunizacja została sformułowana 
przez naukowców i wpłynęła do zachodnich społeczeństw) zostały całkiem nie-
dawno rozszerzone przez Sloterdijka, Esposito, Becka, Derridę i Baudrillarda. W 
ich pracach metafora „ja” (przedstawiana jako immunizacja) powraca do leksyko-
nu społeczno-politycznego, prezentując teorię społeczną, według której immuniza-
cja stała się podstawą dynamiki współczesnych biospołeczeństw. Uważam tę koli-
stość za interesującą, mimo iż ci komentatorzy nie widzą ironii w całej sytuacji. 
Zaakceptowali oni w całości paradygmat immunizacji i zastosowali jego założenia 
do analizy kultury i budowania różnego typu teorii politycznych, opartych na ana-
logiach i metaforach zaczerpniętych właśnie z tej nauki, która przeniosła owe me-
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tafory pierwotnie z tej kultury (z psychologii potocznej i filozofii) dla własnych 
celów! Innymi słowy: zarówno immunolodzy, jak i teoretycy społeczni jedzą z tego 
samego stołu, jednak nie wiedzą, że posługują się tą samą metaforą ale z dwóch 
różnych perspektyw. Jak już zasugerowałem, obserwując używanie omawianej 
metafory w wielu dziedzinach, owi krytycy grają w grę bez żadnego dystansu do 
tego, w jaki sposób użycie uproszczonej metafory tego, co swoje, zostanie odebra-
ne. 

Faktycznie należałoby najpierw zapytać, do jakiego stopnia pojęcie immunizacji 
ma zamiar opisywać podstawy tego, co nieznane w społeczeństwie, służyć nie tylko 
jako płodna metafora kultury. Gdzie jest przekaz, informacja dla czytelnika? Co 
odróżnia te prace od literatury (w przeciwieństwie do bardziej rygorystycznej teo-
rii społecznej opartej na empirii)? Innymi słowy: czy teoretyczne intuicje czerpiące 
z idei immunizacji możliwe są do zastosowania w społeczeństwie? Myślę, że nie, 
gdyż rozszerzając omawianą metaforę na wszystko, niezależnie od tego, czy w głę-
bokim, czy też w powierzchownym sensie – od religii i metafizyki do mieszkalnic-
twa i miast – staje się ona uniwersalnym mieszadłem wrzucającym całą ludzką 
kulturę do jednego kotła. Te założenie jest uproszczeniem, radykalnie redukcjoni-
stycznym i ostatecznie bezsensownym. 

2) Drugie nieporozumienie odnosi się do bardziej ogólnej kwestii: kiedy rozważa-
łem głęboko zakorzenione pojęcie tego, co swoje, w immunologii, przypomniała mi 
się wymiana zdań ze Stevenem Weinbergiem, laureatem Nagrody Nobla z fizyki, 
który zapytał mnie: „Co filozofia nauki kiedykolwiek zrobił dla nauki?!” – na co 
odparłem, „Nie za wiele. Filozofia nauki dotyczy filozofii. Nauka radzi sobie sama”. 
To nie była wyczerpująca odpowiedz, ale dla niego wystarczająca. 

 

Jaźń, ucieleśnienie i moralność 
Jaki jest związek między jaźnią immunologiczną (lub – ogólniej – cielesną) a „ja” moralnym?  

Dowodziłem w zgodzie z Charlesem Taylorem (Źródła podmiotowości, [1989] 
2001), że jaźń jest kategorią moralną, służącą jako ogniwo tego, jak postrzegamy 
podmiot moralny działający w odniesieniu do wartości i etycznych wyborów. Na-
turalnie podmiot ten nie może być interpretowany jako jednostka, czyli jaźń, ale 
raczej jako ognisko, w którym [jak w soczewce] załamuje się pojmowanie człowie-
ka jako osoby przez filozofów moralności, polityków, prawników i artystów. W 
ciągu ostatniego stulecia ta modernistyczna konstrukcja do takiego stopnia do-
świadczyła dotkliwej krytyki, że powinniśmy zastanowić się, czym tak właściwie 
jest podmiot zdekonstruowany w gruncie rzeczy przez krytykę postmodernistycz-
ną. 

Jednak „podmiotowość” (self-ness) służy jako funkcja operatywna tego, co jest moje 
albo identyfikowane jako „ja”. To podejście przymiotnikowe spotyka się następnie 
z pewnym zagmatwaniem, gdy odrzucenie pewności dawanej przez niewątpliwe 
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Kartezjańskie cogito miesza się z alternatywnym, bardziej „otwartym” pojmowa-
niem tożsamości osobowej. Nie będąc już rzeczownikiem, osobowość (selfhood) 
zmieniła swoją przynależność gramatyczną, przenosząc się do grupy czasowników 
i przysłówków, gdzie mogła w razie konieczności służyć także jako przymiotnik. 
Pozostawiając parametry osobowościowe funkcji zaborczej tożsamości, przyjmu-
jemy postmodernistyczne spojrzenia na jaźń jako zdecentralizowaną lub pozba-
wioną modernistycznego skomplikowanego konceptu, zezwalając jednocześnie na 
definicję funkcjonalną „mojego” lub „ja”, to jest tego, za co „ja” biorę odpowiedzial-
ność. Takie nastawienie nie kwestionuje krytyki indywidualności tak jako wytworu 
manipulującej władzy społecznej (Foucault), nieświadomego oportunizmu (Freud) 
czy zaburzonej relacji podmiot-przedmiot (Heidegger). Oznacza ono jedynie 
skromne stwierdzenie: owo „moje” (lub „ja”) służy jako zmienna etykieta językowa 
dla funkcji zaborczej tożsamości, która w tłumaczeniach freudowskiego das Ich 
była zawsze (mylnie) określana jako „ego”.  

A to, co zakłada odpowiedzialność, wiąże się również „samo w sobie" z osobistą 
wolnością. Tutaj jesteśmy świadkami przesunięcia od epistemologicznie rozumie-
jącego podmiotu do jego kontekstu moralnego. Charakterystyczne dla kultury Za-
chodu podejście do kwestii indywidualności oraz powiązana z wyobrażaniem jaźni 
wolność nie są tak po prostu obciążone jakąś hipoteką, a tym bardziej nie zostały 
zarzucone. W istocie, pomimo licznych wysiłków, by zastąpić modernistyczną me-
tafizykę zachodniego umysłu, podstawowe postrzeganie ludzkiej autonomii nie 
jest łatwe do wykorzenienia. Zbiorowy „błąd" polegający na obstawaniu przy kon-
cepcji "jaźni" podporządkowany jest ważniejszej kwestii, a mianowicie dążeniu do 
wzmocnienia z jednej strony subiektywnego nastawienia na osobistą samo-
realizację, z drugiej zaś osobistej odpowiedzialności. Prawa i obowiązki idą ręka w 
rękę. Przyjmowanie postawy moralnej w obliczu sprzeczności nie jest wcale rzad-
ką sytuacją, kiedy domniemana wiedza obiektywna jest wykorzystywana dla 
wsparcia przekonań ideologicznych, religijnych czy społecznych. Ujmując to nieco 
prościej: ścisła pojęciowa spójność zastąpiona została przez mozaikę zobowiązań i 
być może jednocześnie uznanie i akceptacja owej fragmentacji stanowią kluczową 
cechę naszych czasów.  
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Wybrana literatura na temat odporności 
 

 

H. Atlan, I.R. Cohen, eds. 1989. Theories of Immune Networks. Berlin: Springer-Verlag 

Autorzy tej monografii podejmują problematykę złożonego zachowania sieci immuno-
logicznych w odniesieniu do konkretnych stanów i procesów biologicznych. 

 

F.M. Burnet. 1959. The Clonal Selection Theory of Acquired Immunity. Nashville: Van-
derbilt University Press 

Zbiór klasycznych wykładów jednego z najwybitniejszych immunologów ery powojen-
nej, poświęconych teorii selekcji klonalnej i formowaniu antyciał. 

 

W.R. Clark. 2007. In Defense of Self, How the Immune System Really Works in Manag-
ing Health and Disease. New York City: Oxford University Press 

Książka w sposób przejrzysty wprowadza do tematyki szeroko pojętych badań nad sys-
temem odpornościowym. 

 

I.R. Cohen. 2000. Tending Adam's Garden: Evolving the Cognitive Immune Self. Lon-
don: Elsevier Academic Press 

Książka przedstawia – z nowatorskiej perspektywy – funkcjonowanie systemu odpor-
nościowego, czerpiąc inspiracje z teorii ewolucji i informacji, a także z nauk kognityw-
nych. 

 

Ch.A. Jr Janeway, P. Travers, M. Walport, M.J. Shlomchik, red. 2001. Immunobiology. 
The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York City: Garland Scien-
ce 

Jeden z najaktualniejszych podręczników immunologii napisany przez wybitnych bio-
logów, którzy w sposób systemowy prezentują zarówno teoretyczne, jak i kliniczne 
aspekty badań nad układami odpornościowymi. 

 

R.E. Langman, M. Cohn, eds. 2000. Seminars In Immunology, 12(3). London: Elsevier 
Academic Press 

Numer czasopisma, w którym eksperci i zaproszeni goście prowadzą debatę na temat 
statusu, problemów i etapu badań w immunologii. 

 

T. Pradeu. 2012. The Limits of Self: Immunology and Biological Identity. Trans. E. Vi-
tanza. New York City: Oxford University Press 

Książka koncentruje się na krytyce paradygmatu swoistości, proponując alternatywne 
i bliższe dzisiejszym badaniom rozwiązanie tej kwestii. 
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L.A. Segel, I.R. Cohen, red. 2001. Design Principles for the Immune System and Other 
Distributed Autonomous Systems. New York City: Oxford University Press 

Publikacja ta prezentuje wiele spojrzeń na różne złożone systemy, gdzie modelem wyj-
ściowym jest układ odpornościowy. 

 

A.M. Silverstein. 1989. A History of Immunology. 2nd edition. San Diego: Academic 
Press 

Książka skupia się na pojęciu odporności w historycznym zarysie od starożytności po 
dzień dzisiejszy, przybliża sylwetki i poglądy kluczowych badaczy oraz rozwój różnych 
metod klinicznych. 

 

T. Soderqvist. 2003. Science as Autobiography. The Troubled Life of Niels Jerne. Lon-
don: Yale University Press  

Biografia jednego z najwybitniejszych immunologów, teoretyków i filozofów ery powo-
jennej. 

 

A.I. Tauber. 1994. The Immune Self: Theory or Metaphor? Cambridge: Cambridge 
University Press 

Pierwsze filozoficzne i wnikliwie krytyczne studium rozwoju immunologii i funkcjo-
nowania pojęcia „ja” immunologicznego. 

 

A.I. Tauber, L. Chernyak. 1991. Metchnikoff and the Origins of Immunology: From Me-
taphor to Theory. New York City: Oxford University Press. 

Krytyczne studium pracy Ilji Miecznikowa – ojca współczesnej immunologii, zwolenni-
ka darwinizmu immunologicznego i badacza zjawiska fagocytozy. 

 

E. Ulvestad. 2007. Defending Life: The Nature of Host-Parasite Relations. Berlin: Sprin-
ger-Verlag 

Książka poświecona dokładnie opisanej relacji między pasożytem a gospodarzem oraz 
roli układu odpornościowego w ekologii fizjologicznej. 
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Badając subiektywność 
Wprowadzenie do wywiadu z Danem Zahavim 

Anna Karczmarczyk 
Zakład Kognitywistyki i Epistemologii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Cogito ergo.. sum? 

Problematyka subiektywności stanowi jedno z bardziej istotnych zagadnień poru-
szanych we współczesnej filozofii, zwłaszcza filozofii umysłu. Próba opisania 
struktury i roli świadomych przeżyć może pomóc w konstruowaniu podstawy teo-
retycznej dla dalszych rozważań dotyczących podmiotu. W rozumieniu podmiotu, 
ugruntowanym na długi czas w filozofii europejskiej przez Kartezjusza, obszar 
subiektywnych przeżyć stanowił obiektywną bazę dla systematycznych badań 
dotyczących ludzkiego umysłu (Bremer 2008: 43). Według Kartezjusza w procesie 
introspekcji uzyskujemy tzw. uprzywilejowany dostęp do własnych stanów, przez 
co nie możemy się co do nich mylić. O nieomylności naszych stanów umysłowych 
miał świadczyć m.in. fakt, iż są doświadczane przez podmiot bezpośrednio jako 
własne i zawsze z pierwszoosobowej perspektywy. Rolę osobistych relacji jako 
miarodajnego wskaźnika dla teorii ludzkiej świadomości ugruntowała również 
psychologia XIX-wieczna, odwołująca się w dalszym ciągu do metody introspekcji. 
Podejściem charakterystycznym dla tradycyjnej filozofii podmiotu było zatem 
przez długi czas przyjęcie perspektywy pierwszoosobowej w badaniu świadomo-
ści. Współcześnie jednak coraz bardziej odchodzi się od takiego podejścia do su-
biektywności. Introspekcja została uznana przez behawiorystów i ich następców w 
XX-wiecznej psychologii za metodę mało wiarygodną, a przede wszystkim – niewy-
starczającą do opisu ludzkiej psychiki. Wraz z rozwojem neuronauk oraz rozsze-
rzającej się ostatnimi laty współpracy pomiędzy filozofami a przedstawicielami 
nauk szczegółowych, coraz większą popularnością zaczęły się cieszyć stanowiska 
wyrażające tzw. redukcjonistyczne ujęcie podmiotu, sprowadzając życie psychicz-
ne podmiotu jak i sam podmiot, przede wszystkim do szczególnego doświadczenia 
generowanego przez aktywność neuronalną (Metzinger 2004), bądź też w ogóle 
odmawiające istnienia czemuś takiemu jak doświadczanie siebie (Prinz 2012). 
Przyjrzymy się tu pokrótce dwóm propozycjom filozoficznym „unicestwiającym” 
podmiot w pewnym sensie, i zastanowimy się czy dzisiaj temat subiektywności jest 
już zagadnieniem zamkniętym.  
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Ja, czyli nikt  

W ostatnich latach głośno było o tezie niemieckiego filozofa Thomasa Metzingera, 
mówiącego wprost, że „nie ma czegoś takiego jak „ja”’ („thereis no such a thing as a 
self” (Metzinger 2009: 1)). Metzinger zaprzecza istnieniu „ja” metafizycznego, ar-
gumentując, iż pojęcie „ja” nie odnosi się do żadnych obserwowalnych w świecie 
rzeczy. „Ja” nie może być zatem czymś rzeczywistym, gdzie za coś rzeczywistego 
uznaje Metzinger to, co może być wyjaśnione zgodnie z zasadami i metodologią 
stosowaną w nauce (Zahavi 2008: 101). Z drugiej strony Metzinger zauważa, że nie 
można ignorować faktu, iż posługiwanie się pojęciem „ja” jest z jakiegoś względu 
powszechne – należy więc przyjrzeć się temu, jak struktura naszego doświadczenia 
wpływa na to, że używamy tego pojęcia. Analizując sferę ludzkiej subiektywności, 
Metzinger stwierdza, że charakteryzuje się ona pewnymi stałymi wzorcami, jak 
perspektywą pierwszoosobową, poczuciem, że przeżywane myśli czy uczucia są 
naszymi własnymi, oraz czymś jeszcze bardziej podstawowym – poczuciem „bycia 
sobą”. Owo poczucie bycia sobą rozumie Metzinger jako przedrefleksyjne i odnosi 
do doświadczenia siebie jako identycznego w czasie. Mimo iż jest to doświadczenie 
trudne do uchwycenia, Metzinger stara się poddać je dogłębnej analizie i ustalić 
minimalne warunki konieczne dla kształtowania się tego poczucia. Czyni to po-
przez odwołanie się do sytuacji eksperymentalnych, w których dochodzi do mani-
pulowania innymi własnościami naszego doświadczenia, przede wszystkim per-
spektywą pierwszoosobową (Blanke i Metzinger 2009), dochodząc do wniosku, że 
kluczowe dla pojawienia się doświadczenia „ja” jest doświadczenie własnego ciała.                                            

Skoro jednak „ja” – zdaniem Metzingera – nie istnieje, to nasze doświadczenie sie-
bie jest tylko… złudzeniem. Rzeczywiście, Metzinger nazywa to „tragedią ego”. 
Żyjemy w ciągłej iluzji, którą wytwarza nasz własny mózg. Mózg człowieka, nie 
będący niczym innym jak systemem poznawczym przetwarzającym informacje, 
przetwarza je w taki sposób, że tworzy symulację zarówno rzeczywistości wokół 
nas, jak i nas samych. Sam ten proces jest jednak dla nas niedostępny, przez co 
mamy wrażenie funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie ze światem i ze sobą. 
Ma to swoje uzasadnienie ewolucyjne, umożliwiając nam sprawne orientowanie 
się w środowisku, a także –kluczowe dla prowadzonych tu rozważań poczucie by-
cia sobą.  

Metzinger pisze, że celem jego prac ma być przekonanie, że doświadczenie bycia 
sobą można w satysfakcjonujący sposób opisać na płaszczyźnie subosobowej (Met-
zinger 2004: 2). W swojej próbie przedstawienia charakterystyki poczucia „ja” się-
ga jednak do następnych poziomów opisu: funkcjonalnego, informacyjno-
komputacyjnego, reprezentacyjnego i wreszcie fenomenalnego (tamże: 303). Poka-
zując, w jaki sposób przeżycia psychiczne, w tym doświadczenie „bycia sobą”, są 
skorelowane z czynnościami mózgu, stara się realizować swój postulat zbudowa-
nia pomostu między filozofią a naukami szczegółowymi (Metzinger 2004: 4). Jest to 
postulat o tyle ważny, że – jak się okaże – spajać będzie wszystkie koncepcje oma-
wiane w ramach tego artykułu. 
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Ja wyczekiwane  

Jak zostało powiedziane, Metzinger krytykując „ja” metafizyczne, uznaje istnienie 
„ja” fenomenalnego, którego charakterystykę przedstawia w swojej teorii subiek-
tywności. Tymczasem spotyka się również głosy przeczące istnieniu „ja” fenome-
nalnego. Amerykański filozof Jeske Prinz w swoim tekście „Waiting for the self” 
(2012) sięga do tzw. teorii wiązki Hume’a (Bremer 2008, s. 178). W myśl tej teorii, 
„ja” utożsamione jest z wiązką przepływających coraz to nowych wrażeń, i nie ma 
podstawy dla twierdzenia, że możemy wyróżnić „ja” jako coś od tych wrażeń od-
rębnego i trwałego. Prinza nie interesuje metafizyczne odczytanie tezy Hume’a, ale 
zwraca uwagę na to, że pośród różnych fenomenalnych jakości składających się na 
nasze doświadczenie nie można odnaleźć takiej, którą moglibyśmy określić jako 
jakość samego „ja” (I-qualia) (Prinz 2012: 124). Podczas doświadczania danej rzeczy 
mamy do czynienia jedynie z jakościami składającymi się na tę rzecz. Jednocześnie 
podkreśla, że pogląd, iż nie ma czegoś takiego jak qualia „ja” poza jakościami da-
nymi w percepcji, można interpretować dwojako. W wersji redukcjonistycznej 
uznaje się, że istnieją qualia „ja”, ale są redukowalne do innych. W wersji elimina-
tywnej zaś twierdzi się, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak qualia „ja”. Za takim 
poglądem opowiada się Prinz, pokazując słabości redukcyjnych, jak i nieredukcyj-
nych podejść do fenomenalnego „ja”. Przywołując różne pomysły na uchwycenie 
„ja” – czy to badania aktywności mózgu, czy też sytuacje eksperymentów psycholo-
gicznych – zauważa, iż nie jest możliwe wskazanie doświadczenia siebie jako 
podmiotu - ani na poziomie fenomenalnym, ani poprzez doszukiwanie się neuro-
nalnych korelatów takiego  doświadczenia. 

Prinz pisze, że czekanie na to, aby „ja” zjawiło się w naszym doświadczeniu jest 
niczym czekanie na Godota (Prinz 2012: 148). Zauważa jednak, że chociaż nie do-
świadczamy „ja” bezpośrednio, staje się ono w pewien sposób obecne z racji swojej 
nieobecności. Jak to możliwe? Otóż możemy wskazać na pewne charakterystyczne 
cechy naszego doświadczenia, takie jak stałą perspektywę pierwszoosobową, za-
leżność doświadczanych przez nas qualiów od naszego aparatu zmysłowego oraz 
obecność w naszej świadomości tylko takich przedmiotów, które znajdują się w 
zasięgu naszych zmysłów. Jak to ujmuje Prinz: „the self is absent if we look for it, 
but is always already there in each act of looking” (Prinz 2012: 149).  

 

Ja pod lupą   

Zarówno Metzinger jak i Prinz rozpoczynają swoje obserwacje filozoficzne od ra-
dykalnych tez: „nobody was or had a self” (Metzinger 2004: 1), „there is no [..] phe-
nomenal I” (Prinz 2012: 123). Jednakże analizując dokładniej ich stanowiska, moż-
na się przekonać, że po pierwsze, nie są one tak radykalne jakimi wydają się być 
na pierwszy rzut oka, i po drugie, mają ze sobą coś wspólnego. Obaj filozofowie 
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przyznają, że „ja” jest jednak w jakimś stopniu obecne czy to w zjawisku struktu-
ryzowania naszego doświadczenia (Prinz), czy też w, trudno uchwytnej, ale jednak 
możliwej do wyodrębnienia jakości, „poczuciu bycia sobą” (Metzinger). Poza tym 
uważają, że „ja” fenomenalne jak najbardziej może i powinno stanowić przedmiot 
badań empirycznych. Metzinger w swoich pracach powołuje się na wyniki uzy-
skiwane w ramach neurobiologii, neurologii, psychiatrii oraz innych dziedzin 
wchodzących w skład kognitywistyki. W jego rozważaniach można znaleźć przy-
kłady z kręgu zaburzeń psychicznych o podłożu neurologicznym, jak i opisy od-
miennych stanów świadomości. Wszystkie te przykłady mają posłużyć jako mate-
riał kompleksowej analizy sfery subiektywnego doświadczenia z zastosowaniem 
metodologii nauk szczegółowych. Podobnie Prinz przywołuje podejmowane przez 
filozofów próby wskazania „ja” z wykorzystaniem metod obrazowania mózgu. 
Wskazując na ich braki, jednocześnie staje się głosem w sprawie starannego pro-
jektowania badań oraz jeszcze bardziej wnikliwej analizy ich rezultatów. 

Pewne aspekty przedstawionych tu koncepcji, takie jak ich interdyscyplinarność i 
dociekliwość w odkrywaniu najbardziej nawet zamglonych obliczy „ja”, obecne są 
również w poglądach Dana Zahaviego, którego opowieść o badaniu subiektywności 
przedstawiamy w tym numerze (patrz: Wywiad numeru). Inne zaś aspekty, jak na 
przykład zamierzona rewolucyjność i kontrowersyjność powyższych teorii, stały 
się przedmiotem jego krytyki.  

 

Ja jako ktoś  

Dana Zahaviego gościliśmy już w tomie T/2011 AVANTU, prezentując przekłady 
jego prac z zakresu naturalizacji fenomenologii i studiów  dotyczących „ja”. W jed-
nym z tych tekstów („Złożona jaźń: Perspektywy empiryczne i teoretyczne”, Zahavi 
2011) autor przedstawia swój pogląd w kwestii badań nad „ja”, poruszając przede 
wszystkim kwestię zasadności takich badań, co zdają się podważać przytoczone 
wcześniej koncepcje filozoficzne. Duński filozof zwraca uwagę na problem, który 
można odczytać także u Prinza: a mianowicie, konieczność filozoficznego namysłu 
nad różnymi rozumieniami „ja” i implementowania wyników filozoficznych analiz 
do prac empirycznych (np. psychologów rozwojowych, psychiatrów). Jak zauważa 
Zahavi, „różni badacze eksperymentalni posługują się różnymi pojęciami jaźni” 
(Zahavi 2011: 66); jest to przyczyną niczego innego jak zamieszania, czynionego na 
gruncie wystarczająco już skomplikowanej tematyki. Zahavi poświęca część swojej 
pracy na przytoczenie bogactwa obecnych w filozofii definicji „ja”, w tym przykła-
dowo typologii Jamesa czy Neissera. Jednocześnie odnosi się do teorii subiektyw-
ności Metzingera, która opiera się – jak zostało to wcześniej wspomniane – na kry-
tyce pojęcia „ja” jako nie odnoszącego się do żadnej istniejącej rzeczy w świecie. 
Jak argumentuje jednak Zahavi, takie „zreifikowane” rozumienie „ja” nie jest jedy-
nym, które oferuje filozofia. Setki lat badań nad tym, czym jest „ja” przyniosły 
szerszy wachlarz możliwości teoretycznych niż jedynie rozumienie „ja” w sensie 
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kartezjańskim, jako niezmiennej i trwałej substancji (Zahavi 2011: 60). Współpraca 
zaś filozofów z naukowcami umożliwia badania zagadnienia nie tylko od strony 
teoretycznej, lecz i praktycznej.  

Zahavi zwraca tym samym uwagę na zjawisko, które od ładnych kilku lat rozsze-
rza swój zasięg i które stanowi istotny wkład do badań nad „ja”, także według Met-
zingera i Prinza: czyli interdyscyplinarność. Jak pisze Zahavi: „W mojej opinii jaźń 
jest tak wieloaspektowym zjawiskiem, że jeśli mamy oddać sprawiedliwość jego 
złożoności, rozmaite komplementarne podejścia powinny zostać zintegrowane” 
(tamże: 66). Integrację różnych stanowisk – także w obrębie samej filozofii – uważa 
Zahavi za jedną z ról filozofii. Jak możemy przeczytać w wywiadzie zamieszczo-
nym w tym numerze AVANTU: „Rzeczywistość jest złożona, i w celu oddania spra-
wiedliwości tej złożoności potrzebujemy różnorodności uzupełniających się per-
spektyw. Odnosi się to nie tylko do związków pomiędzy teoretycznymi (filozoficz-
nymi) a empirycznymi perspektywami, ale jest również istotne dla filozofii per se”. 
Jak można się przekonać czytając dalej wywiad, Zahavi w sposób czynny promuje 
ową interdyscyplinarność, kierując Center for Subjectivity Research w Kopenha-
dze, będącym ośrodkiem spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin, przekona-
nych co do zasadności prowadzenia badań nad „ja”. Jak można dowiedzieć się na 
stronie internetowej centrum, myślą przyświecającą tamtejszym badaniom jest 
przekonanie o tym, że pojęcie „ja” jest kluczowe dla prawidłowego zrozumienia 
poznania, działania, socjalizacji i doświadczenia (http://cfs.ku.dk/about/). Stąd Za-
havi na przekór Metzingerowi i innym zwolennikom tezy o tym, że „ja” nie istnieje, 
uparcie twierdzi, że w miejsce being no-one możemy wstawić being someone (Za-
havi 2005).  

Dyskusja na ten temat dopiero się jednak zaczyna w najciekawszym jej wymiarze. 
Jak przyznaje sam Zahavi w naszym wywiadzie: „Nie wydaje mi się, abyśmy w 
pewnym momencie mogli zakończyć debatę i odtąd przestać zmagać się i zastana-
wiać się nad tym, co przykładowo oznacza, że coś jest prawdziwe, co znaczy bycie 
<<ja>>, itd. Z tego samego powodu uważam również, że większość systematycz-
nych problemów, nad którymi pracuję, jest i pozostanie otwarta”.  

 

Bibliografia 

Blanke, O., Metzinger, T. 2009. Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood. 
Trends in Cognitive Sciences, 13 (1): 7-13.  

Bremer, J. 2008. Osoba: fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań 
neurologicznych. Kraków: Aureus.  

Hume, D. 2006. Traktat o naturze ludzkiej. Warszawa: Aletheia.  

Kartezjusz, 2010. Medytacje o pierwszej filozofii. Warszawa: PWN.  

Metzinger, T. 2004. Being No-one. The Self-Model Theory of Subjectivity. The MIT Press.  



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

327

Metzinger, T. 2009. The Ego Tunnel. The science of the soul and the myth of the self. New 
York:. Basic Books.  

Prinz, J. 2012. Waiting for the self. J. Liu & J. Perry, eds. Consciousness and the Self. Cam-
bridge University Press. 

Zahavi D. 2005. Being Someone. Psyche, 11 (5).  

Zahavi D. 2008. Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person Perspective. The MIT 
Press.  

Zahavi D. 2011. Złożona jaźń. AVANT, T/2011.  

 



Immune System, Immune Self 
 

 

328

 

 

 

Husserl, jaźń i inni  
wywiad z Danem Zahavim55 

przekład: Anna Karczmarczyk  

 

 

Jak to się stało, że zaczął się Pan interesować filozofią? 

Moje spotkanie z filozofią nastąpiło wcześnie. Jako dziecko dużo czytałem i od cza-
su do czasu natykałem się na odniesienia do filozofii. Nie wiedziałem, co znaczą, 
ale byłem ich ciekaw i kiedy miałem 12 lat, poprosiłem moja mamę, aby kupiła mi 
egzemplarz The Story of Philosophy: the Lives and Opinions of the Greater Philo-
sophers Willa Duranta. Nie mogę powiedzieć, że zrozumiałem wiele w tamtym 
wieku, jednak stanowisko Duranta w kwestii Platona było na tyle inspirujące, że 
natychmiast postanowiłem, że chcę studiować filozofię. I była to w zasadzie decy-
zja, której się trzymałem i której nigdy nie żałowałem. Z tego względu zdecydowa-
łem się na naukę współczesnych języków w gimnazjum, jako że chciałem nauczyć 
się niemieckiego, by móc czytać Kanta i studiować w Niemczech. Zaraz po gimna-

                                                           
55 Poprzednia wersja wywiadu przeprowadzonego w języku duńskim ukazała się w: F.K. Thomsen & 
J.v.H. Holtermann, red. 2010. Filosofi: 5 spørgsmål. Automatic Press.  
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zjum zapisałem się na Uniwersytet w Kopenhadze jako student filozofii. Początko-
wo najbardziej interesowała mnie historia filozofii (Arystoteles, Tomasz z Akwinu i 
Kant), ale stopniowo zainteresowałem się również Husserlem, którego znów uzna-
łem za ciekawą syntezę Arystotelesa i Kanta. Zdecydowałem się zatem napisać o 
nim swoją pracę magisterską i to był moment, w którym w końcu zrealizowałem 
swoje plany o studiowaniu za granicą. Udałem się do Wuppertal w Niemczech, aby 
uczyć się u znanego ucznia Husserla Klausa Helda. Held był asystentem Landgre-
bego, który z kolei był jednym z asystentów Husserla. Wiosną 1991 roku ukończy-
łem swoją pracę magisterską, zatytułowaną Intentionalität und Konstitution. Stała 
się ona jednocześnie moją pierwszą książką (Zahavi 1992). 

Do tego czasu byłem już zdecydowany, że chcę pisać doktorat. Miałem na tyle 
szczęścia, że uzyskałem stypendium i pojechałem do Archiwów Husserla na Kato-
lickim Uniwersytecie w Leuven, aby pracować z Rudolfem Bernetem jako superwi-
zorem w ramach mojego doktoratu. W 1994 roku z powodzeniem obroniłem swoją 
rozprawę doktorską Husserl und die transzendentale Intersubjektivität, która póź-
niej również ukazała się jako książka (Zahavi 1996). Wtedy to już, jeśli nie wcze-
śniej, znajdowałem się na ścieżce akademickiej z fenomenologią jako podstawową 
dziedziną moich badań. Po kilku latach jako post-doc i asystent profesora w Paryżu 
i Kopenhadze oraz po napisaniu i obronie mojej habilitacji: Self-awareness and 
alterity (Zahavi 1999) złożyłem aplikację do Danish National Research Foundation-
razem wraz z dwoma kolegami, Arne’m Grønemi Josefem Parnasem. Aplikacja 
została przyjęta i w 2002 roku pozwoliła mi na założenie Center for Subjectivity 
Research, którym kieruję do dziś. W 2006 roku uzyskałem stałą pozycję profesora 
filozofii na Uniwersytecie w Kopenhadze. Podczas gdy moje własne zaplecze jest 
ściśle filozoficzne i pomimo że początkowo pracowałem sam, wyłącznie na polu 
filozofii, po założeniu Center for Subjectivity Research w sposób znaczący zaczą-
łem współpracować z innymi ludźmi, włączając w to badaczy empirycznych takich 
jak psychiatrę Josefa Parnasa, psychologa klinicznego Louisa Sassa, psychologa 
rozwojowego Philippe’a Rochata czy neuronaukowca Andreasa Roepstorffa. Filo-
zofowie, z którymi współpracowałem, to Shaun Gallagher i Evan Thompson. Ra-
zem z nimi od wielu lat jestem zaangażowany w próbę budowania pomostów mię-
dzy fenomenologią, filozofią umysłu i naukami kognitywnymi.  

 

Co uważa Pan za swój największy wkład do filozofii? 

Od czasu mojej pracy magisterskiej zajmuję się fenomenologią; tradycją filozo-
ficzną ustanowioną przez Husserla (1859-1938), która na wiele sposobów może być 
uznawana za kamień węgielny tego, co obecnie często i raczej błędnie nazywa się 
filozofią kontynentalną. Mówiąc krótko, fenomenologia może być opisana jako 
filozoficzna analiza różnych sposobów przejawiania się (appearance) i w związku z 
tym jako refleksyjne badanie tych form rozumienia i struktur doświadczenia, które 
pozwalają ukazywać się przedmiotom takimi, jakimi są. Od początku uważałem za 
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ważne wprowadzenie fenomenologii w dialog z innymi tradycjami filozoficznymi. 
W swoim doktoracie nawiązywałem do teorii krytycznej (Habermas), w habilitacji 
do szkoły heidelberskiej (Henrich i Frank) oraz analitycznej filozofii języka i filozo-
fii umysłu (w szczególności do Rosenthala, Anscombe, Perry’ego, Castañedy i Arm-
stronga). Po założeniu Center for Subjectivity Research mój pluralizm metodolo-
giczny i teoretyczny stał się jeszcze bardziej wyraźny. 

W pracy doktorskiej przedstawiłem nową interpretację teorii intersubiektywności 
Husserla. Twierdziłem, że główny powód, dla którego Husserl tak bardzo koncen-
trował się na temacie intersubiektywności, był natury transcendentalnej i że jego 
fenomenologię trzeba ostatecznie oceniać jako intersubiektywną transformację 
filozofii transcendentalnej. Innymi słowy: Husserla bardziej niż zwykłe budowanie 
fragmentów rzeczywistości interesowało transcendentalne pytanie o to, co to zna-
czy, że coś jest prawdziwe, oraz jak możemy je doświadczać jako takie. Bronił on 
poglądu, zgodnie z którym na te pytania nie można odpowiedzieć w odwołaniu do 
odrębnego podmiotu, lecz jedynie poprzez wzięcie pod uwagę wkładu intersubiek-
tywnej społeczności. Omawiałem również wkład Sartre’a, Merleau-Ponty’ego i He-
ideggera do fenomenologicznej teorii intersubiektywności, podkreślając wspólne 
własności i cechy tych analiz w porównaniu z podejściem do intersubiektywności 
zorientowanym językowo, spotykanym u Habermasa i Apela. Mój doktorat został 
opublikowany wiosną 1996 roku, kilka miesięcy po tym jak Anthony Steinbock i 
Natalie Depraz wydali odpowiednio swoje analizy Husserlowskiej teorii intersu-
biektywności. Wszystkie te trzy książki różnią się i dotyczą odmiennych aspektów 
teorii Husserla. Wszystkie można jednak scharakteryzować poprzez ich odwołanie 
się do całkiem kompleksowej liczby źródeł oraz odrzucenie przez nie tradycyjnego 
czytania Husserla jako quasi-solipsysty. Do tej pory każde z nas często było zali-
czane do reprezentantów nowego (rewizjonistycznego) pokolenia uczniów Husser-
la. Bardziej wyczerpującą prezentację mojej reinterpretacji Husserla – która od-
powiada na rozpowszechniony portret (karykaturę) Husserla jako idealisty subiek-
tywnego, intelektualisty, immanentysty itd. – można znaleźć w książce Fenomeno-
logia Husserla, która w międzyczasie została przetłumaczona na szereg języków 
(Zahavi 2003a).  

W swojej pracy habilitacyjnej broniłem pojęcia samoświadomości przedrefleksyj-
nej, to jest idei, że nasze życie doświadczeniowe charakteryzowane jest przez for-
mę samoświadomości bardziej prymitywną i podstawową niż refleksyjna forma 
świadomości, którą można odnaleźć w różnych rodzajach introspekcji. Przedstawi-
łem dokładne odczytanie Husserlowskiej analizy samoświadomości i wewnętrznej 
świadomości czasu (krytykującej model wewnętrznego przedmiotu Sokołowskiego 
i Brougha) oraz w sposób bardziej ogólny wykazałem – nawiązując także do Mer-
leau-Ponty’ego, Sartre’a, Henry’ego i Derridy – jak centralną i fundamentalną rolę 
odgrywa pojęcie samoświadomości w filozofii fenomenologicznej. Fenomenologia 
zainteresowana była nie tylko pytaniem o to, jak świadomość zaangażowana jest w 
przejawianie się przedmiotów. Dociekała również kwestii samoprzejawiania się 
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świadomości. Książka ta stanowi prawdopodobnie najbardziej wyczerpującą dys-
kusję stanowisk fenomenologicznych dotyczących samoświadomości i została na-
grodzona w 2000 roku Nagrodą Edwarda Goodwina Ballarda w [zakresie] Feno-
menologii. 

Moje badania w następnych latach w dalszym ciągu dotyczyły tych samych pod-
stawowych problemów. Z jednej strony byłem zajęty relacją między doświadcze-
niem, ja (self) i samoświadomością. Twierdziłem, że wszystkie te trzy pojęcia są 
niezależne względem siebie i że teoria świadomości, która chce poważnie trakto-
wać podmiotowy wymiar naszego życia doświadczeniowego, również musi posłu-
giwać się (minimalnym) pojęciem ja. W gronie przeciwników byli tacy, którzy albo 
odmawiali jaźni realności, albo tacy, którzy sądzili, że ja stanowi konstrukt spo-
łeczny, którego tworzenie się wymaga posługiwania się językiem i pojęciami, nor-
matywności oraz narracji. W ramach części pracy rozpatrywałem mocne i słabe 
strony narracyjnego podejścia do ja, dyskutowałem i krytykowałem wiele form 
samo-sceptycyzmu oraz badałem niektóre z form zaburzeń ja, które można spo-
tkać w schizofrenii (por. Zahavi 2003b, 2005, 2007a; Sass, Parnas, Zahavi 2011). 
Podczas kilku ostatnich lat to zainteresowanie rozwinęło się również w bardziej 
międzykulturowym kierunku. Zacząłem pracować z ekspertami od filozofii bud-
dyjskiej z USA, Australii i Korei Południowej. Nasza trwająca cały czas praca ma na 
celu lepsze zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy pojęciami ja, którymi po-
sługują się różne tradycje (zob. Siderits, Thompson, Zahavi 2011). 

Z drugiej strony – kontynuowałem pisanie o intersubiektywności, empatii i pozna-
niu społecznym. Broniłem stanowiska fenomenologicznego w kwestii empatii, ar-
gumentowałem na rzecz cielesnego i kontekstualnego charakteru rozumienia in-
terpersonalnego i krytykowałem dominujące stanowiska w obrębie dyskusji o tak 
zwanej „teorii umysłu”, włączając w to „teorię symulacji” i „teorię teorii”. W ra-
mach tej pracy spędziłem również czas na dyskutowaniu i krytykowaniu niektó-
rych typowych podejść do autyzmu, włącznie z poglądem, według którego ludzie z 
autyzmem mają trudności ze zrozumieniem i interakcją z innymi z powodu bra-
ków we własnych kompetencjach teoretycznych (Zahavi 2001, 2008b; Zahavi i Par-
nas 2003). 

Całkiem niedawno zacząłem badać emocje społeczne takie jak wstyd (Zahavi 
2010a). Interesują mnie one przede wszystkim dlatego, że nie wyrażają jedynie 
stricte formy doświadczenia siebie, ale jednocześnie odnoszą się do relacji z inny-
mi. W następnych latach mam zamiar kontynuować pracę nad różnymi rodzajami 
doświadczania siebie, w których pośredniczy społeczeństwo. 

Równolegle do mojej systematycznej pracy w wymienionych dziedzinach, z jednej 
strony w dalszym ciągu prowadziłem swoje badania nad Husserlem, gdzie przy-
kładowo dyskutowałem kwestię metafizycznych implikacji dla filozofii transcen-
dentalnej: czy fenomenologiczne wyjaśnianie świata przeżywanego i struktury 
doświadczenia mówi nam coś o naturze samej rzeczywistości (zob. Zahavi 2008c). 
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Z drugiej strony – starałem się ustalić i rozpowszechniać rosnącą współpracę mię-
dzy fenomenologią, analityczną filozofią umysłu i naukami kognitywnymi (w 
szczególności psychologią rozwojową i psychopatologią). Te właśnie starania do-
prowadziły mnie w 2006 roku do nagrody Elite Research Prize duńskiego Minister-
stwa Nauki, Technologii i Innowacji. Dwiema reprezentatywnymi tutaj publika-
cjami są książki: Subjectivity and Selfhood z 2005 roku oraz The Phenomenological 
Mind z roku 2008. Ostatnią książkę napisałem wspólnie z Shaunem Gallagherem, z 
którym również współredaguję czasopismo Phenomenology and the Cognitive 
Sciences. 

Mimo że początkowo w dużym stopniu identyfikowałem się z fenomenologią Hus-
serla, w końcu odnalazłem niezgodności, które relacje pomiędzy różnymi trady-
cjami w fenomenologii czyniły coraz bardziej destrukcyjnymi. Oczywiście nie ma 
co zaprzeczać temu, że skupianie się na różnicach pomiędzy nimi może być przy-
datne, na przykład na różnicach w rozumieniu fenomenologii przez Husserla, He-
ideggera, Sartre’a i Merleau-Ponty’ego. Zbytnie jednak podkreślanie różnic prowa-
dzi nie tylko do ryzyka sprowadzenia fenomenologii do rodzaju wojny w okopach, 
o której można powiedzieć wszystko poza tym, że jest owocna filozoficznie, ale i 
osłabia wysiłek uczynienia z niej silnego oraz przekonującego głosu we współcze-
snej dyskusji filozoficznej. Z tego też względu stałem się w ciągu ostatniego roku 
bardziej eklektyczny w czerpaniu z zasobów, które można odnaleźć w fenomeno-
logii (por. Zahavi 2003c, 2007b, 2008d). Takie samo podejście charakteryzuje moją 
pracę w Nordic Society for Phenomenology, które założyłem wraz z Hansem 
Riun’emi Sarą Heinämaa w 2001 i któremu prezydowałem przez sześć lat. 

 

Jakie najważniejsze otwarte problemy można wyróżnić w obszarze filozofii, 
którym się Pan zajmuje? 

Nie przeczę, iż można by mówić o postępie, rozwoju i wynikach na polu filozofii, 
ale wątpię, by szereg podstawowych filozoficznych problemów został rozwiązany 
w sposób satysfakcjonujący przyszłe pokolenia. Inaczej mówiąc: nie wydaje mi się, 
abyśmy w pewnym momencie mogli zakończyć debatę i odtąd przestać zmagać się 
i zastanawiać się nad tym, co przykładowo oznacza [stwierdzenie], że coś jest 
prawdziwe, co znaczy bycie ja, itd. Z tego samego powodu uważam również, że 
większość systematycznych problemów, nad którymi pracuję, jest i pozostanie 
otwarta.  

Niektóre z nich są jednak pilniejsze od pozostałych, a pośród tych ostatnich można 
dla przykładu wspomnieć o niektórych metodologicznych wyzwaniach wywoła-
nych przez coraz bardziej dominujący naturalizm.  

Jak na przykład można patrzeć na relacje pomiędzy pierwszoosobową, drugooso-
bową i trzecioosobową perspektywą na świadomość? Wiemy, jak to jest czuć 
obrzydzenie w kontakcie z widokiem lub zapachem zepsutego jedzenia. Potrafimy 
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rozpoznać obrzydzenie w wyrazie twarzy innych. Neuronauki coraz bardziej są w 
stanie zlokalizować i zidentyfikować obszary mózgu, które są aktywne podczas 
tych dwóch typów doświadczeń. To, czego nadal brakuje, to prawdziwa teoretycz-
na integracja tych różnych perspektyw. Integracja taka jest niezbędna, jeśli mamy 
uczynić zadość złożoności świadomości, nie jest to jednak wcale oczywiste, kiedy 
nauki przyrodnicze same będą w stanie do niej dojść.  

Wiąże się z tym problem dotyczący relacji pomiędzy filozofią a badaniami empi-
rycznymi. Nie wierzę w to, że filozoficzne rozważania jako takie mogą stać się 
zbędne bądź zastąpione przez badania empiryczne – stąd też jestem przeciwny 
idei, że filozofia powinna zostać znaturalizowana, jeśli ma to sugerować, iż powin-
na się ona stać częścią bądź rozszerzeniem nauk przyrodniczych. Nie uważam 
jednak, aby dla tych dyscyplin filozofii, w których ja pracuję, było zdrowe działanie 
w próżni, bez żadnego kontaktu z badaniami. Wyzwaniem jest odnalezienie pra-
widłowej równowagi, gdzie unikalny wkład filozofii będzie szanowany i jednocze-
śnie wzmocni współpracę interdyscyplinarną (Zahavi 2010b; Zahavi i Roepstorff 
2011; Rochat i Zahavi 2011).  

 

Jak postrzega Pan relacje między filozofią, innymi naukami i światem poza 
nauką? 

Można w bardzo prosty sposób pokazać, że pytania, z którymi przede wszystkim 
się zmagam –natura ja i relacje ja z innymi – to dla większości osób pytania o na-
tychmiastowym skojarzeniu egzystencjalnym. Któż nie rozważał pytania o to, co 
składa się na tożsamość samego siebie? Czy jesteśmy tacy sami od urodzenia aż do 
śmierci? Czy znaczące zmiany w czyichś wartościach i przekonaniach zmieniają 
nas tak bardzo, że stajemy się kimś innym? Czy można być samemu sobie, czy tyl-
ko razem z innymi jako członkami społeczności? Jak przede wszystkim rozumiemy 
innych? Czy potrafimy w ogóle doświadczać innych, czy zawsze jesteśmy obcy so-
bie nawzajem? Ale jak zostało już wcześniej zaznaczone, takie pytania są również 
kluczowe dla dużej liczby dyscyplin empirycznych, jak psychologii rozwojowej, 
psychologii poznawczej, socjologii, psychiatrii i neuronauk. Znajdujemy odniesie-
nia do ja i innych w różnych badaniach nad percepcją, działaniem, ucieleśnieniem, 
emocjami, pamięcią itd. To z tego przede wszystkim względu są to pytania fascynu-
jące, i podczas gdy jako filozofowie możemy się całkiem sporo nauczyć o proble-
mach, jakie owe pytania poruszają, poprzez studiowanie wyników empirycznych, 
jest również coś głęboko satysfakcjonującego w momencie, gdy widzimy, że filozo-
ficzne analizy na przykład samoświadomości lub empatii mają znaczenie i stano-
wią inspirację dla empirycznych badaczy, takich jak psychiatrów i psychologów 
rozwojowych. 
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Jaką rolę powinna Pana zdaniem odgrywać filozofia w przyszłości? 

Zasadniczo widzę trzy zadania dla filozofii: 

Po pierwsze: należy do niej rola przekaźnika tradycji. Teorie, którymi dzisiaj po-
sługujemy się, nie pojawiły się znikąd. Mają źródła historyczne, a poprzez lepsze 
zrozumienie ich tła i rozwijających się w czasie alternatyw znajdujemy się również 
w pozycji umożliwiającej lepszą ocenę ich siły i ograniczenia. Weźmy jako przy-
kład badania nad świadomością. Ten obszar badań przeszedł swego rodzaju rene-
sans w ciągu ostatnich 20 lat. Ale sam temat nie jest wcale nowy. Wystarczy pomy-
śleć o badaniach i analizach świadomości, które można znaleźć u filozofów takich 
jak Kartezjusz, Locke, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, James, 
Dilthey, Bergson. Ignorując zasoby, jakie można znaleźć w tradycji, ryzykuje się 
zignorowanie ważnych intuicji, które w najlepszym wypadku mogą zostać ponow-
nie odkryte dekady lub wieki później. 

Chociaż współczesnie neuronauki przy różnych okazjach krytykowały filozofię za 
brak postępu czy też nie stworzenie niczego o trwałej wartości przez ostatnie 2 500 
lat, to jednak znajomość historii filozofii odsłania zakres, w jakim siedemnasto-
wieczna epistemologia i metafizyka – włączając w to rozumienie struktury percep-
cji i naturę rzeczywistości, tego co subiektywne i obiektywne – stale wpływa na 
nauki kognitywne, i to w niezupełnie niewinny sposób. W dalszym ciągu uważam 
historię filozofii jako absolutnie centralną dla pracy na polu filozofii.  

Po drugie: myślę, że filozofia ma zadanie krytyczne. Powinna podnosić i stawiać 
krytyczne pytania współczesnym dogmatom, włączając w to dogmaty naukowe. 
Powinna być strażnikiem chroniącym przed zbyt łatwym redukcjonizmem, jak na 
przykład twierdzeniem, że wszystko powinno być wyjaśnione przez źródła teore-
tyczne aktualnie nam dostępne, a to, co nie może być wyjaśnione tą drogą, należy 
odrzucić jako fikcję. Trening filozoficzny może nam tutaj przypomnieć, jak niewie-
le wiemy. Podkreślić złożoność problemów, przed jakimi stajemy podczas kształ-
cenia otwartości intelektualnej na nowe, oryginalne idee. 

Ostatecznie: uważam że filozofia ma do odegrania konstruktywną rolę. Nie tylko 
wnosi pozytywny wkład do rozjaśniania wielu problemów, które dzieli z różnymi 
dyscyplinami empirycznymi, ale również – jak uważam – istnieją kwestie i pro-
blemy należące do dziedziny dajmy na to metaetyki, filozofii transcendentalnej, 
metafizyki czy części epistemologii, które są specyficzne dla filozofii, co umożliwia 
unikalny wkład w ten zakres. 

Mam nadzieję, że filozofia będzie kontynuować w przyszłości rozwijanie się w tych 
trzech kierunkach. Rzeczywistość jest złożona, a w celu oddania sprawiedliwości 
tej złożoności potrzebujemy różnorodności uzupełniających się perspektyw. Odno-
si się to nie tylko do związków pomiędzy teoretycznymi (filozoficznymi) a empi-
rycznymi perspektywami, ale jest również istotne dla filozofii per se. Zamiast po-
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strzegać to jako słabość, uważam różnorodność tradycji filozoficznych za ich siłę. 
To oczywiście nie oznacza, że wszystko jest jednakowo ważne. Ale możliwe jest 
uprawianie doskonałej filozofii na więcej niż jeden sposób.  
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Mark Rowlands 

Redaktorzy i współpracownicy AVAN-
TU mieli okazję poznać Marka Row-
landsa przeszło rok temu w Toruniu. 
Podczas Zlotu Filozoficznego 2011 za-
prezentował dwa wystąpienia: jedno 
pt. „Intentionality and the Extended 
Mind” (związane z jego ostatnią publi-
kacją pt. The New Science of The Mind: 
From Extended Cognition to Embodied 
Phenomenology, 2010) i drugie – mnie 
formalne – związane z wydaną nie-
dawno po polsku książką pt. Filozof 
i Wilk (ang. The Philosopher and the 
Wolf, 2008). 

Profesor Rowlands jest bez wątpienia 
człowiekiem o wielu (filozoficznych) 
zainteresowaniach. Jego prace można 
podzielić na trzy kategorie: filozofia 

umysłu i kognitywistyka (począwszy od książki Supervenience and Materalism 
z 1995 roku po The Nature of Consciousness z 2001 oraz książki już wspomniane), 
etyka wraz z zagadnieniami moralnego statusu zwierząt oraz środowiska natural-
nego (książki: Animal Rights (1998), The Environmental Crisis (2000) i Animals Like 
Us (2002)) oraz problematyka ogólnofilozoficzna i związana z szeroko rozumianą 
krytyką kultury (The Philosopher at the End of the Universe (2003), Everything 
I Know I Learned from TV (2005) oraz Fame (2008)). Jego publikowany w tym nu-
merze artykuł pt. Reprezentowanie bez reprezentacji nawiązuje do książki Body 
Language (2006).  

Mark Rowlands jest aktualnie profesorem filozofii na University of Miami. Swoją 
karierę akademicką rozpoczął od dyplomu licencjata z inżynierii na University of 
Manchester, a następnie zajął się filozofią. Dyplom doktora filozofii odebrał na 
University of Oxford. Poza oficjalnymi publikacjami prowadzi własnego bloga 
znajdującego się pod tym adresem: rowlands.philospot.com oraz aktywnie prezen-
tuje swoje teksty na portalu academia.edu (miami.academia.edu/MarkRowlands). 
Strona internetowa: www.markrowlandsauthor.com/ 

Jakub R. Matyja 
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O wilkach i filozofach 
Wywiad z Markiem Rowlandsem 

Tadeusz Ciecierski 

przełożył: Jacek Klimbej 

 

Gdyby wilki mogły filozofować, jak by to robiły? 

Obawiam się, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Odbiega ono od rzeczywistego 
świata tak bardzo, że nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak miałaby wyglądać 
odpowiedź. 

 

Niedawno ukazała się w języku polskim Twoja książka Filozof i wilk. Zbiera 
ona bardzo dobre recenzje. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wizja ludz-
kiej natury, którą tam szkicujesz, jest – ujmując rzecz łagodnie – mało optymi-
styczna. Czy naprawdę sądzisz, że tak niewiele jest w ludzkiej naturze rzeczy 
godnych podziwu? 

Miło jest słyszeć, że recenzje są przychylne. 

Tak, uczciwie będzie przyznać, że nie poświęciłem ludzkim cnotom zbyt wiele 
miejsca. Z pewnością jednak nie brakuje ludzi chętnych, by je podkreślać. Znaczna 
część historii myśli ludzkiej zajmowała się tym problemem. Ludzi, którzy skłonni 
byliby kwestionować ludzkie zalety lub wymienić wady w wyczerpujący i usyste-
matyzowany sposób jest stosunkowo niewiele. Książka była zatem po części próbą 
przywrócenia równowagi. 

Mimo wszystko, można dostrzec pomiędzy wierszami, że książka raczej zakłada, że 
ludzie posiadają wiele wspaniałych cech, niż temu przeczy. W zasadzie spierałem 
się, że niektóre z naszych najbardziej niezwykłych zdolności – szczególnie inteli-
gencja i poczucie moralności – mogą wywodzić się z tych najgorszych. Jak pamię-
tam, Nietzche twierdził, że to, co w nas najlepsze, wywodzi się z tego, co najgorsze. 
Filozof i wilk kontynuuje ten wątek. W projekcie tym chodziło nie tyle o negowanie 
najbardziej godnych pochwały cech ludzkich, ile o sprawdzenie, co można znaleźć, 
dokopując się do ich korzeni. 
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Część twoich rozważań zawartych w Filozofie i wilku opisałeś jako mające na 
celu zakwestionowanie różnych fragmentów „małpiej mitologii” – w tym pew-
nej idei szczęścia. Czy za przewartościowaniem, które wynika z takiej propo-
zycji, stoi jakaś pozytywna wizja etyczna lub antropologiczna? 

Filozoficzne ukierunkowanie książki opiera się na historiach, które opowiadamy w 
celu odróżnienia i postawienia siebie wyżej od innych zwierząt. Nie interesowało 
mnie, czy te opowieści są prawdziwe lub nie, lecz to, czego się dowiadujemy o nas 
samych, akceptując je. O ile wiem, nie ma tam żadnej skrywanej etycznej ani an-
tropologicznej wizji. 

 

Gdybyś miał zareklamować swoją książkę Czytelnikowi, który rozważa moż-
liwość sięgnięcia po Filozofia i wilka, jakbyś to zrobił? 

Gdy miałem dwadzieścia siedem lat, zrobiłem coś naprawdę głupiego. W zasadzie 
najprawdopodobniej zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy w tamtym czasie – w koń-
cu byłem dwudziestosiedmiolatkiem – jednak to jedyna, którą pamiętam, gdyż od-
cisnęła się piętnem na mojej przyszłej drodze życia. Gdy poznałem Brenina, byłem 
młodym wykładowcą filozofii na Uniwersytecie w Alabamie, a on miał sześć mie-
sięcy, był milutkim małym szczeniakiem-przytulanką. Sprzedano mi go jako wilka, 
lecz najprawdopodobniej był mieszanką wilka z psem. Czymkolwiek był, urósł, a 
wraz z tym pojawiły się różne nazwijmy to idiosynkrazje. Jeśli zostawiłem go bez 
opieki na więcej niż kilka minut, był w stanie zniszczyć wszystko, co mieściło się w 
jego szczękach – a biorąc pod uwagę, że urósł do dziewięćdziesięciu centymetrów 
w kłębie, w zasadzie wszystko, co nie było przykręcone do sufitu. Nie wiem, czy był 
zwyczajnie znudzony, cierpiał na lęk separacyjny, klaustrofobię, czy też połączenie 
wszystkich trzech. Koniec końców, Brenin musiał chodzić ze mną wszędzie. 
Wszelka moja aktywność towarzyska – bary, imprezy i tym podobne – Brenin mu-
siał iść ze mną. Jeśli wybrałem się na randkę, Brenin był wilczym piątym kołem u 
wozu. Zabierałem go na wykłady na uczelni. Leżał i spał w rogu sali wykładowej – 
przynajmniej przez większość czasu – a gdy tego nie robił, sprawy przybierały cie-
kawy obrót. Można sobie wyobrazić, z powodu jakich okoliczności umieściłem w 
moim programie nauczania to małe ostrzeżenie: „UWAGA: Proszę nie zwracać 
uwagi na wilka. Nie stanowi on zagrożenia. Niemniej jednak, jeśli macie Państwo 
w torbach jakieś jedzenie, proszę pamiętać, by były one szczelnie zamknięte”. 

W konsekwencji życia razem z żyjącym w ciągłym ruchu i bez wytchnienia filozo-
fem, Brenin stał się nie tylko solidnie wykształconym wilkiem – odbiorcą większej 
ilości darmowej wiedzy uniwersyteckiej niż jakikolwiek wilk przed nim – lecz tak-
że, jak sądzę, wilkiem kosmopolitą, podążającym wraz ze mną z Alabamy do Irlan-
dii, poprzez Walię, Anglię i w końcu Francję. 
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Filozof i wilk jest historią lat, które razem spędziliśmy. Ale jest to również filozo-
ficzne badanie tego, w jaki sposób odróżniamy siebie od innych zwierząt – historii, 
które opowiadamy w celu utwierdzenia siebie w swojej wyższości. Każda z przed-
stawianych przeze mnie historii ma ciemną stronę – każda z nich rzuca cień. W 
każdej z nich najbardziej odkrywcza jest nie historia sama w sobie, lecz fakt, że w 
nie wierzymy i uznajemy za istotne. 

Skupiłem się na trzech znanych historiach. Pierwsza opowiada o tym, że jesteśmy 
lepsi od innych zwierząt z powodu naszej większej inteligencji. Druga jako oznakę 
naszej wyższości przedstawia posiadane przez nas poczucie moralności – umiemy 
odróżnić dobro od zła – a one nie. Trzecia mówi o tym, że jesteśmy lepsi, ponieważ 
jako jedyni świadomi jesteśmy nieuchronności śmierci. Inteligencja, moralność 
oraz poczucie śmiertelności były trzema głównymi wątkami książki. Daleki jestem 
od twierdzenia, że którakolwiek z tych opowieści może ustanowić lub ręczyć za 
poważną przepaść pomiędzy nami a innymi zwierzętami. W Filozofie i wilku by-
łem jednak bardziej zainteresowany tym, czego z każdej historii dowiadujemy się o 
nas. To znaczy, co o nas mówi tego typu wartościowanie. Uznałem, że gdy doko-
piemy się wystarczająco głęboko do ich korzeni, trafimy na własne cechy, którymi 
zdecydowanie nie można się poszczycić. Przy korzeniach naszej inteligencji odnaj-
dujemy manipulację i machinację. Korzenie naszej moralności skrywają władzę i 
kłamstwa. Świadomość śmiertelności zaś czyni nas skrzywionymi istotami, nie-
zdolnymi do zrozumienia siebie w zadowalający sposób. 

 

Czego może się nauczyć filozof od wilka? 

Cóż, wilk nie może nauczyć filozofa niczego w sposób bezpośredni. Pośrednio jed-
nak, w konsekwencji życia z Breninem, moje życie przybrało określony kształt, 
przez co mój tok myślenia skierował się w stronę, w którą w innym wypadku by 
się nie skierował. Jeśli „nauczyłem” się czegokolwiek od Brenina, to w taki właśnie 
sposób. 

 

Czy uważasz, że w świecie, w którym żyjemy, możliwe jest uniwersalne lub 
chociaż powszechne zrealizowanie etyki poszanowania dla innych istot czują-
cych? 

Moje serce mówi „tak”, lecz głowa podpowiada, że jest to mało prawdopodobne – 
a już z pewnością nie za mojego życia. 

 

Niedawno gościł w Polsce Peter Singer, który – podobnie jak i ty – uchodzi za 
obrońcę praw zwierząt (lub lepiej: istot czujących). Czy podzielasz jego poglą-
dy etyczne, a zwłaszcza ich utylitarystyczne przesłanki, czy też skłonny byłbyś 
szukać innych źródeł uzasadnień swoich poglądów etycznych? 
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Poglądy Singera i moje odnośnie zwierząt zbiegają się w wielu miejscach. Zgadzam 
się, że sposób, w jaki człowiek obecnie traktuje zwierzęta (w wydaniu chowu 
przemysłowego i tak dalej), jest ogromnym nadużyciem. Najogólniej, obaj zgodni 
jesteśmy co do tego, że zwierzęta są podmiotami moralnymi. Mają interesy, które z 
moralnego punktu widzenia powinny być wzięte pod uwagę w trakcie podejmo-
wania decyzji ich dotykających. Singer jest jednak utylitarystą, a ja nie. W myśl 
teorii jesteśmy więc niezgodni. 

Często jestem uważany za kontraktarianina (neo-Rawlsowskiego rodzaju). Jest tak, 
gdyż rozwinąłem kontraktarianistyczne podejście do statusu moralnego zwierząt. 
W rzeczywistości jestem jednak bardziej eklektyczny. Dostrzegam wiele dobrego 
nie tylko w kontraktarianizmie, lecz także w etyce wartości oraz w podejściu zdol-
nościowym. Uważam, że wszystkie te teorie mają do przekazania coś prawdziwego 
odnośnie różnych aspektów moralności. 

 

W Filozofie i wilku w piękny sposób szkicujesz opozycję między sposobem 
postrzegania świata przez małpę i wilka. A w jaki sposób postrzega świat 
Mark Rowlands? 

Nie mam pewności, czy moje przekonania składają się razem w wystarczający 
ujednolicony sposób, aby tworzyć światopogląd. Zobaczmy, czy da się to poskładać 
w całość. 

Jeśli chodzi o umysł, uznaję – i byłem obrońcą tezy Sartre’a – że świadomość nie 
ma esencji. Nie ma czegoś takiego jak treść umysłu. Mając zatem jedną lub dwie 
prawdopodobne przesłanki, wierny jestem twierdzeniu Wittgensteina głoszącemu, 
że wyraz jest całością treści (tzn. faktów), nie rzeczy (jeśli nie myślimy treścią 
umysłu, musimy myśleć treścią wyrazów). 

Z tego powodu skłonny jestem myśleć o ukierunkowaniu intencjonalnym wobec 
świata jako formie szeroko rozumianego odkrywania. Jestem podmiotem stanów 
intencjonalnych, dopóki odbieram zwartość wyrazów w określony sposób (ufnie, 
pożądliwie, emocjonalnie i tak dalej). Moje poparcie dla ucieleśnionego i rozsze-
rzonego poznania pochodzi bezpośrednio stąd – działalność odkrywająca często 
rozgałęzia się na procesy nerwowe, cielesne i środowiskowe. (Wszystko to 
uwzględnione jest znacznie szerzej w mojej ostatniej książce Nowa nauka o umyśle. 
Od umysłu rozszerzonego do fenomenologii ucieleśnionej (MIT Press 2010). 

Moje powyższe twierdzenie, że umysł jest pusty, skłania mnie ku spojrzeniu co 
najmniej przychylnie na koncepcje nie-ja powiązane z buddyzmem oraz Derekiem 
Parfitem – a zatem również na etyczne konsekwencje tych teorii (brak jedno-
znacznego rozróżnienia pomiędzy naszym własnym cierpieniem, a cierpieniem 
innych itp.). Jest to również materiał na przyszłą pracę – nie przemyślałem jeszcze 
tego wystarczająco, aby rościć sobie prawo do opinii na ten temat. 
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Zatem, kto wie? Może wszystko zaczyna tworzyć spójną całość? Być może jestem w 
trakcie tworzenia światopoglądu, a może nie. Jeśli tak, nie jest on jeszcze gotowy. 

 

Współcześnie – jak zawsze – oczekuje się od filozofów znajomości odpowiedzi 
na najbardziej podstawowe pytania. Jednocześnie filozofowie coraz bardziej 
stronią od prób odpowiedzi na nie i skupiają się na drobnych filozoficznych 
zagadkach. Co myślisz o tej sytuacji? 

Uważam to w pewien sposób za godne pożałowania. Jedną z przyczyn powiązania 
przeze mnie ostatnimi laty filozofii i autobiografii jest próba ponownego połącze-
nia filozofii z życiem oraz sztuką życia. Filozof i wilk jest zatem książką o życiu – w 
szczególności o dorastaniu. W przyszłym roku wydaję książkę zatytułowaną Run-
ning with the Pack (pol. Biegnąc z watahą), która opowiada o starzeniu się (Zdaje 
się, że powinna tutaj naturalnie powstać trylogia, lecz mam nadzieję, że długo jesz-
cze nie będę musiał pisać trzeciej części). 

Filozofowie chwilowo porzucili tego typu tematy. Może nie do końca – nie wiem. 
Być może jest to element tak postrzeganego procesu profesjonalizacji. Jak wspo-
mniał Julian Barnes, wszyscy jesteśmy amatorami, mając do czynienia z własnym 
życiem, a ten rodzaj osobistego przeegzaminowania usunięty został przez (kiepsko 
obmyślany) plan powstania profesjonalnej dyscypliny (która w zasadzie polega na 
zajmowaniu się problemami i pytaniami, które zrozumieć może jedynie ktoś, kto 
odebrał rozszerzone wykształcenie filozoficzne). Myślę (mogę się mylić), że te rze-
czy ulegają zmianie i może być to jedynie zmiana na dobre. Filozofia jest ostatecz-
nie sztuką jasnego myślenia. Nawet jeśli jesteśmy amatorami, gdy przychodzi do 
zmagania się z własnym życiem, nie wyklucza to jasnego myślenia o nim i o tym, 
co jest w nim ważne. 

 

Twoja książka Philosopher at the End of the Universe to wprowadzenie do 
filozofii, w którym tłumaczysz idee, problemy i teorie filozoficzne na przykła-
dach filmów science fiction. Czy jest to Twój ulubiony typ kina? 

Nie wiem, czy mogę jeszcze uznać jakiś gatunek filmu za ulubiony, kiedy jednak 
napisałem Filozofa na końcu wszechświata, pewnie takim był. Science fiction jest 
znakomitym pośrednikiem w rozmowach na temat filozofii. Eksperyment myślo-
wy jest tym, co łączy te dwa elementy. Używanie eksperymentów myślowych jest 
charakterystyczne dla filozofii, a wiele opowieści i filmów science fiction jest po 
prostu zrobionymi na wielką skalę, wyjątkowo żywymi eksperymentami myślo-
wymi. 
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Czy uważasz się bardziej za uprawiającego literaturę piękną filozofa, czy za 
filozofującego pisarza? 

To zależy, na czym zarabiam więcej pieniędzy w danym roku. Żartuję, oczywiście. 
Większość mojego pisarstwa solidnie tkwiła w filozofii. To znaczy, że z piętnastu 
książek, które napisałem (dwie są w druku i wyjdą na końcu tego roku lub na po-
czątku przyszłego), dziesięć było prostolinijnymi monografiami badań filozoficz-
nych. Dwie były autobiografiami (wspomnieniami) z silnym filozoficznym akcen-
tem. Kolejne trzy były popularnymi książkami filozoficznymi. Opierając się na tych 
dowodach, muszę przyznać, że jestem filozofem. 

 

Od filozofa oczekujemy często, że będzie wnikliwym obserwatorem otaczają-
cej nas rzeczywistości. Jakie jest Twoje zdanie na temat całego powszechnego 
poruszenia, które wywoływane jest obecnie przez hasło „kryzys”? Czy świad-
czy ono bardziej o niepokojącej naturze pewnych prawdziwie niepokojących 
zdarzeń, czy też raczej o stanie ducha (świadomości) typowego przedstawicie-
la świata Zachodu? 

Pojęcie kryzysu podnoszone jest dziś w tak wielu kontekstach – ekonomicznym, 
ochrony środowiska, duchowym, moralnym i tak dalej – że stało się bezwartościo-
wą walutą. Jeśli by zamienić rozmowę o kryzysie na rozmowę o głównych proble-
mach, z którymi ludzkość musi zmierzyć się w następnym stuleciu, jestem całkiem 
przekonany, że to problemy związane ze środowiskiem będą prowadzić do na-
stępnych. U źródła tego wszystkiego znajdują się oczywiście niemożliwe do utrzy-
mania rozmiary ludzkiej populacji. 

 

Jakie jest miejsce filozofii w świecie galopujących nauk empirycznych? Czy 
filozofowie są współcześnie potrzebni? 

Czy nauki szczegółowe rozwiązały jakikolwiek wielki filozoficzny problem? Co jest 
naturą dobra i zła? Czym jest sprawiedliwość? Czym jest wiedza? Czym są przed-
mioty? Czym są zdarzenia? Co to jest intencjonalność? Czym jest znaczenie? Nawet 
problemy zdające się możliwymi do rozwiązania drogą empiryczną – natura świa-
domości dostarcza prostego przykładu – opierają się tego rodzaju metodom. Bada-
nia nad fMRI, mogące pokazać nam korelaty stanów umysłowych, nie są w stanie 
dokładnie wyjaśnić, jak te stany są tworzone poprzez aktywność mózgu. Nawet 
jeśli uwzględni się to w dyskusji, kończy się ona na dalszych filozoficznych pyta-
niach takich jak: Czym jest wyjaśnianie? Co stanowi adekwatne wyjaśnienie zda-
rzenia? 

Oczywiście, nie można dyskutować z faktem, że znajomość badań empirycznych 
jest przydatna. Problemy filozoficzne nie mogą jednak być ogólnie rozwiązane 
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tylko dzięki nim, gdyż zawierają one po części pytanie o to, jak należy interpreto-
wać wyniki. Oznacza to w rezultacie pracę nad tym, jak owe wyniki są ustruktury-
zowane i zorganizowane pojęciowo. 

 

Jak ogólnie oceniasz kondycję współczesnej filozofii? 

Dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Im jednak jestem starszy, tym bardziej zaścian-
kowa, zbędnie techniczna i nieciekawa wydaje mi się spora ich część. Jest to nie-
pokojące, gdyż przytrafia się to wielu starszym filozofom i może być to bardziej 
oznaką mojego upadku niż upadku filozofii. Albo pogorszeniu ulega duża część 
filozofii, albo ja (lub, logicznie rzecz biorąc, zarówno jedno, jak i drugie!). 

 

Współczesna filozofia ze swoim podziałem na filozofię kontynentalną i anali-
tyczną bardzo polaryzuje osoby z wykształceniem lub zainteresowaniami filo-
zoficznymi. Czytając Twoje prace, można dojść do wniosku, że wyłamują się 
one z tego utartego podziału – z jednej strony wiele w nich rozważań pozosta-
jących w duchu filozofii analitycznej, z drugiej – bardzo liczne inspiracje kon-
tynentalne (sam wymieniasz wśród swoich inspiracji Nietzschego, Camusa, 
Heideggera). Jakbyś usytuował swoje dociekania i badania filozoficzne na ma-
pie współczesnej filozofii? 

Tak, staram się wyłamać lub być może nie zwracać zwyczajnie uwagi na ten po-
dział. Pomysł, że jedna połowa filozoficznego świata może ignorować to, co dzieje 
się w drugiej, uważam za bardzo niemądry. Mój filozoficzny trening był solidnie 
osadzony w tak zwanej tradycji analitycznej. Przypuszczam też, że da się wyraźnie 
wyczuć, iż piszę w analityczny sposób (przynajmniej w moich profesjonalnych 
pracach filozoficznych). Niektóre z moich największych inspiracji wywodziły się 
jednak z tak zwanej tradycji kontynentalnej – w szczególności na kształtowanie 
mej myśli miała wpływ tradycja fenomenologiczna. Z tej tradycji wywodzi się kilka 
naprawdę wielkich koncepcji dwudziestego wieku. Pracuję pośród tej tradycji oraz 
na tych koncepcjach, ale, jak sądzę, drogą analityczną. 

Pojęcia „kontynentalna” i „analityczna” nie mają oczywiście większego sensu. Ab-
surdem jest twierdzić, że na przykład Husserl nie jest myślicielem analitycznym. 
Posługując się jeszcze tylko jednym przykładem, w Byciu i czasie znajdujemy cał-
kiem imponujące osiągnięcia analityczne. 

 

Pora na kilka pytań „branżowych”. W filozofii umysłu, jak sam przyznajesz, 
znany jesteś jako obrońca koncepcji poznania ucieleśnionego i odbywającego 
się w środowisku (książka The Body in Mind, 1999). Czy nadal uważasz, że po-
dejście to dostarcza nam najlepszego opisu takich zjawisk, jak intencjonal-
ność, świadomość, uczenie się, ogólnie – poznawanie? 
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Tak. Jest to dobry przykład połączenia tradycji analitycznej i kontynentalnej, o 
którym wspominałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Moje wydanie uciele-
śnionego (rozszerzonego) poznania wywodzi się bezpośrednio z analizy intencjo-
nalności. Jest to jednak analiza pasująca o wiele bardziej do pewnych zagadnień 
tradycji fenomenologicznej, szczególnie noetycznych (noematycznych) ram opra-
cowanych przez Husserla. W przybliżeniu uznaję, że poznanie jest ucieleśnione 
oraz rozszerzone, ponieważ intencjonalność jest rodzajem aktywności odkrywają-
cej, aktywności, według której świat ukazywany jest podmiotowi jako podpadający 
pod dany tryb prezentacji – rozciąga się ona często na procesy występujące w mó-
zgu, w świecie oraz szerszym środowisku. 

 

Swoją przygodę z filozofią, podobnie jak Wittgenstein, rozpoczynałeś od stu-
diów politechnicznych. Czy miało to jakikolwiek wpływ na Twoje badania filo-
zoficzne? 

Tak, również byłem na studiach inżynierskich i także jak w wypadku Wittgenste-
ina było to na Uniwersytecie w Manchesterze. Być może powinienem był później 
udać się do Cambridge zamiast do Oxfordu. Jaki miało to wpływ na moje później-
sze filozoficzne wybory? Obawiam się, że nie mogę odpowiedzieć, gdyż nie mam 
porównania. Tak właśnie, nie mam pojęcia, jak wyglądałyby moje dociekania, 
gdyby przeszłość wyglądała inaczej. Na pierwszy rzut oka, wydaje mi się jednak 
nieprawdopodobne, by to nieudane podejście do inżynierii miało pozostawić tak 
duży ślad na moim filozofowaniu. 

 

Jak wielu współczesnych filozofów uchodzisz za naturalistę. Jak rozumiesz 
ogólne hasło „naturalizm”? Dlaczego jest to, Twoim zdaniem, najtrafniejsze 
stanowisko? 

Nie jestem naturalistą. Nie dlatego, że sprzeciwiam się naturalizmowi, po prostu 
nie uważam tworzenia pojęć w ten sposób za użyteczne. Po pierwsze, naturalizm 
posiada tak wiele znaczeń, że w rezultacie stanowi źle zdefiniowane pojęcie. Po 
drugie, nie jest jasne, czemu się on sprzeciwia. Jak wielu określiłoby się jako „su-
pernaturaliści”? Może paru, lecz niewielu. 

 

Intencjonalność (zdolność do reprezentowania) czy świadomość fenomenalna 
– które zjawisko jest w Twoim przekonaniu bardziej złożone i frapujące? 

Nie wydaje mi się, żeby można było je rozdzielać. Myślę, że intencjonalność w 
gruncie rzeczy powinna być interpretowana jako aktywność ujawniająca lub od-
krywająca. Świadomość jest rodzajem ujawnienia. Nie zastanawiałbym się więc, 
które z nich jest bardziej złożone lub fascynujące. 
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Są dwa rodzaje ujawniania lub odkrywania: przygodny i konstytutywny. Subper-
sonalne procesy kognitywne ujawniają świat w sposób przygodny, w tym znacze-
niu, że zapewniają one fizycznie wystarczające warunki dla świata, aby był w dany 
sposób odkryty przez podmiot. Na przykład, jeśli teoria widzenia Marra byłaby 
prawdziwa, pewne procesy, które mają początek w obrazie w siatkówce, a kończą 
się w trójwymiarowej reprezentacji przedmiotu, byłyby wystarczające, aby świat 
w pewien sposób ukazał się podmiotowi. Procesy te nie byłyby wystarczające w 
sensie logicznym. Podmiot mógłby być zombie i tak dalej. Tworzą one jednak fi-
zycznie wystarczający warunek. Świadome doświadczenia ujawniają z drugiej 
strony świat w sposób konstytutywny, zapewniając logicznie wystarczający waru-
nek, aby ukazać go w dany sposób. Jeśli występuje doświadczenie o szczególnie 
zjawiskowym charakterze, w ramach pewnego podobieństwa, jest to wtedy logicz-
nie wystarczające dla pewnej części świata, aby przedstawić je w dany sposób 
(nawet jeśli doświadczenie jest iluzją lub halucynacją). Świadomość jest, w gruncie 
rzeczy, konstytutywnym ujawnieniem świata i jest rodzajem intencjonalności. 

 

W swojej książce The Nature of Consciousness (2001) bronisz poglądu, że isto-
tą świadomości jest to, że może być ona zarazem aktem doświadczania i 
przedmiotem doświadczenia. Jak byś wyjaśnił tę ideę osobom niezaznajomio-
nym ze współczesnym żargonem filozoficznym? 

Mogę myśleć. Mogę również myśleć o moim myśleniu. To znaczy, mogę myśleć, że 
moja myśl jest niepokojąca, kłopotliwa lub wyzwalająca. Zatem moja myśl może 
być przedmiotem mojej świadomości – w tym wypadku myśleniem. Lecz w tym 
samym czasie myślę o mojej myśli. Zatem oprócz bycia przedmiotem, którego je-
stem świadomy, moja świadomość jest aktem świadomości – aktem bycia świado-
mym mojej myśli. 

Jak wspomniałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, uważam, że intencjonal-
ność jest esencją świadomości. Nie zrozumiemy intencjonalności, patrząc na obiek-
ty świadomości. Intencjonalność kieruje świadomość w stronę przedmiotów. Nie 
jest tym, na co skierowana jest świadomość – nawet gdy te przedmioty są czymś 
mentalnym. Aby zrozumieć intencjonalność, musimy zrozumieć świadomość jako 
akt. Jako akt świadomość jest konstytutywnym ujawnieniem świata. Jest to rodzaj 
czynności ujawniającej. 

 

Czy maszyny nauczą się kiedyś myśleć? 

Tak. 
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I ostatnie pytanie – jak wspominasz swoją niedawną krótką wizytę w Polsce? 

Wspaniale spędziłem czas. Toruń to piękne miasto. Doceniam gościnność organiza-
torów Zlotu Filozoficznego, a także to, jak świetnie się spisali, podrzucając mnie do 
Kadyn na czas na ślub brata mojej żony. Liczę na szybki powrót.  
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Abstrakt 
Mamy do czynienia z problemem reprezentacji oraz aparatury reprezentacji, która 
została wynaleziona do rozwiązania tego problemu. Artykuł ten ma dwa cele. Po 
pierwsze: pokaże on, dlaczego problem reprezentowania przerasta aparaturę re-
prezentacji w takim sensie, że nawet jeżeli pozbędziemy się owej aparatury, pro-
blem pozostanie. Po drugie: wykaże, że pytanie o to, czy poznanie to proces anga-
żujący, czy nieangażujący reprezentacje, to pytanie słabo zdefiniowane i zbyt 
uproszczone, by mogło pomóc w zrozumieniu natury procesów poznawczych. 

Słowa kluczowe: działanie; intencjonalność; normatywność; poznanie; reprezen-
tacja.   

 

1. Wprowadzenie 

Przynajmniej w niektórych kręgach nastały ostatnio ciężkie czasy dla twierdzenia, 
że poznanie ma zostać wyjaśnione przy pomocy operacji przeprowadzanych na 
reprezentacjach mentalnych. Owe „kręgi” składają się z luźnego oraz – jak twier-
dzą niektórzy – nieświętego przymierza badaczy pracujących na polu robotyki, 
ucieleśnionych poglądów na poznanie, enaktywnych poglądów na percepcję, dy-
namicystów, oraz zwolenników tak zwanego eksternalizmu nośników, by wskazać 
tylko niektórych. W znacznym stopniu udręki  aparatury reprezentacji mental-
nych były do przewidzenia. Idea mentalnych reprezentacji zaczęła oznaczać zbyt 
wiele różnych rzeczy dla zbyt wielu różnych ludzi. Jako niegdysiejszy (choć zdecy-
dowanie rewizjonistyczny) obrońca reprezentacji mentalnych, nieodparcie podej-
rzewam, że problem nie leży w pojęciu mentalnych reprezentacji jako takim, gdy-
by tylko dało się przekonać ludzi do używania tego terminu we właściwy sposób. 
Niestety jednak, w tym właśnie leży cała trudność. Wynika stąd, że nawet jeśli teo-
retyczna użyteczność pojęcia mentalnych reprezentacji pozostaje nienaruszona, jej 
praktyczna użyteczność musi zostać zakwestionowana. 
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Dlatego artykuł ten rozpoczynam od podjęcia strategicznej decyzji: przestańmy 
licytować się w kwestii reprezentacji mentalnych. Wyeliminujmy reprezentacje 
mentalne z naszego słownictwa. Zaprzestańmy używania pojęcia reprezentacji 
jako pojęcia wyjaśniającego w rozwoju naszych teorii procesów kognitywnych. I 
tak oto, za jednym pociągnięciem: stało się! I czuję się z tym absolutnie dobrze. 
Jednak nawet po tym, co przed chwilą zrobiliśmy, wciąż pozostaje nam jeden pro-
blem: problem reprezentowania. Problem reprezentowania to problem, który na-
rzędzie reprezentacji miało, w istocie, rozwiązywać. Jednakże problem reprezen-
tacji nie zostaje wyczerpany po wprowadzeniu aparatury reprezentacji mental-
nych. Problem ten wykracza poza tę aparaturę w wielu kluczowych aspektach. 
Oczywiście, bez tej aparatury nie możemy wciąż nazywać owej trudności proble-
mem reprezentacji. I w rzeczy samej, zanim minie parę stron, zacznę go nazywać 
inaczej. Jednakże róża pod każdym innym imieniem pachnie tak samo słodko. A 
problem pozostaje i to niezależnie od tego, jaką nazwą go określimy. 

Artykuł ten ma dwa cele. Po pierwsze, pokaże on dlaczego problem reprezentowa-
nia przerasta aparaturę reprezentacji w takim sensie, że nawet jeżeli pozbędziemy 
się tej aparatury, problem pozostanie. Po drugie, pokażę, że pytanie o to, czy po-
znanie to proces angażujący albo nie angażujący reprezentacje, to pytanie słabo 
zdefiniowane i zbytnio uproszczone, by móc pomóc w zrozumieniu natury proce-
sów poznawczych. W niniejszym artykule moim faworytem będzie interesująca 
próba podjęta przez Shauna Gallaghera, której broniłem w swojej książce Body 
Language, próba – jak postaram się wykazać – ostatecznie nierozważna. Analizuję 
krytykę Gallaghera nie tylko dlatego, że uważam ją za nieefektywną jako krytykę 
pozycji bronionej w tej książce. Analizują ją na potrzeby niniejszego tekstu, aby 
wykazać błędy w definiowaniu reprezentacji.  

  

2. Reprezentacja i uchwycenie normatywności 

Stany poznawcze narzucają normatywne założenie w podejściu do świata. To 
twierdzenie jest kluczowe dla posiadania przez te stany treści. To znane stwier-
dzenie, silnie związane z pracami McDowella (1994), poprzez Sellarsa (1956/1997), 
z powrotem aż do Kanta. Zwykle tłumaczy się to na przykładzie przekonania, bę-
dącego najbardziej oczywistym przykładem stanu poznawczego. Jeżeli posiadam 
przekonanie o treści p, to świat powinien być p. Jeśli świat nie jest p, to coś jest nie 
tak. Nazwijmy to warunkiem normatywności. Ten warunek jest blisko powiązany z 
innym: warunkiem błędnej reprezentacji. Możliwość posiadania przekonań, jako 
taka, pociąga za sobą możliwość, że przynajmniej niektóre z czyichś przekonań są 
błędne. Ograniczenie normatywności stanowi podstawę –. a więc czyni prawdzi-
wym – ograniczenia błędnej reprezentacji. Ograniczenie normatywności jest zatem 
bardziej podstawowe. 
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Aby to zrozumieć, przyjmijmy, że twoje przekonania dotyczyły po prostu tego, co je 
spowodowało. Wówczas byłyby one niepodważalne. Ich treść składałaby się po 
prostu z tego, co je wytworzyło, mielibyśmy więc perfekcyjne dopasowanie pomię-
dzy ich treścią a zewnętrznym stanem rzeczy. Warunek normatywności zmusza 
nas do rozróżnienia pomiędzy tym, co w istocie kauzalnie tworzy przekonanie, a 
tym, co powinno je tworzyć. Nie wszystko bowiem co faktycznie tworzy moje prze-
konanie, że stoi przede mną koń, powinno je tworzyć: osioł stojący przede mną, 
który rzeczywiście kauzalnie tworzy moje przekonanie [dot. konia – przyp. tłum.], 
nie powinien go tworzyć. Tworzy on moje przekonanie, ale nie powinien. I dlatego 
moje przekonanie jest fałszywe. Tym samym więc przekonania mogą błędnie re-
prezentować – mogą być fałszywe – tylko dlatego, że przekonania przedstawiają 
normatywne założenia o świecie. Warunek normatywności jest zatem warunkiem 
podstawowym. 

Spełnienie warunku normatywności jest absolutnym postulatem jakiegokolwiek 
satysfakcjonującego ujęcia stanów poznawczych. Aparatura reprezentacji mental-
nych została zaproponowana w tym właśnie celu. W swojej oryginalnej siedemna-
stowiecznej postaci, reprezentacje mentalne zostały podzielone na impresje i idee, 
co odpowiada z grubsza podziałowi na reprezentacje percepcyjne i następujące po 
nich reprezentacje (oraz reprezentacje zaangażowane w proces wnioskowania). 
Powyższa aparatura została zaproponowana dokładnie po to, aby zarejestrować 
epistemiczną lukę pomiędzy zawartością umysłu a zawartością świata. Innymi 
słowy, została ona wprowadzona w celu zaznaczenia możliwości tego, że biorąc 
pod uwagę zawartość świata, zawartość umysłu może być inna, niż być powinna. 
Ten wątek oczywiście nabrał znaczenia od czasów Kartezjusza. 

Współczesny reprezentacjonizm, przynajmniej w kognitywistyce, pojmuje repre-
zentacje nie jako elementy, których jesteśmy świadomi podczas doświadczania, ale 
jako stany neuronalne, zazwyczaj wyodrębniane z uwagi na ich fizyczne albo 
funkcjonalne właściwości wyższego rzędu. Ale pragnienie chronienia normatyw-
ności reprezentacji i wynikająca zeń możliwość błędu mogą wciąż być jasno roz-
różnione. Zgodnie z takim ujęciem, stany poznawcze stanowią relacje względem 
reprezentacji. Reprezentacje rozumiane są jako odrębne, rozróżnialne, wewnętrz-
ne stany podmiotu: zwykle stany mózgu rozróżnione poprzez swoje cechy wyższe-
go rzędu. Co najważniejsze, mogą mieć one miejsce niezależnie od tego, co dzieje 
się w świecie zewnętrznym. Posłużmy się tutaj przykładem Fodora: reprezentacją 
KONIA. Jeżeli reprezentacja ta nie jest wytworzona w wypadku, w którym świat 
zewnętrzny zawiera konia, bądź jest wytworzona, gdy świat konia (w odpowied-
nim kontekście) nie zawiera, to coś poszło nie tak. Zarówno warunek normatyw-
ności, jak i warunek błędnej reprezentacji są spełnione jako konsekwencja nieza-
leżności mentalnej reprezentacji i faktu w świecie. To właśnie owa niezależność 
sprawia, że możliwe jest rozróżnienie pomiędzy faktem ze świata zewnętrznego 
[ang. worldly fact], albo elementem, który powinien produkować mentalną repre-
zentację, a tym, co faktycznie ją produkuje. 
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3. Uporczywość problemu reprezentacji 

Ostatecznie problem reprezentacji jest więc problemem dotyczącym wyjaśnienia 
naszego normatywnego uchwycenia świata. Jest to innymi słowy problem wyja-
śnienia tego, w jaki sposób jesteśmy zdolni do interakcji ze światem w sposób, któ-
ry zarówno odzwierciedla, jak i respektuje warunek normatywności. Aparatura 
reprezentacji mentalnych – elementów wystarczająco niezależnych w stosunku do 
świata, by pozwolić nam na nakreślenie rozróżnienia pomiędzy tym, jaki element 
świata faktycznie je powoduje, a jaki powinien je powodować – stanowi jeden ze 
sposobów wyjaśniania naszego normatywnego uchwycenia świata. Jednak wy-
rzeknięcie się tej aparatury nie powoduje, że znikają powyższe warunki. Rozważ-
my, na przykład, poniższy cytat z Dreyfusa (za: Gallagher 2008). Dreyfus argumen-
tuje, że umiejętne intencjonalne działanie nie wymaga reprezentacji: 

Fenomenologia nabywania umiejętności potwierdza, że w toku nabywania 
biegłości, zdobywana wiedza know-how, doświadczana jest jako coraz do-
kładniejsza zdolność rozróżniania sytuacji w połączeniu z odpowiednimi re-
akcjami na nie. Maksymalnym uchwyceniem [Merleau-Ponty] nazywa ten-
dencję ciała do dopracowywania swoich reakcji w celu doprowadzenia aktu-
alnej sytuacji bliżej optymalnego <<gestalt>>. Tak więc skuteczne uczenie się 
i działanie nie wymagają propozycjonalnych reprezentacji mentalnych. Nie 
wymagają one także semantycznie interpretowalnych reprezentacji mózgo-
wych (2002: 367). 

W tym fragmencie jasne jest, że Dreyfus zakłada z góry, że posiadamy normatywne 
uchwycenie świata. Nie tłumaczy jednak (w tym cytacie), jak jest to możliwe. Mak-
symalne uchwycenie, jak powiada, to określenie tendencji ciała do dopracowywa-
nia swoich reakcji w celu doprowadzenia aktualnej sytuacji bliżej optymalnego 
gestalt. Ale w jaki sposób, można by zapytać, ciało to robi? To właśnie jest proble-
mem normatywnego uchwycenia. A  problem reprezentacji jest w istocie proble-
mem dotyczącym wytłumaczenia naszego normatywnego uchwycenia świata: al-
bo, przynajmniej, wytłumaczywszy normatywne uchwycenie, wykonałeś już tym 
samym większość ciężkiej pracy, koniecznej by wytłumaczyć reprezentacje. Tym 
samym nie można więc po prostu zakładać z góry, że mamy normatywne uchwy-
cenie świata, a następnie utrzymywać, że zlikwidowaliśmy potrzebę postulowania 
reprezentacji (To wszystko oczywiście nie jest skierowane przeciwko Dreyfusowi, 
ale przeciwko bardziej ogólnemu założeniu, że normatywne uchwycenie świata 
nie jest czymś, co wymaga wytłumaczenia). 

Nasze normatywne uchwycenie świata jest, jak twierdzę, dokładnie tym, co miała 
wyjaśnić tradycyjna aparatura reprezentacji. Rodzaj wyjaśnienia, jakie ta aparatu-
ra podaje, to takie, które – można powiedzieć – kierowane jest ze środka na ze-
wnątrz. Prawdziwy locus normatywności odnajdujemy w wewnętrznych stanach 
podmiotu. Te następnie kształtują zachowanie podmiotu i tym samym umożliwiają 
jego zdolność interakcji ze światem na sposoby, które respektują i odzwierciedlają 
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warunki normatywności. Myślą przewodnią mojej książki Body Language było, iż 
sposobem na odrzucenie tradycyjnej aparatury reprezentacji, jest odrzucenie tak-
że tego kierunku wyjaśniania. Prawdziwy locus normatywności nie tkwi, albo nie-
koniecznie tkwi, wewnątrz, w formie wewnętrznych reprezentacji. Wręcz prze-
ciwnie, znaleźć go można również na zewnątrz. Nasze zachowanie jest inspirowa-
ne rodzajem normatywności, który jest sui generis, a tym samym nie zostaje wy-
prowadzony z wewnętrznych stanów podmiotu.  

 

4. Body Langauage: Teza 

Zasadniczą myślą stojącą za Body Language głosi, aby argumentować za tym, że 
możliwość spełnienia warunku normatywności (i innych z nim związanych ogra-
niczeń) może zostać oddzielona od tradycyjnej aparatury reprezentacji mental-
nych. Najważniejsze, jak argumentowałem, jest wytłumaczenie normatywnego 
ujęcia świata, które posiada jednostka. To czy dokonamy wyjaśnienia poprzez od-
wołanie do reprezentacji mentalnych, jest tylko dodatkiem – takim, który ostatecz-
nie może okazać się nietrafnym. Wyjaśnienie normatywnego ujęcia, które posiada 
jednostka względem świata, oznacza wyjaśnienie, w jaki sposób zachowuje się ona 
tak, że odzwierciedla to i respektuje warunek normatywności. Nic, co napisałem w 
Body Language, nie wykluczało możliwości odwołania się do tradycyjnej aparatury 
reprezentacji. Ta kwestia była umieszczona w nawiasie. Argumentowałem jednak-
że, że normatywne uchwycenie nie składa się po prostu z tworzenia mentalnych 
reprezentacji wewnątrz nas. Składa się ono także z pewnych rzeczy, które robimy 
w obrębie i względem świata, który nas otacza. Te czyny (ang. deeds), jak argumen-
towałem, posiadają normatywny – i reprezentacjonalny – status, który jest nieza-
leżny od tego posiadanego przez jakikolwiek wewnętrzny stan. Czyny są norma-
tywne, i są takimi niezależnie od mentalnych reprezentacji. Ich normatywność jest 
sui generis. 

Argumentacja ta może zostać podzielona na dwie części. Pierwsza, związana z 
identyfikacją pod-kategorii rzeczy, które wykonujemy, nazwanych przeze mnie 
czynami albo przed-intencjonalnymi działaniami. Druga, związana z argumentem 
zakładającym, że te czyny spełniają typowe kryteria reprezentacji. Poniżej przy-
kład czynu (lub kilku), których używałem dosyć często w Body Language: 

• Starasz się złapać piłkę w sporcie uprawianym z dużą prędkością, takim jak 
krykiet. Masz mniej niż pół sekundy, nim piłka dotrze do ciebie. Jednakże, aby 
zwiększyć trudności, piłka zbliża się do ciebie na niewygodnej wysokości: wy-
sokości klatki piersiowej. Aby złapać piłkę, masz więc niewygodny wybór: al-
bo skierować palce dłoni na dół, albo w górę. 

Kierowanie palców na dół albo w górę jest w tym wypadku przykładem czynu. 
Podobnie: 
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• Wszystkie dodatkowe, wykonywane on-line, modulowane z uwzględnieniem 
informacji zwrotnej przesunięcia palców, które musisz wykonać w celu za-
kończonego sukcesem złapania piłki. 

Ogólnie rzecz ujmując, czyny są hierarchicznie ustrukturyzowane: czyny składają 
się z innych, będących komponentami tych pierwszych, a kolejność wykonywa-
nych czynności stanowi funkcję danego zadania. Czyny, jak twierdziłem, posiadają 
trzy poniższe definiujące właściwości: 

1. Są one rzeczami, które robimy, a nie rzeczami, które się nam przydarzają. Przy 
łapaniu piłki nie jest tak, że odkrywamy, że nasze ręce i palce ruszają się same 
przez się – byłoby to bardzo obcym i wytrącającym z równowagi doświadcze-
niem. 

2. Nie są one intencjonalnym działaniem w ścisłym sensie. Podobnie jak działa-
nia, stany intencjonalne mogą odgrywać rolę w tłumaczeniu statusu czynu ja-
ko czegoś, co robimy. Poruszam palcami ponieważ, koniec końców, posiadam 
ogólną, poprzedzającą to, intencję złapania piłki. Jednakże, w przeciwieństwie 
do działań, owe ogólne poprzedzające intencje są niewystarczające aby wyod-
rębnić czyny. Cała paleta modulowanych względem informacji zwrotnych 
ustawień może wynikać z jednej ogólnej poprzedzającej intencji. 

3. Są one czymś innym od sub-intencjonalnych działań w znaczeniu propono-
wanym przez O’Shaughnessy’ego (1980). Nie są one wcale podobne do loso-
wych ruchów języka czy stukania palcami, w których genezie – jak argumen-
tuje O’Shaugnhnessy – przyczyna nie odgrywa ani pozytywnej ani negatywnej 
roli. Czyny są dokładnie tym, co robimy, ponieważ mamy ogólną poprzedzają-
cą intencję, którą pragniemy wypełnić. 

Czyny są, w istocie, przed-intencjonalnymi działaniami: rzeczami, które miesz-
czą się w spektrum pomiędzy działaniami w tradycyjnym filozoficznym sensie 
i sub-intencjonalnymi działaniami, spopularyzowanymi przez 
O’Shaughnessy’ego. Fakt, że nie są one odróżnialne przez wcześniejsze stany 
intencjonalne – intencje, wole, itd. – niesie za sobą, jak argumentowałem, jedną 
istotną konsekwencje: jeżeli czyny wykonywane przez podmiot mają status 
normatywny, to fakt ten nie może być odziedziczony po wcześniejszych sta-
nach intencjonalnych podmiotu. Fakt ten sprawia, że czyny są istotnie niepo-
dobnymi do działań – których to status normatywny jest w sposób oczywisty 
odziedziczony po wcześniejszych intencjonalnych, a więc i normatywnych, 
stanach. 

Druga część argumentu dotyczyła wykazania, że czyny spełniają większość – 
choć nie wszystkie – z powszechnie akceptowanych kryteriów reprezentacji: 
warunków, które element musi spełniać, aby kwalifikować się jako zdolny do 
reprezentowania elementu innego od siebie. Te kryteria to: 
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(1) Ograniczenie informacyjne: Element r kwalifikuje się jako element reprezenta-
cyjny tylko wtedy, gdy przenosi on informacje o pewnym stanie rzeczy s, który 
jest względem niego zewnętrzny. 

(2) Ograniczenie teleologiczne: Element r kwalifikuje się jako reprezentujący wte-
dy, gdy posiada odpowiednią funkcję albo śledzenia danej cechy pewnego sta-
nu rzeczy s, który go produkuje, albo umożliwienia on organizmowi lub inne-
mu reprezentującemu konsumentowi osiągnięcie pewnych (korzystnych) ce-
lów z powodu śledzenia s. 

(3) Ograniczenie błędnej reprezentacji: Element r kwalifikuje się jako reprezentu-
jący pewien stan rzeczy tylko wówczas, kiedy zdolny jest do fałszywego repre-
zentowania s. 

(4) Ograniczenie rozłączności: Element r kwalifikuje się jako reprezentujący pe-
wien stan rzeczy s tylko wówczas, gdy r jest, we właściwym tego słowa zna-
czeniu, rozłączne od s. 

(5) Ograniczenie kombinatoryczne: Aby element r kwalifikował się jako reprezen-
tacyjny, musi on występować nie w izolacji, lecz jako część ogólnej struktury 
reprezentacyjnej. 

Jeżeli zaaplikujemy to do prostego binarnego przykładu czynu opisanego powyżej 
– kierowania palców w górę lub w dół w celu złapania piłki poruszającej się z dużą 
prędkością – historia wygląda w sposób następujący. Pozycja palców jest nośni-
kiem informacji na temat trajektorii piłki; czyni to przynajmniej w nie mniejszym 
stopniu, niż tradycyjna mentalna reprezentacja, przenosząca informacje na temat 
rzeczy względem niej zewnętrznych. Pozycja posiada funkcję śledzenia trajektorii 
piłki lub funkcję umożliwiania chwytającemu zrobienia czegoś na mocy tego śle-
dzenia. Może też błędnie reprezentować trajektorię piłki. Może ona formować 
część większego systemu kombinatorycznego. Na przykład, kierowanie palców w 
górę w takim wypadku umożliwia bardziej subtelną modulację palców wymaganą, 
aby złapać piłkę. Nie ma sensu modulować ułożenia palców w ten sposób, o ile 
palce nie są już uniesione w górę. 

Ta lista kryteriów została po części sformułowana mając na względzie inkluzyw-
ność. Zatem, chociaż niektóre poglądy sytuują ideę informacji w sercu naszego 
rozumienia idei reprezentacji, inne (na przykład pogląd teleosemantyczny, rozwi-
nięty w Millikan 1984) nie zgadzają się z tym. W tym artykule skupię się na tym, co 
sam myślę na temat sedna reprezentacji: na warunku normatywności. W Body 
Language nazwałem ten warunek teleologicznym, obecnie zdaję sobie jednak 
sprawę, że ta etykieta jest nieadekwatna. Musimy wyjaśnić nasze normatywne 
uchwycenie świata. Jednakże opisanie tego jako ‘teleologicznego ograniczenia’ jest 
zbyt wąskie, i odnosi się tylko do jednego sposobu, w który owe normatywne 
uchwycenie może przebiegać (sposób związany z Millikan (1984) i innymi). Zało-
żenia tego artykułu nie wymagają ode mnie zajęcia stanowiska względem tego, czy 
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podejście to jest jedynym sposobem spełnienia warunku normatywności. W 
związku z tym, nie zajmę stanowiska. Od tego miejsca, zamiast mówić o warunku 
teleologicznym, mówić będę o warunku normatywności. 

 

5. Krytyka Gallaghera 

W swojej interesującej i przydatnej krytyce Shaun Gallagher (2008) uważa, że w 
Body Language, bronię formy minimalnego reprezentacjonalizmu. Według tej in-
terpretacji, moim celem jest (a) kurczowe trzymanie się twierdzenia, że reprezen-
tacje wiążą się z poznaniem, oraz (b) zaoferowanie reinterpretacji tego, czym są 
reprezentacje, wedle ogólnych założeń minimalistycznych. Tak więc, pozostając 
przy takiej interpretacji, moim celem na kartach Body Language było argumento-
wanie za tym, że pewne rodzaje działań – przed-intencjonalne działania lub czyny 
–są reprezentacjami. To pociągałoby za sobą rozwinięcie naszego rozumienia tego, 
co może być reprezentacją, i tym samym odejście od tradycyjnego pojmowania 
reprezentacji jako odrębnych, identyfikowalnych i - przede wszystkim - we-
wnętrznych stanów podmiotu. Gallagher następnie argumentuje, że nie ma wy-
starczającego powodu, aby takie elementy mogły być uważane za reprezentacje. 

W rzeczywistości moje spojrzenie było prawie dokładnym przeciwieństwem tego, 
co Gallagher opisał i zaatakował. Zgadzam się, że nie ma żadnego prawdziwego 
powodu, dla którego czyny mogłyby być rozumiane jako reprezentacje. Tym sa-
mym musimy zrozumieć, że reprezentowanie świata jest aktywnością, która nie 
potrzebuje reprezentacji.  Choć może to brzmieć paradoksalnie, ale jest to oparte 
na dość prostym rozróżnieniu: rozróżnieniu na obiekty będące reprezentacjami i 
obiekty reprezentacjonalne. 

Jednym z powodów – prawdopodobnie głównym – dla którego Gallagher przypisu-
je mi przeciwieństwo moich faktycznych poglądów jest nieprzestrzeganie tego 
rozróżnienia. Pisze zatem:  

Rowlands argumentuje, że owe ‘czyny’, albo przed-intencjonalne akty, są re-
prezentacjonalne. Pomimo, że waha się on przed nazwaniem ich reprezenta-
cjami per se, nazywanie ich reprezentacjonalnymi sugeruje, że na pewnym 
poziomie zawierają one reprezentacje, i w każdym razie wpasowują się one w 
jego definicję reprezentacji (2008: 356). 

Jednakże nie jest tak, że waham się przed nazwaniem przed-intencjonalnych aktów 
reprezentacjami: ja zaprzeczam, że są one reprezentacjami. Gallagher twierdzi, że 
nazywanie [czynów (przyp. redakcji)] reprezentacjonalnymi „sugeruje, że na pew-
nym poziomie zawierają one reprezentacje”. Ale to właśnie temu chcę zaprzeczyć. 
Na przykład:   
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Twierdzenie, którego bronię w dalszych częściach książki, opiera się na tym, 
że czyny mogą, w gruncie rzeczy, posiadać reprezentacjonalny status. Nie 
chodzi tutaj o twierdzenie, że są one reprezentacjami jako takimi. Jak wska-
załem wcześniej, twierdzenie, że uczynki są reprezentacjami jest nie tyle fał-
szywe, co nieszczere. Treść pojęcia reprezentacji jest, jak sądzę, zbyt blisko 
związana z asymilacją reprezentacji do kategorii słowa. Tym samym, byłoby 
lepiej, w celu wyłożenia głównych argumentów rozwijanych na kolejnych 
stronach, wziąć aparaturę reprezentacji w nawias. Reprezentacje nie są fun-
damentalne, fundamentalne jest pojęcie reprezentowania. Czyny, jak będę ar-
gumentował, formują często najważniejszą część tej aktywności. Co równie 
istotne, część aktywności reprezentowania konstytuowana przez uczynki jest 
nie mniej autentycznie reprezentacjonalną częścią, niż ta konstytuowana 
przez tradycyjnie pojmowane reprezentacje (2006: 114). 

Aby zrozumieć podział na obiekt kwalifikujący się jako reprezentacja a kwalifiko-
waniem go jako reprezentacjonalnego, przypomnijmy sobie wspomniane wcze-
śniej warunki reprezentacji: warunek informacyjności, normatywności (wcześniej 
‘teleologiczności’), błędnej reprezentacji, rozłączności i  kombinatoryczności. Bra-
ne pod uwagę razem, warunki te próbują sprecyzować, na czym polega fakt, że 
jeden obiekt jest o drugim. Są one zatem próbą sprecyzowania warunków ko-
niecznych do spełnienia, by obiekt posiadał treść. Można, jak sądzę, słusznie kwe-
stionować, czy są one skuteczne. Ale nie jest to ważne dla naszych obecnych celów. 
Naturalistyczne ograniczenia reprezentacji są, w rzeczy samej, próbami identyfi-
kacji warunków, których spełnienie jest konieczne, by obiekt posiadał treść; a za-
tem, by był on reprezentacjonalny. W Body Language utrzymywałem, że pewne 
uczynki spełniają je, oraz że czynią to w taki sam sposób i z tego samego powodu, z 
którego mogą je spełniać wewnętrzne stany organizmu. 

Niemniej jednak warunki te nie wyczerpują ogólnie przyjętego naturalistycznego 
ograniczenia na obiekcie kwalifikującym się jako reprezentacja. Istnieje, jak się 
ogólnie przyjmuje, dalsze wyjaśniające ograniczenie: jeśli obiekt ma się kwalifiko-
wać jako reprezentacja musi odgrywać rolę w wyjaśnianiu (lub powodowaniu lub 
sterowaniu) zachowania organizmu (por. na przykład Cummins 1983). Z pewno-
ścią uczynki nie spełniają tego dalszego ograniczenia. Nie odgrywają one roli w 
wyjaśnianiu (powodowaniu, sterowaniu) zachowania, ponieważ są one zachowa-
niem. Łatwo jednak rozpoznać różnicę między tym ograniczeniem a wcześniej 
wymienionymi. Ograniczenia informacyjności, normatywności, błędnej reprezen-
tacji, rozłączności i kombinatoryczności odnoszą się do relacji między proponowa-
ną reprezentacją i należącym do świata obiektem, do którego ma się ona odnosić. 
Ograniczenie wyjaśniające odnosi się do relacji między reprezentacją i zachowa-
niem. Pierwsze pięć ograniczeń zajmuje się wyjaśnianiem odniosności [ang. abo-
utness] obiektu. Ograniczenie wyjaśniające zajmuje się precyzowaniem relacji 
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między obiektem i powodowanym przezeń zachowaniem. Jest to, być może, pew-
nego rodzaju relacja przyczynowa. Ale jakakolwiek jest ona naprawdę, nie jest to 
relacja odniosności. 

W Body Language postulowałem, że uczynki spełniają ograniczenie naturalistycz-
ne, odnoszące się do odniosności obiektu. Z tego powodu kwalifikują się one jako 
reprezentacjonalne. Nie spełniają one dalszego ograniczenia wyjaśniającego, i z 
tego powodu nie kwalifikują się one jako reprezentacje. To jest esencją rozróżnie-
nia na to, co reprezentacjonalne i na reprezentacje. Spełnienie wyżej wymienio-
nych warunków kwalifikuje – a przynajmniej można tak utrzymywać – obiekt jako 
reprezentacjonalny. Spełnienie powyższych, oraz warunku wyjaśniającego, kwali-
fikuje obiekt do bycia reprezentacją. Zatem uczynki są reprezentacjonalne, ale nie 
są reprezentacjami. 

W artykule tym nacisk kładę na trzech środkowych warunkach: normatywnym, 
błędnej reprezentacji i rozłączności, gdyż są one istotne dla krytyki Gallaghera. Z 
tych warunków, podstawowym jest normatywność.  Jak widzieliśmy, jeżeli możesz 
spełnić warunek normatywności, warunek błędnej reprezentacji dostajesz gratis. 
Warunek błędnej reprezentacji wynika z warunku normatywności. W Body Lan-
guage argumentowałem także, że warunek rozłączności stanowi pochodną warun-
ku błędnej reprezentacji w tym sensie, że stanowi po prostu wynik mylącego 
przedstawienia tego warunku. To znaczy, argumentowałem, że całą rozłączność, 
jakiej możemy rozsądnie wymagać, można znaleźć w błędnej reprezentacji, jeśli ta 
druga jest poprawnie rozumiana. Jeśli jest to prawda, to spełnianie warunku nor-
matywności daje nam obydwa pozostałe warunki za darmo. Argument na temat 
relacji pomiędzy rozłącznością i fałszywą reprezentacją jest nowatorski, może być 
błędny i myślę, że właśnie w tym miejscu ten argument powinien zostać zaatako-
wany. 

Jednak zamiast tego Gallagher zadowala się atakowaniem pomysłu, że czyny mogą 
być rozłączalne na podstawie intuicyjnej. Jego atak oparty jest, jak sądzę, na błęd-
nej koncepcji rozłączności. Pisze on: 

Kiedy jednak rozłączymy przed-intencjonalne działanie od x (piłki, klawiszów 
pianina, obrazu) sugeruję, że nie będziemy już mówili w tym wypadku o dzia-
łaniu w tym samym znaczeniu. W rzeczy samej, trudno jest dostrzec, w jaki 
sposób przed-intencjonalne działania mogą zostać rozłączone od x (piłki, 
klawiszy pianina, obrazu) albo kontekstu bez stania się czymś całkowicie 
różnym od elementu działania, o którym mowa (2008: 357). 

To, jak „trudno jest dostrzec”, zależy od sytuacji, którą ktoś stara sobie wyobrazić. 
Machanie palcem dookoła w kontekście, gdy w okolicy nie ma pianina, oczywiście, 
jest bardzo różnym działaniem – lub, jak wolę to ujmować, serią czynów – od gry 
na pianinie. Jednakże uderzenie złego klawisza podczas grania trudnego pasażu na 
pianinie wcale nie czyni z niego innego rodzaju działania. Podobnie, kierowanie 
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palców w dół i w górę w kontekście, w którym nie zbliża się do ciebie piłka krykie-
towa jest innym typem działania od tego, które wykonujemy w trakcie gry. Ale 
popełnienie błędu – na przykład kierowanie palców w górę, podczas gdy powinno 
się je skierować w dół i upuszczenie z tego powodu piłki – nie czyni tego innym 
rodzajem działania. Gallagher zdaje się używać tego modelu rozłączności, podczas 
gdy ja rozumiem rozłączność na drugi z przedstawionych sposobów. 

Klucz do rozumowania Gallaghera w tym względzie jest prawdopodobnie wskaza-
ny przez zdania, które następują zaraz po fragmencie cytowanym powyżej: 

Poznanie off-line, wyobrażanie sobie, pamiętanie albo nawet odgrywanie 
[ang. re-enacting] działania rozłączonego od swojego oryginalnego kontekstu 
i pod nieobecność x może (ale nie musi) wymagać reprezentacji – ale to nie 
mówi nic o <<reprezentacjach w działaniu>> (2008: 357). 

Z pewnością w całości zgadzam się z ostatnim twierdzeniem. Jeżeli chcemy myśleć 
o rozłączności jako o ogólnym warunku nakładanym na reprezentacje, wówczas 
nie możemy asymilować całej rozłączności do modelu wspieranego przez kontek-
sty rozumowania off-line, takiego jak planowanie, wyobrażanie sobie czy odgry-
wanie. Gdybyśmy wierzyli na przykład w reprezentacje percepcyjne i chcieliby-
śmy, żeby były one rozłączne (ponieważ uważalibyśmy to za ogólny warunek dla 
reprezentacji), wtedy wymagalibyśmy szerszego pojęcia rozłączności, takiego, któ-
re rozpoznaje istotne różnice pomiędzy percepcyjnymi i wyobrażeniowymi repre-
zentacjami. Jeżeli wyjmiesz reprezentacje percepcyjne z kontekstu, w którym coś 
kauzalnie je tworzyło, wówczas nie masz już wcale do czynienia z percepcjami. 
Dlatego też zastanawiający jest fakt, że Gallagher uważa odłączenie działania od 
piłki albo pianina za zrobienie z niego zupełnie innego rodzaju działania. Byłoby 
to prawdą wyłącznie, gdybyśmy myśleli o rozłączności w warunkach odpowied-
nich dla wyobrażeń albo odgrywania: machania palcami przy nieobecności piani-
na. Ale ponieważ nie można tego uznać za ogólny model rozłączności, dlaczego 
rozpatrywać czyny w odniesieniu do tych dziwacznych i nieumotywowanych 
standardów? 

W Body Language argumentowałem, że jeżeli chcemy, aby rozłączność była ogól-
nym ograniczeniem dla reprezentacji, a tym samym właściwością wszystkich re-
prezentacji, wówczas możemy rozsądnie oczekiwać od niej wskazania egzempla-
rzy reprezentacji mentalnych niezależnie od cech ich bezpośredniego środowiska. 
W związku z tym, bezpośrednie środowisko nie dostarcza fizycznych ani logicz-
nych ograniczeń dla pojawienia się odpowiedniej reprezentacji. W tym sensie wa-
runek rozłączności, jeżeli jest rozumiany jako ogólna właściwość wszystkich re-
prezentacji, podpada pod ograniczenie fałszywej reprezentacji. Jednakże według 
takiego rozumienia rozłączności, czyny są w rzeczy samej rozłączne względem ich 
środowiska. 
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6. Jak myśleć (i jak nie myśleć) o reprezentacjach w poznaniu  

Moja odpowiedź na tekst Gallaghera opierała się zatem na rozróżnieniu między 
kwalifikowaniem obiektu jako reprezentacjonalnego (w związku ze spełnianiem 
przez niego ograniczenia normatywnego, informacyjnego, błędnej reprezentacji, 
rozłączności i kombinatoryjnego) oraz kwalifikowaniu go jako reprezentacji 
(w związku ze spełnieniem przezeń tych ograniczeń oraz dodatkowego ogranicze-
nia wyjaśniającego). Podejrzewam teraz, że, choć jest to krok we właściwym kie-
runku, nie idzie on dość daleko. Ideę reprezentacji można analizować jako rozróż-
nialne komponenty, wyrażane jako ograniczenia: normatywne, informacyjne, 
błędnej reprezentacji, rozłączności, kombinatoryjne i wyjaśniające (i być może 
inne, tutaj nie rozpoznane). Motywacja stojąca za Body Language była zatem czer-
pana z idei, że ograniczenie wyjaśniające można oddzielić od pozostałych; że 
obiekt może spełniać pozostałe ograniczenia, ale nie ograniczenie wyjaśniające. 
To, jak twierdziłem, cecha uczynków. 

Niemniej jednak, gdy uznamy, że komponenty te są odróżnialne, w zasadzie nie 
ma żadnego powodu, aby nie stosować tego bardziej ogólnie. Oczywiście utrzy-
mywałem, że istnieje bliski związek między środkowymi trzema warunkami -  
normatywnym, , błędnej reprezentacji i rozłączności. Pierwszy warunek zawiera 
w sobie pozostałe dwa. Niemniej jednak, nie ma w zasadzie powodu, by obiekt nie 
mógł spełniać, powiedzmy, warunku normatywności, ale nie warunku informa-
cyjnego (w rezultacie wynikło by z tego podejście teleosemantyczne) lub vice versa, 
(co wiąże się z nieszczęsnymi implikacjami podejścia ściśle informacyjnego). Nie 
ma powodu, dla  którego obiekt nie mógłby spełniać warunku błędnej reprezenta-
cji, ale nie spełniać warunku kombinatorycznego. Gdy dostrzeżemy rozróżnialne 
komponenty pojęcia reprezentacji, otwartą możliwością pozostaje to, że obiekt 
może spełnić pewne z nich, ale nie wszystkie. 

Istnieje takie znane zagranie filozoficzne, które ma miejsce, kiedy pewne zjawisko 
– nazwijmy je „X” – zostaje zidentyfikowane jako składające się z konceptualnie 
rozróżnialnych elementów. Wykazane jest, że jakiś obiekt spełnia pewne z tych 
elementów, ale nie wszystkie. Stajemy wtedy przed prawie nieuniknionym pyta-
niem: Ale czy jest to lub nie jest przykładem X-a? W pytaniu tym kryje się filozo-
ficzne pragnienie uogólnienia. Chcemy wiedzieć nie tylko, czy spełnia to takie czy 
inne konkretne ograniczenia, ale czy zaliczyć to można do bardziej ogólnej katego-
rii X. Ale to pytanie, jak sugeruję, może nie mieć odpowiedzi – i podejrzewam, że 
tak ma się sprawa z kategorią reprezentacji. Czy poznanie wymaga reprezentacji? 
Cóż, pewne obiekty, które zdają się być związane z procesami poznawczymi, mogą 
spełniać niektóre z warunków reprezentacji, inne mogą spełniać inne z tych ogra-
niczeń. I to wszystko, co możemy powiedzieć w ramach pytania, czy poznanie 
wymaga reprezentacji.  

Artykuł ten rozpoczął się od porady taktycznej: odrzućmy ideę reprezentacji. Koń-
czy się zrozumieniem, do czego sprowadza się ta porada taktyczna. Możemy sku-
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pić się na stopniu, w którym element procesów poznawczych znajduje się w relacji 
normatywnej ze środowiskiem, stopniu, w którym przenosi on informacje o śro-
dowisku, stopniu, w którym jest zdolny błędnie reprezentować środowisko, jest 
rozłączny od środowiska, tworzy część większej kombinatorycznej struktury, od-
grywa rolę w wyjaśnianiu (powodowaniu, sterowaniu) zachowania. Być może po-
zostają do zidentyfikowania inne ograniczenia. Lecz tym, czego nie możemy zrobić 
po rozpatrzeniu tych zagadnień, jest zadanie sobie kolejnego pytania: Czy ten ele-
ment procesu poznawczego jest reprezentacją, czy nie jest? Poziom, na którym to 
pytanie w ogóle cokolwiek znaczy, jest redukowalny do pytań, na które już (miej-
my nadzieję) odpowiedzieliśmy. 
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Abstrakt 
Czy nasze umysły wykraczają poza nasze mózgi? W serii swoich publikacji Mark 
Rowlands argumentuje za pozytywną odpowiedzią na to pytanie. Zgodnie z Row-
landsem pewne typy działań w cielesnych lub materialnych układach należy roz-
patrywać jako właściwe i dosłowne elementy naszych procesów poznawczych czy 
mentalnych. W niniejszym artykule dokonuję krytycznego omówienia stanowiska 
Rowlandsa. 

Słowa kluczowe: eksternalizm nośników; intencjonalność; Rowlands Mark; roz-
szerzony umysł; własność.  

 

1. Dwa rodzaje eksternalizmu 

Być może najbardziej znaną odmianą eksternalizmu jest eksternalizm semantycz-
ny lub treści [umysłowej], przedstawiony przez Putnama (1975) i Burge’a (1979). 
Zgodnie z nim treści pewnych stanów mentalnych podmiotu S zależą od ich indy-
widuacji ze względu na elementy zewnętrzne wobec S. Jeżeli więc założymy, że 
istnieją stany mentalne, które posiadają swoją treść w sposób istotowy, seman-
tyczny eksternalizm okaże się tezą o ich indywiduacji – i mimo że mógłby być zara-
zem rozumiany jako stanowisko dotyczące struktury lub lokalizacji stanów men-
talnych (biorąc pod uwagę pewne założenia o naturze treści mentalnej), na ogół 
nim nie jest58. Jako stanowisko dotyczące stanów mentalnych lub poznawczych 
eksternalizm semantyczny nie wiąże się z eksternalizmem w odniesieniu do natu-
ry procesów mentalnych lub poznawczych. Oznacza to, że podczas gdy treści pew-
nych stanów poznawczych mogą zależeć od czynników zewnętrznych, procesy 

                                                           
56

 Uwaga: część 4 i 5 tego tekstu w dużym stopniu powtarzają treść pracy Elpidorou 2012. Niezależnie 
od różnic, istnieją zasadnicze związki między tymi pracami.  
57

 Dziekuję dwóm anonimowym recenzentom za pomocne komentarze i sugestie.  
58

 Więcej szczegółów u Rowlandsa (2006) i Ruperta (2004). 
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poznawcze, które powodują te stany, mogą być wewnętrzne: zachodzić mogą w 
głowie podmiotu (czy organizmu), o ile są identyczne z procesami mózgowymi lub 
są powodowane wyłącznie przez nie59. 

Eksternalizmowi semantycznemu możemy przeciwstawić eksternalizm innego 
rodzaju: mianowicie eksternalizm nośników. Podczas gdy pierwszy z nich jest 
twierdzeniem (przynajmniej pierwotnie) o indywiduacji treści stanów mentalnych, 
drugi jest twierdzeniem o strukturze i lokalizacji nośników tych stanów. Wyjdę 
więc z założenia, że eksternalizm nośników jest stanowiskiem, zgodnie z którym 
stany mentalne lub poznawcze mogą rozszerzać się poza mózg. Przeczy ono zatem 
tezie, że są one identyczne z procesami mózgowymi lub są powodowane wyłącznie 
przez nie. Zamiast tego przyjmuję, że pewnego rodzaju operacje na cielesnych czy 
materialnych strukturach również mogą być pełnoprawnymi elementami proce-
sów mentalnych bądź poznawczych. (Od tego momentu wyrażenie „proces po-
znawczy” będziemy rozumieli szeroko, o ile terminy „proces poznawczy” i „proces 
umysłowy” mogą być uznane za odnoszące się do tego samego zjawiska). 

Przez ponad dekadę Rowlands argumentował na rzecz eksternalizmu nośników. 
Utrzymywał, że pewne procesy poznawcze nie są po prostu zależne od procesów 
zewnętrznych, ale są przez nie konstytuowane. Wyjaśnijmy: Rowlands nie twier-
dzi, że istnieją całkowicie zewnętrzne procesy poznawcze; nie twierdzi też, że pro-
cesy poznawcze muszą być zewnętrznie konstytuowane. Uważa natomiast, że ze-
wnętrzne procesy (czyli manipulacja przenoszącymi informacje przedmiotami 
znajdującymi się poza obrębem mózgu lub przetwarzanie tych ostatnich) tylko 
częściowo i przygodnie konstytuują procesy poznawcze60. Innymi słowy, procesy 
zewnętrzne mogą być pełnoprawnymi elementami pewnych procesów poznaw-
czych. 

 

2. Ewolucja poznania 

Dlaczego powinniśmy zaakceptować eksternalizm nośników? Rowlands uważa, że 
przemawiają za tym argumenty natury ewolucjonistycznej (1999: 64-99; 2003: 162-
9). Przypuśćmy, że organizm musi wykonać zadanie Z i że skuteczne wykonanie Z 
zwiększa możliwość przetrwania tego organizmu lub organizmów mu pokrew-

                                                           
59

 Eksternalizm semantyczny może być prawdziwy również wtedy, gdy fenomenalny charakter do-
świadczenia jest indywiduowany w minimalnym stopniu. Inaczej mówiąc, nawet jeśli semantyka fe-
nomenalnie świadomego stanu jest indywiduowana zewnętrznie, jego fenomenalność nie musi wcale 
też taka być.  
60

 Proces jest zewnętrzny, jeśli struktura, którą manipuluje, eksploatuje lub przetwarza, znajduje się 
poza obrębem mózgu. Możemy pominąć trudności wiążące się z precyzyjnym określeniem granic mó-
zgu. Nie ma potrzeby wyrokowania, czy np. komórki glejowe lub rdzeń kręgowy stanowią jego elemen-
ty. Zadanie, którego podejmuje się Rowlands, nie wiąże się z tego typu rozstrzygnięciami. Jego celem 
jest pokazanie, że procesy obejmujące te struktury, które wyraźnie i bezsprzecznie znajdują się poza 
obrębem mózgu, mogą częściowo konstytuować procesy poznawcze. Niezależnie od tego, jak liberalnie 
moglibyśmy określić granice mózgu, nie jest możliwe, by np. układy mięśni lub wytworzone przez 
człowieka przedmioty okazały się jego elementami. 
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nych. Załóżmy następnie, że istnieje „wybór” między dwiema ewolucyjnymi stra-
tegiami osiągania Z, manipulacyjną i niemanipulacyjną. Pierwsza polega na mani-
pulacji i użyciu przez organizm pewnych struktur z jego otoczenia. Druga – nie, a 
jeśli nawet, to w istotnie mniejszym wymiarze. W scenariuszu, w którym przyjęto 
by strategię niemanipulacyjną, ewolucyjne siły poskutkowałyby rozwojem i pod-
trzymaniem pewnych cech organizmu, które umożliwiły wykonanie Z. Podczas 
gdy w przypadku niemanipulacyjnego scenariusza organizm wykonuje całość lub 
większość pracy włożonej w osiągnięcie Z, w manipulacyjnej wersji środowisko 
jest wykorzystywane do wykonania części pracy dla organizmu. Przykładowo: 
przypuśćmy, że zadanie Z polega na podniesieniu ciężaru. Strategia manipulacyjna 
może polegać na budowie dźwigni, której użycie umożliwi organizmowi wykona-
nie Z. Strategia niemanipulacyjna będzie natomiast polegać na wzroście sił organi-
zmu do momentu, aż będzie on w stanie samodzielnie podnieść ciężar. Rowlands 
uważa, że „strategie, które polegają na manipulowaniu przez organizm struktura-
mi znajdującymi się w jego środowisku, zazwyczaj (choć niekoniecznie i być może 
nawet nie zawsze) mają [ewolucyjnie] korzystniejszy rachunek zysków i strat niż 
strategie niemanipulacyjne” (1999: 74). Strategie manipulacyjne są zatem na ogół 
wybiórczo korzystniejsze. Jeśli założymy, że (i) powodem wyewoluowania proce-
sów poznawczych jest wykonywanie ewolucyjnie określonych zadań i że (ii) proce-
sy poznawcze przebiegają w najbardziej ewolucyjnie wydajny sposób, to musimy 
uznać, że ewolucjonizm wspiera eksternalizm nośników: ewolucja faworyzuje 
manipulacyjne strategie wykonywania zadań poznawczych, a strategie te przyczy-
niają się do powstawania (przynajmniej niektórych) procesów poznawczych roz-
szerzających się poza granice organizmu. 

Argument ten jest przekonywający, ale nie rozstrzygający. Po pierwsze, nie jest 
pewne, czy powinniśmy przyjąć założenia (i) i (ii). Rowlands zdaje sobie sprawę z 
tych trudności, traktuje więc powyższy wywód jako warunkowy: jeżeli mamy ra-
cję, przyjmując założenia (i) i (ii), to teoria ewolucji potwierdza eksternalizm no-
śników. Nie jest to jednak jedyny problem związany z tym argumentem. Rozpa-
trzmy konkretny, pojawiający się w tekstach Rowlandsa, przykład zadania po-
znawczego: przekazanie dłuższej wiadomości przedstawicielom tego samego ga-
tunku (1999: 126 i dalej; 2010: 37-41). Załóżmy, że zadanie to jest ewolucyjnie zde-
terminowane. Niemanipulacyjna strategia polegałaby w tym przypadku na wypra-
cowaniu i pielęgnacji co najmniej dwóch umiejętności: przechowywania w mózgu 
dużej ilości informacji oraz przypominania sobie i przekazywania przechowywa-
nych informacji. Manipulacyjna strategia podążyłaby innym tropem. Organizm 
rozwinąłby zdolność używania pewnych elementów swojego otoczenia w celu wy-
konania zadania. Innymi słowy, wypracowałby umiejętność przerzucania części 
zadania na zewnętrzne struktury, poprzez rozwijanie i używanie pewnego syste-
mu „języka”. Zewnętrzne struktury byłyby używane analogicznie do sposobu, w 
jaki korzystamy z notatników. Organizm posiadłszy umiejętność przechowywania 
informacji w zewnętrznych strukturach, a także zdolność do ich odczytywania, nie 
miałby już potrzeby samodzielnego zapamiętywania całej wiadomości. 
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Która z tych strategii jest ewolucyjnie korzystniejsza? Rowlands uważa, że manipu-
lacyjna (1999: 143; por. 2010: 41), niemanipulacyjna wymagałaby bowiem rozwoju 
pamięci zdolnej do przechowywania olbrzymiej ilości informacji, co z punktu wi-
dzenia ewolucji byłoby raczej dość kosztowne. Rowlands pisze: „rozwój pamięci 
biologicznej zostałby ostatecznie zablokowany przez wzgląd na koszt ewolucyjny, 
zapotrzebowanie energii, itd.” (1999: 143). Strategia manipulacyjna również za-
owocowałaby wzrostem zdolności zapamiętywania. Rozwój ten nie byłby jednak 
spowodowany rozwojem pamięci biologicznej. Byłby efektem „rozwoju [i użycia – 
przyp. aut.] zewnętrznych systemów reprezentacji” (1999: 144). Drugi sposób po-
lepszania pamięci organizmu jest, zdaniem Rowlandsa, „ekonomiczniejszy” (ibid.). 
Biologiczne zdolności są ewolucyjnie kosztowne, a zatem strategie manipulacyjne, 
które unikają ekspansji zdolności biologicznych, mają ewolucyjny sens. 

Zastanówmy się jednak, co jest potrzebne do wykonania zadania, jeśli stosuje się 
strategię manipulacyjną. Organizm musi rozwinąć (a) zdolność do kodowania in-
formacji w zewnętrznych strukturach i (b) zdolność do wydobywania tych infor-
macji z zewnętrznych struktur (tj. zdolność do przeprowadzania pewnych obli-
czeń, które pozwolą mu odczytywać przechowywane informacje). Umiejętności (a) 
i (b) są bardzo zaawansowane i tylko organizmy obdarzone szczególnymi typami 
mózgów są zdolne do ich osiągnięcia. W rzeczywistości można by twierdzić, że 
więcej biologicznych zasobów – więcej struktur neuronalnych – potrzebnych jest 
do rozwoju i wykonania (a) i (b) niż do zwykłego przechowywania i przypomina-
nia dłuższej wiadomości (zob. Jacob 2002). Jeśli tak jest, to po przyjęciu twierdze-
nia Rowlandsa o ewolucyjnym koszcie zdolności biologicznych, mogłoby się oka-
zać, że to manipulacyjna strategia jest tą kosztowniejszą. Przypuśćmy, że dla obec-
nych celów możemy pomyśleć o organizmie jako o urządzeniu działającym analo-
gicznie do komputera. Podczas gdy niemanipulacyjna strategia zaowocowałaby 
wzrostem zdolności do gromadzenia informacji, strategia manipulacyjna spowo-
dowałaby powstanie komputera z mniejszymi zdolnościami do gromadzenie in-
formacji, za to z lepszym procesorem. Oceniając zgodnie z dzisiejszymi cenami, 
taniej byłoby usprawnić pamięć, niż moc procesora. 

Nie uważam jednak, żeby zarzut ten stanowił ostateczny cios dla argumentu ewo-
lucjonistycznego, istnieją bowiem sposoby, by go odeprzeć. Po pierwsze, Rowlands 
mógłby twierdzić, że ze strategii manipulacyjnej wypływają dodatkowe zyski 
(niewymienione przeze mnie), dzięki którym jest ona ewolucyjnie korzystniejsza. 
Po drugie, Rowlands nie uważa wcale, że każdy proces poznawczy musi być roz-
szerzony, nie upiera się też przy tym, że strategie manipulacyjne są zawsze ko-
rzystniejsze ewolucyjnie od niemanipulacyjnych. Mógłby więc uznać, że dobór 
naturalny nie faworyzował rozwoju rozszerzonego pamiętania, a mimo to utrzy-
mywać, że ewolucja faworyzowała (lub mocniej: jej skutkiem był) rozwój innych 
rozszerzonych procesów poznawczych. Mimo że te dwa punkty potencjalnej od-
powiedzi Rowlandsa podważają zasadność powyższego zarzutu, zadanie określe-
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nia, która ze strategii jest korzystniejsza ewolucyjnie, nie jest jednak trywialne. 
Powinniśmy zachować ostrożność, powołując się na czynniki ewolucyjne. 

Zwolennicy argumentu ewolucjonistycznego muszą poradzić sobie z jeszcze jed-
nym, poważniejszym problemem. Zgódźmy się z Rowlandsem, że względy ewolu-
cyjne faworyzują rozwój procesów poznawczych, w których bierze udział manipu-
lacja strukturami z otoczenia. Czy jednak jest to dowód na to, że ewolucja powodu-
je powstanie rozszerzonych procesów poznawczych? Przypomnijmy, że eksterna-
lizm nośników nie jest stanowiskiem, zgodnie z którym procesy poznawcze wiążą 
się z wykorzystaniem struktur z otoczenia czy wręcz od niego zależą. Jest to raczej 
twierdzenie, że procesy poznawcze są konstytuowane przez użycie tych struktur. 
Rowlands potrzebuje zatem argumentu, który wykazywałby, że manipulowane 
zewnętrzne struktury stają się pełnoprawnymi elementami procesów poznaw-
czych, ponieważ zaangażowanie ich i manipulacja nimi redukują ewolucyjny koszt 
związany ze strategiami wykonywania zadań poznawczych. Taki argument nie 
został jednak przedstawiony. Wróćmy do przykładu podnoszenia ciężaru. Fakt, że 
manipulacyjna strategia podnoszenia ciężaru jest ewolucyjnie korzystniejsza od 
niemanipulacyjnej, nie dowodzi, że dźwignia powinna być uznana za autentyczną 
część mnie. Analogicznie: dlaczego użycie zewnętrznych struktur – nawet jeśli ma 
ewolucyjny sens i jest efektem doboru naturalnego – miałoby zmieniać je w pełno-
prawne elementy procesu poznawczego? (zob. też: Adams i Aizawa 2010: 147-50; 
Rupert 2010: 149-53). 

 

3. Przetwarzanie informacji i poznanie 

Sukces argumentu ewolucjonistycznego nie jest równoznaczny z sukcesem stano-
wiska Rowlandsa. W The Body in Mind Rowlands wytacza inne działo w obronie 
eksternalizmu nośników. Jego wywód rozwija się tu w dwóch obszernych punk-
tach. Po pierwsze, Rowlands charakteryzuje proces poznawczy w kategoriach za-
dania poznawczego. Konkretnie, stwierdza, że „proces P jest procesem poznaw-
czym wtedy i tylko wtedy, gdy (i) P jest niezbędny do wykonania zadania po-
znawczego Z i (ii) obejmuje operacje na strukturach przenoszących informacje, 
gdzie informacja przenoszona przez takie struktury jest istotna dla zadania Z” 
(1999: 102-103)61. Po drugie, stwierdza, że przy ujmowaniu procesów poznawczych 
w ten sposób wiele z nich okazuje się mieć rozszerzony charakter. Weźmy jako 
przykład percepcję wzrokową, a konkretnie podejście ekologiczne Gibsona. Szyk 
optyczny jest zewnętrzną strukturą przenoszącą informacje. Jego układ współ-
zmienia się z cechami środowiska zgodnie z pewnymi regularnościami i jako taki 
przenosi informacje o otoczeniu organizmu. Organizm może manipulować szy-
kiem optycznym, przeprowadzając konkretne działania, takie jak przemieszczanie 

                                                           
61

 U Rowlandsa (2003; 2006) można znaleźć podobne definicje procesu poznawczego. Nie interesuje 
mnie tu jednak równoważnościowe sformułowanie Rowlandsowskiej charakterystyki procesu po-
znawczego, skupiam się na wystarczających warunkach, których ono dostarcza. 
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się w przestrzeni lub odwracanie głowy. Robiąc to, sprawia, że informacje wcze-
śniej dla niego ukryte, stają się dla niego dostępne. Akt czynienia informacji do-
stępnymi jest formą ich przetwarzania. Skoro zaś informacja, która stała się do-
stępna dzięki manipulacji szykiem optycznym, jest zasadnicza dla wykonania per-
cepcyjnego lub poznawczego zadania – np. określenia rozmiaru obiektu – powin-
niśmy uznać, że manipulacja szykiem optycznym jest procesem poznawczym (zob. 
100-118). A zatem, nawet jeśli percepcja wzrokowa wymaga wewnętrznego prze-
twarzania informacji, nośniki percepcji nie są wyłącznie wewnętrzne. Operacje na 
strukturach środowiska (w tym wypadku na szyku optycznym) są również kompo-
nentami procesów poznawczych lub percepcyjnych. Rowlands zaprasza nas więc 
do wyciągnięcia następującego wniosku: jeśli zgodzimy się, że „przetwarzanie in-
formacji, które wykonuje organizm, rozszerza się częściowo poza jego skórę, to 
wydaje się, że mamy słabe powody, by zaprzeczać, że jego procesy poznawcze roz-
szerzają się w ten sam sposób” (s. 39). 

Argument Rowlandsa jest jednak podatny na krytykę. W szczególności można by 
twierdzić, stwierdzić, że bazuje na zbyt liberalnej charakterystyce poznania. Jeśli 
ją przyjmiemy, za dużo rzeczy okaże się mieć poznawczy charakter, a – mówiąc 
delikatnie – wcale nie jest oczywiste, że powinniśmy je za takie uznać. Przypuść-
my, że używam liczydła do przeprowadzenia operacji arytmetycznych. Liczydło 
jest strukturą przenoszącą informacje, a zatem moje użycie liczydła jest manipula-
cją na zewnętrznej strukturze tego typu, powoduje więc, że informacja staje się dla 
mnie dostępna. Ponieważ jest to niezbędne do wykonania poznawczego zadania – 
np. dodania dwóch liczb – to, przyjmując Rowlandsowskie określenie poznania, 
powinniśmy uznać, że manipulacja liczydłem jest pełnoprawną częścią procesu 
poznawczego. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy użycie liczydła spełnia podane 
przez Rowlandsa warunki, może zamiast tego rozważyć przykład laptopa, kalkula-
tora lub mikroskopu. 

Przyjmując zaproponowaną przez Rowlandsa charakterystykę procesów poznaw-
czych, powinniśmy również zgodzić się na tę jej konsekwencję. Powoduje to jed-
nak, że ujęcie staje się zanadto liberalne. Zarzut ten, uznający, że eksternalizm 
nośników bazuje na zbyt (czyli problematycznie) liberalnym opisie poznania, będę 
za Rowlandsem nazywał „zarzutem o przerost poznania”. Wiąże się on ostatecznie 
z konkluzją, że warunki, które Rowlands przyjął jako dostateczne, by uznać proces 
P za poznawczy, wcale dostateczne nie są. Ponosząc porażkę przy określaniu tych 
warunków, Rowlands błędnie uznaje przyczynowe rozszerzenie poznania za jego 
komponent. Jeśli przyjmiemy proponowane ujęcie poznania, to po prostu okazuje 
się, że zbyt wiele elementów ma charakter poznawczy. Potrzebujemy więc bardziej 
rygorystycznego określenia poznania i procesów poznawczych. 

Zauważmy, że nawet gdyby Rowlands upierał się, że wbrew pozorom jego warunki 
są jednak wystarczające do uznania procesu za poznawczy, musiałby przedstawić 
racje na rzecz takiego twierdzenia. Problem ten wymaga rozważenia, tym bardziej, 
że istnieje konkurencyjne rozszerzone podejście, które (a) utrzymuje, że „typowe 
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procesy poznawcze, w sposób zaskakujący i złożony, zależą od użycia przez orga-
nizm [zewnętrznych] zasobów (…) ale poznanie nie rozszerza się dosłownie na 
środowisko” (Rupert 2010: 5); (b) przyjmuje empiryczne ustalenia, które przywołu-
je Rowlands; (c) wyjaśnia sukces psychologii poznawczej; (d) w przeciwieństwie do 
opisu Rowlandsa nie postuluje nowych bytów poznawczych, nie uznaje też za po-
znawcze tego, co prima facie wydaje się niepoznawcze. Nawet jeśli istnieją poważ-
ne powody, by przyjąć rozszerzone stanowisko Rowlandsa, można twierdzić, że 
nie ma powodów, by wybrać je kosztem bardziej konserwatywnego. (Rozwinięcie 
tego argumentu u Ruperta (2010)). 

 

4. Skorygowana koncepcja poznania: problem posiadania 

Określając eksternalizm nośników, Rowlands staje przed pewnym wyborem. Może 
zaproponować bardziej restrykcyjny opis poznania, mając nadzieję na uniknięcie 
zarzutu o przerost poznania, lub zaakceptować wnioski płynące z tego zarzutu, ale 
wykazać, że mimo to istnieją korzyści z przyjęcia liberalnego opisu. W The New 
Science of the Mind wybiera pierwszą z tych możliwości i przedstawia poprawioną 
i surowszą definicję tego, co poznawcze. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem 
Rowlandsa proces P jest procesem poznawczym, jeśli spełnia następujące warunki: 

1. P obejmuje przetwarzanie informacji – manipulację strukturami przenoszący-
mi informacje i ich transformację. 

2. Przetwarzanie informacji spełnia właściwą funkcję czynienia dostępnym – 
podmiotowi lub kolejnym operacjom przetwarzania – informacji, które nie by-
ły dostępne przed przetwarzaniem. 

3. Informacja staje się dostępna dzięki wytworzeniu reprezentacjonalnego stanu 
w podmiocie procesu P. 

4. P jest procesem, który należy do podmiotu reprezentacjonalnego stanu (2010: 
110-111). 

Trzeba podkreślić, że warunki (1) – (3) są nadal zbyt liberalne. Przykładowo, pro-
cesy zachodzące w moim komputerze obejmują manipulację strukturami przeno-
szącymi informację, a także ich transformację; ponadto przetwarzanie informacji 
nie tylko spełnia właściwą funkcję czynienia wcześniej niedostępnej informacji we 
mnie dostępną, lecz również w rzeczywistości czyni to, wytwarzając we mnie stan 
reprezentacjonalny. To samo dotyczy procesów zachodzących w znajdującej się 
daleko ode mnie sieci komputerów, do której mam zdalny dostęp dzięki mojemu 
smartphone’owi. Jeśli warunki (1) – (3) byłyby wystarczające, procesy zachodzące 
w zdalnie dostępnych komputerach (lub przynajmniej procesy konstytuujące sys-
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tem smartphone – zdalnie dostępne komputery) należałoby uznać za poznawcze. 
Mamy tu jednak znów do czynienia z problemem przerostu poznania62. 

Po to, by uniknąć błędnego uznania pewnych procesów za poznawcze, a także, by 
nie czynić tego w przypadkach, w których brakuje nam do tego wystarczających 
powodów, zaktualizowane przez Rowlandsa określenie poznania potrzebuje cze-
goś więcej, niż tylko warunków (1) – (3). Zdaniem Rowlandsa to właśnie warunek 
(4) (oczywiście w połączeniu z (1) – (3)) pozwala na zadawalającą i precyzyjną de-
markację między procesami poznawczymi i niepoznawczymi. Jeśli warunki (1) – 
(4) stanowią, jak utrzymuje Rowlands, „zadawalający i właściwie uzasadniony wy-
znacznik poznania”, to każdy proces, który spełnia warunki (1) – (4), powinien zo-
stać prawidłowo uznany za poznawczy: za konstytutywny dla poznania, a nie tylko 
za jego przyczynowe rozszerzenie (2010: 95). Kryterium to, jeśli właściwe, powinno 
zacieśnić granice poznania tak, żeby procesy zachodzące wewnątrz komputerów, 
kalkulatorów lub mikroskopów nie okazały się poznawczymi (w sensie, który wy-
jaśniam poniżej), nie na tyle jednak, by w ogóle wykluczyć istnienie rozszerzonych 
procesów poznawczych. 

Jak jednak powinniśmy rozumieć warunek (4)? Co oznacza dla podmiotu posiada-
nie procesu, który spełnia warunki (1) – (3)? Problem posiadania procesów po-
znawczych dotyczy zarówno procesów z poziomu subpersonalnego, jak i tych z 
poziomu personalnego. W kwestii procesów subpersonalnych Rowlands twierdzi, 
że posiadanie powinno być rozumiane w kategoriach integracji. Konkretniej rzecz 
ujmując, proces subpersonalny Psub należy do podmiotu wtedy i tylko wtedy, gdy 
Psub jest „odpowiednio zintegrowany w podmiocie”, a ma on tę własność wtedy i 
tylko wtedy, gdy „przyczynia się w pewien sposób do poznawczego życia podmiotu 
na poziomie personalnym” (2010: 151, 147). Proponowane pojmowanie posiadania 
procesu subpersonalnego zakłada jednak, że już mamy wcześniej koncepcję posia-
dania procesów z poziomu personalnego. Aby ocenić, czy proces subpersonalny 
ma wpływ na życie poznawcze podmiotu na poziomie personalnym, musimy ro-
zumieć, co to znaczy, że podmiot ma czy prowadzi życie poznawcze. 

 Zagadnienie posiadania procesów subpersonalnych prowadzi zatem do problemu 
posiadania procesów z poziomu personalnego. Rowlands rozwiązuje ten drugi 
problem w trzech krokach. Po pierwsze, zachęca nas do pomyślenia o procesach z 
poziomu personalnego jako o czynnościach, które mogą zostać podciągnięte pod 
„ogólną kategorię działania” (2010: 152). Po drugie, twierdzi, że możemy przedsta-
wić tymczasowe rozwiązanie problemu posiadania dzięki określeniu sposobu po-

                                                           
62

 Zwolennik eksternalizmu nośników mógłby oczywiście upierać się, że procesy te faktycznie powinny 
zostać uznane za poznawcze. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, problem takiego liberalnego ujęcia 
polega na tym, że wymaga ono wsparcia w postaci argumentacji, dlaczego w ogóle powinniśmy prze-
stawić się z rozumowania, które nie uznaje procesów zachodzących wewnątrz komputerów za po-
znawcze, na bardziej liberalne, które uznaje. Czy takie określenie poznania lepiej przyswaja dane em-
piryczne, niż opis bardziej konserwatywny? A może liberalne określenie pozostaje w zgodzie z zada-
niami i praktyką kognitywistyki? Bez odpowiedzi na te pytania trudno jest dostrzec korzyści zmiany 
naszego pojmowania poznania. 



Immune System, Immune Self 
 

 

370

siadania tego ogólnego typu działalności (2010: 151 i dalej). W końcu uważa, że 
posiadamy je, kiedy mamy nad nimi władzę epistemiczną. Podmiot jest zatem w 
posiadaniu zatem procesu z poziomu personalnego, jeśli ma nad nim władzę epi-
stemiczną. 

Trzeba podkreślić, że dla Rowlandsa jest to rozwiązanie tylko tymczasowe. Jak 
twierdzi, epistemiczna władza jest zaledwie oznaką bardziej fundamentalnej cechy 
poznania, którą musimy się zająć, by rozwiązać problem posiadania (2010: 156 i 
dalej, 163-165). Mimo to, uważa ją za „dość wiarygodne rozszerzenie posiadanych 
przez nas procesów z poziomu personalnego” (2010: 157). Ponadto, nawet jeśli 
koncepcja ta nie daje ostatecznej odpowiedzi w kwestii posiadania, Rowlands i tak 
uważa, że wystarcza, by oddalić zarzutu o przerost poznania. 

Rzeczywiście, zakładając, że pojęcie władzy epistemicznej jest dobrym wyznaczni-
kiem posiadania procesów z poziomu personalnego, Rowlands może nie zgodzić 
się z twierdzeniem, że procesy zachodzące w komputerach lub mikroskopach są 
procesami poznawczymi z poziomu personalnego. Warunek (4) nie jest bowiem 
spełniony, ponieważ nie mamy epistemicznej władzy nad nimi (2010: 155). Nie-
mniej jednak dokładnie te same procesy mogą okazać się poznawczymi procesami 
z poziomu subpersonalnego, jeśli podmiot posiada je subpersonalnie. Wystarczy, 
że będą one „odpowiednio zintegrowane w psychicznym życiu (na poziomie per-
sonalnym) podmiotu” (tamże). W konsekwencji, Rowlands odpowiada na zarzut o 
przerost poznania, traktując go jako dwa oddzielne zarzuty: jeden odnosi się do 
procesów z poziomu subpersonalnego, drugi do procesów z poziomu personalne-
go. W pierwszym wypadku Rowlands przyznaje, że istnieje przerost poznania, 
który jednak okazuje się nieszkodliwy. Procesy zachodzące wewnątrz kompute-
rów, teleskopów czy smartphone’ów mogą być subpersonalnie poznawcze, jeśli są 
odpowiednio zintegrowane w psychicznym życiu podmiotu. Jednakże ich poznaw-
czy status powinien być rozumiany „na równi z np. operacjami, które przetwarza-
ją surowy pierwotny szkic w gotowy pierwotny szkic” (tamże). Uznanie tego typu 
przerostu poznania nie oznacza zgody na to, że „procesy, które zachodzące we-
wnątrz teleskopu, kalkulatora lub komputera są poznawczymi procesami na równi 
z percypowaniem, pamiętaniem, rozumowaniem i myśleniem” (tamże). Mogłoby 
tak być tylko wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia z przerostem poznania na po-
ziomie personalnym. Ponieważ jednak posiadanie procesów z poziomu personal-
nego jest bardziej wymagające niż posiadanie procesów z poziomu subpersonalne-
go, unikamy rozrostu poznania na poziomie personalnym. Procesy takie jak per-
cypowanie, pamiętanie, rozumowanie i myślenie nie zachodzą wewnątrz telesko-
pów, kalkulatorów czy teleskopów. 

Z całkowitą oceną tego rozwiązania musimy poczekać do następnej części. Powie-
dzieliśmy już jednak wystarczająco dużo, by pozwolić sobie na wyrażenie dwóch 
obaw dotyczących propozycji Rowlandsa. Po pierwsze, nie jestem przekonany, czy 
koncepcja władzy epistemicznej faktycznie spełnia to zadanie, które wyznaczył jej 
Rowlands, to znaczy: czy wiarygodnie określa procesy poznawcze z poziomu per-
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sonalnego lub obejmuje ich odpowiednie rozszerzenie. Chciałbym zauważyć, że 
ma to istotne konsekwencje dla rozwiązania problemu przerostu poznania. Row-
lands wyjaśnia pojęcie władzy epistemicznej (2010: 152-154) przy użyciu następu-
jącego przykładu: rozważmy czynność budowania domu, a konkretnie układania 
cegieł. Według Rowlandsa, ktoś ma epistemiczną władzę nad tą czynnością, jeśli 
„zna się na cegłach na wszystkie istotne i niezbędne sposoby” i jeśli może rozpo-
znać „właściwości dobrej zaprawy murarskiej” (2010: 153). Przypuśćmy, że w 
przypadku układania cegieł lub budowania domu epistemiczna władza jest fak-
tycznie „wystarczająco wiarygodnym wyznacznikiem” posiadania takiej czynności 
(2010: 155). Nadal jednak musimy sprawdzić, czy analogicznie jest w przypadku 
procesów poznawczych z poziomu personalnego. 

Rozważmy przykład myślenia. W wypadku cegieł i zaprawy murarskiej władza 
epistemiczna jest równoważna wiedzy o ich właściwościach. Natomiast wiedza np. 
o tym, czy schemat rozumowania jest prawidłowy czy nie, nie czyni tego schematu 
moim. Co więcej, mogę mieć proces myślenia, tj. mogę być jego autorem, nawet 
jeśli nie wiem, czy proces ten zawiera poprawny lub błędny schemat rozumowa-
nia. Zastanówmy się też nad innym procesem poznawczym z poziomu personalne-
go – pamiętaniem. Czym jest władza epistemiczna nad nim? Czy jest to wiedza o 
pewnych właściwościach jego efektu, tj. o wspomnieniach? Raczej nie, wiedza ta 
nie wydaje się wystarczająca, by wspomnienia te były moje. Mogę przecież wie-
dzieć sporo o wspomnieniach kogoś innego. Być może epistemiczna władza nad 
nimi polega na bardziej konkretnym rodzaju wiedzy: wiedzy, jak wyobrażeniowo 
odtworzyć (aspekty) wspomnień, albo wiedzy, że wspomnienia mają konkretne 
fenomenologiczne właściwości, gdy się je przywoła. Propozycja ta sięga już dalej, 
ale nadal nie wydaje się całkowicie prawidłowa. Pierwsza sugestia okazuje się nie-
zgodna z tym, co o epistemicznej władzy mówi nam przykład z układaniem cegieł. 
W jakim sensie zdolność do odtwarzania w wyobraźni (aspektów) moich wspo-
mnień miałaby być czymś, co zasługuje na miano epistemicznego? W wypadku 
układania cegieł władza epistemiczna polega na wiedzy, że mają one pewne wła-
ściwości, nie zaś na umiejętności układania ich w określony sposób. W odniesieniu 
natomiast do drugiej sugestii warto zapytać, czy jest (logicznie) możliwe, żeby 
podmiot A mógł odtworzyć w wyobraźni (aspekty) wspomnień innego podmiotu, 
np. B. Innymi słowy: czy możliwe jest, by dwa podmioty przeżywały dwa fenome-
nologicznie identyczne doświadczenia? Wydaje się, że tak, i gdyby taki przypadek 
miał miejsce, myślę, że nie twierdzilibyśmy, że A posiada proces pamiętania B. 
Przypomnę jednak, że Rowlands nie uważa wcale posiadania władzy epistemicznej 
nad procesem za warunek wystarczający posiadania tego procesu. Zgodziłby się 
więc z tym, że możliwe jest istnienie podmiotu, który ma epistemiczną władzę nad 
pamiętaniem – o ile ma zdolność wyobrażeniowego odtwarzania wspomnień – ale 
nie posiada procesu pamiętania. Nawet gdyby Rowlands mógł obejść ten (logiczny) 
problem, pojawia się kolejny, wymagający rozwiązania: jeśli przyznamy, że epi-
stemiczna władza nad procesem pamiętania powinna być pojmowana w katego-
riach wyobrażeniowego odtwarzania (aspektów) wspomnień, to musimy zastano-
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wić się, w jakim stopniu podmiot jest w stanie wykonać takie zadanie. Jeśli okaza-
łoby się, że podmioty na ogół wykonują je źle, musielibyśmy uznać, że władza epi-
stemiczna nie jest ani wiarygodnym wyznacznikiem posiadania, ani jego rozsze-
rzeniem63. 

Być może więcej korzyści przyniosłoby przyjrzenie się przypadkom, w których 
brakuje władzy epistemicznej. Potrafię przywołać tylko jeden fragment, w którym 
Rowlands podejmuje wprost to zagadnienie, pisząc: „Nie jestem autorem, tylko 
zakładnikiem procesu, który np. przekształca surowy pierwotny szkic w gotowy 
pierwotny szkic” (tamże). Takie ujęcie władzy epistemicznej wymaga jeszcze dal-
szego udoskonalenia. Co oznacza sformułowanie, że jestem autorem procesu per-
cypowania (z poziomu personalnego)? Czy nie jestem, przynajmniej często, za-
kładnikiem pewnych myśli, emocji, a nawet procesów podejmowania decyzji? 
(zob. np. Miller 1962; Neisser 1967; Latané i Darley 1970; Isen i Levin 1972; Carver i 
in. 1983; Bargh i in. 1996; Bargh i Ferguson 2000; Fazio 2001; Keizer i in. 2008; 
Bargh i Morsella 2009). Czy powinniśmy zatem uznać, że procesy te nie zachodzą 
na poziomie personalnym? Raczej nie. 

Powyższe uwagi można podsumować w formie dylematu: czy istnieje zależność 
między władzą epistemiczną nad poznawczymi procesami z poziomu personalne-
go a posiadaniem tych procesów? Jeśli tak, to pewne paradygmatyczne procesy 
poznawcze, takie jak pamiętanie czy myślenie, nie mogą być dłużej uznawane za 
personalne. Taka konsekwencja podważa jednak wartość pojęcia władzy episte-
micznej. Jeżeli zaś zależność ta nie istnieje, to fakt, że nie mamy władzy episte-
micznej nad procesami zachodzącymi w komputerach czy teleskopach, nie powi-
nien prowadzić nas do konkluzji, że procesy te nie są procesami poznawczymi z 
poziomu personalnego. W efekcie, pojawia się problem przerostu poznania. 

Rowlands, proponując to rozwiązanie, a w szczególności twierdząc, że procesy 
wewnątrz komputerów i teleskopów można uznać za poznawcze, staje przed jesz-
cze jednym potencjalnym problemem. Przypomnijmy, że dla Rowlandsa proces 
subpersonalny jest odpowiednio zintegrowany wtedy i tylko wtedy, gdy „przyczy-
nia się w pewien sposób do poznawczego życia podmiotu na poziomie personal-
nym” (2010: 147). Myślę, że Rowlands ma rację, twierdząc, że tego typu integracja 
(to jest wpływ na personalne poznawcze życie podmiotu) wystarczy, by proces 
subpersonalny stał się procesem poznawczym. Mimo to, ważne jest, by nie stracić z 
pola widzenia faktu, że integracja jest czymś stopniowalnym. Oznacza to, że pewne 
formy integracji mogą okazać się wystarczające, a inne nie. 

                                                           
63

 Można by zasugerować, że władza epistemiczna nad procesami pamiętania lub myślenia jest równo-
znaczna wiedzy, że albo same te procesy, albo ich efekty, są moje. To jednak nie wystarcza. Epistemicz-
na wiedza nad procesami Pper nie może być po prostu wiedzą na temat faktu, że Pper należy do mnie, ani 
wiedzą, że efekt Pper należy do mnie. Twierdzenie, że proces Pper (lub jego efekt) jest mój, jeśli wiem, że 
proces Pper (lub jego efekt) jest mój, nie rozwiązuje problemu własności, a tylko go odracza.  
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W ostatnich latach wielkim sukcesem zakończyły się próby wdrażania i użycia 
interfejsów mózg-komputer w celu przywrócenia zdolności poruszania się osobom 
dotkniętym długotrwałym paraliżem (zob. np. Donoghue 2008; Gilja i in. 2011; 
Schwartz i in. 2006; Green i Kalaska 2011). Po wszczepieniu implantu z urządze-
niem mogącym nagrywać i przesyłać schematy aktywności neuronalnej ludzie ci 
odzyskiwali zdolność do wykonywania pewnych ruchów. W wartym odnotowania 
przypadku osoba cierpiąca na długotrwałą tetraplegię była zdolna do poruszania i 
kontrolowania automatycznej ręki, tylko dzięki wolę robienia tego (Hochberg i in. 
2012). W tym wypadku wydaje się, że procesy urządzenia, które nagrywało i prze-
syłało istotne schematy aktywności neuronalnej, powinny być uznane za poznaw-
cze i to właśnie z powodów, które podał Rowlands: procesy te, umożliwiając pod-
miotowi wykonanie pewnych ruchów ręką lub zadań, są odpowiednio zintegro-
wane w jego życiu poznawczym. 

Skonfrontujmy teraz powyższy przykład z przykładem przedstawionym przez 
Rowlandsa – z procesami zachodzącymi w komputerach i teleskopach. Uważam, że 
w wypadku interfejsu mózg-komputer zaimplantowane urządzenie, które umożli-
wia ruchy automatycznej ręki, jest zintegrowane w poznawczym życiu organizmu 
bardziej niż procesy zachodzące w teleskopach i komputerach – nie dlatego jednak, 
że w przeciwieństwie do tych procesów jest umieszczone wewnątrz czaszki. Zaim-
plantowane urządzenie musi zostać skalibrowane do podmiotu. Oznacza to, że 
konieczna jest długa faza treningu, podczas którego urządzanie nagrywa schematy 
aktywności neuronalnej podmiotu po to, by przetłumaczyć je na sygnały kontrol-
ne. Urządzenie to jest zatem spersonalizowane, można więc powiedzieć, że należy 
do podmiotu. Nie wydaje się, by istniała analogiczna faza treningu w wypadku 
komputerów czy teleskopów – możemy przechodzić etap, na którym to my uczymy 
się, jak ich używać, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że urządzenia te kali-
brują się do nas. Jako potwierdzenie można podać fakt, że różne komputery i róż-
ne teleskopy mogą być używane zamiennie. Mogę np. sprawdzać swój email na 
rozmaitych komputerach, nie mogę natomiast używać wszystkich rodzajów inter-
fejsu mózg-komputer. 

Nie chodzi mi o to, że Rowlands myli się uważając, że pod określonymi warunkami 
procesy zachodzące wewnątrz komputerów mogą mieć charakter poznawczy. 
Chciałbym raczej powiedzieć, że potrzebujemy lepszego sformułowania warunków 
posiadania subpersonalnych procesów poznawczych. Ze względu na istotne różni-
ce w sposobie, w jaki dwa procesy mogą być zintegrowane w życiu psychicznym 
podmiotu, pojęcie integracji wymaga dookreślenia. Mówiąc konkretniej: ile inte-
gracji wystarcza, by uczynić subpersonalny proces poznawczym? Brak takiego 
określenia może zachęcić zwolenników eksternalizmu nośników do odmówienia 
poznawczego statusu procesom zachodzącym wewnątrz komputerów i telesko-
pów. Mogliby oni twierdzić, że procesy te wprawdzie są zintegrowane w życiu psy-
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chicznym podmiotu, lecz niedostatecznie – nie w tym stopniu, co zaimplantowane 
urządzenia interfejsu mózg-komputer. W konsekwencji więc, nie powinny być 
uznane za poznawcze. 

  

5. Intencjonalność jako czynność odkrywania 

Rowlands odwołuje się do koncepcji władzy epistemicznej tylko po to, by przed-
stawić tymczasowe rozwiązanie problemu posiadania procesów subpersonalnych, 
nie jest ona natomiast kryterium posiadania procesów na poziomie personalnym. I 
mimo że jest to „dość wiarygodne rozszerzenie posiadanych przez nas procesów z 
poziomu personalnego”, władza epistemiczna jest oznaką czegoś bardziej podsta-
wowego lub fundamentalnego (2010: 157). Istotę posiadania odnajdujemy w od-
krywania lub ujawniania: 

Koncepcja odkrywania lub ujawniania zapewnia ostateczną bazę naszemu 
[pojmowaniu] posiadania procesów poznawczych. Nie ma czegoś takiego 
jak odkrywanie czy ujawnianie samo w sobie. Ujawnianie jest zawsze 
ujawnianiem komuś lub czemuś. Ujawnianie na poziomie personalnym jest 
ujawnianiem komuś, ujawnianie na poziomie subpersonalnym jest zaś 
ujawnianiem czemuś (2010: 163). 

Ponadto – stwierdza Rowlands – poznanie jest czynnością odkrywania lub ujaw-
niania, ponieważ jest intencjonalne. Dlatego też, by w pełni zrozumieć i rozwiązać 
problem posiadania, musimy pojąć intencjonalność. Zadanie dookreślenia natury 
intencjonalności ma dla Rowlandsa tak naprawdę podwójne znaczenia. Po pierw-
sze, powinno nam zapewnić głębsze zrozumienie posiadania niż to podsuwane 
przez pojęcie władzy epistemicznej. Po drugie, powinno dowieść prawdziwości 
eksternalizmu nośników. Jak pisze Rowlands: „koncepcje, że poznanie powinno 
być ucieleśnione i rozszerzone są powszechne – są praktycznie banalnymi impli-
kacjami właściwego zrozumienia intencjonalności” (2010: 164). 

Na czym polega jednak to właściwe zrozumienie intencjonalności? Rozważmy naj-
pierw naturę naszego doświadczenia. Według Rowlandsa doświadczenia „nie są 
tylko rzeczami, których jesteśmy świadomi”, ale również „rzeczami, dzięki którym 
jesteśmy świadomi niementalnych obiektów i ich właściwości, a także innych do-
świadczeń” (2010: 169). Doświadczenia są zatem „nie tylko obiektami świadomości, 
ale również jej aktami” (tamże). A skoro są tym, co umożliwia nam bycie świado-
mym czegoś, to zawsze będzie istniało coś, czego nie jesteśmy świadomi – coś, co 
nie może stać się obiektem doświadczenia. (Rzeczywiście, nawet jeśli postanowimy 
zamienić obiekt, dzięki któremu jesteśmy świadomi, w obiekt naszej świadomości 
– czyli akt doświadczenia w obiekt doświadczenia – będzie to wymagało nowego 
aktu). 
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Rowlands uważa, że podobny wniosek dotyczy sposobu prezentacji – tak jak w 
standardowych opisach intencjonalności, gdzie ma ona potrójną strukturę: akt, 
przedmiot i sposób prezentacji. Twierdzi przy tym, że sposób prezentacji można 
rozumieć dwojako: jako ten, którego jesteśmy świadomi, i jako ten, dzięki któremu 
jesteśmy świadomi (2010: 183 i dalej). Druga z tych możliwości uchwytuje istotę 
intencjonalności: intencjonalność najlepiej pojmować jako to, dzięki czemu jeste-
śmy świadomi obiektów, lub jako rodzaj odkrywania czy ujawniania. Jeśli więc 
doświadczenie i poznanie są intencjonalne, to są typami odkrywania lub ujawnia-
nia, a jeżeli „ujawnianie jest, ogólnie rzecz biorąc, obojętne wobec swojego umiej-
scowienia”, to poznawcze i percepcyjne procesy są rozszerzone (2010: 187). 

Jakie wnioski płyną więc z argumentu Rowlandsa, jeśli przyjmiemy, że jest on 
słuszny? Załóżmy, że uznajemy, iż (a) transcendentalne warunki poznania nie są 
obiektami, których jesteśmy świadomi, (b) warunki te konstytuują formę odkry-
wania i ujawniania, (c) mówiąc teoretycznie i abstrakcyjnie, odkrywanie jest nieza-
leżne od swojego umiejscowienia (skoro jego nośniki również są niezależne od 
umiejscowienia). Czy zakładając powyższe punkty, wykazujemy, że poznanie ma 
charakter rozszerzony? Tak, ale w taki sposób, który zostanie zaakceptowany 
przez sporą część przeciwników eksternalizmu nośników. Wykazaliśmy bowiem 
zaledwie możliwość rozszerzonego poznania, a dyskusja dotycząca eksternalizmu 
nośników jest pierwotnie dyskusją na temat tego, czy poznanie rzeczywiście jest 
rozszerzone i ucieleśnione. Ostatecznie, jeśli tym, czego poszukiwaliśmy, był wnio-
sek, czy możliwe jest rozszerzone poznanie, to wystarczająca powinna okazać się 
prawda o funkcjonalizmie. Rowlands musi zatem dowieść, że pewne aspekty in-
tencjonalności, dzięki którym rzeczy są dla nas odkrywane, znajdują się (przy-
najmniej częściowo) poza obrębem mózgu. Innymi słowy: ponieważ odkrywanie 
związane z nośnikami poznania jest przyczynowe, a nie konstytutywne (2010: 191-
196), Rowlands musi pokazać, że „przyczynowe odkrywanie świata nie zachodzi 
całkowicie we wnętrzu głowy podmiotu” (2010: 195). 

Rowlands przedstawia przykłady tego, co uznaje za nośniki rozszerzonego pozna-
nia: laskę w rękach osoby niewidomej (2010: 196-198), ruchy sakkadowe gałek 
ocznych (2010: 202-203), czynności wiążące się z rozpoznawaniem zbieżności sen-
somotorycznych (2010: 204-205) i manipulację szykiem optycznym (2010: 205-206). 
Według Rowlandsa są to nośniki rozszerzonego poznania, ponieważ są zewnętrzne 
i przyczynowo ujawniają świat podmiotowi. Podobnie jednak jak w wypadku kon-
cepcji integracji, badacze sceptycznie nastawieni wobec eksternalizmu nośników 
uznają zapewne pojęcie przyczynowego ujawniania za wymagające dalszego okre-
ślenia. Wydaje się niemożliwe, by każdy byt, który ma swój przyczynowy wkład w 
ujawnieniu stanu z poziomu personalnego, był bytem, dzięki któremu rzeczy są dla 
nas jawne. Jeśli przyczynowe ujawnianie pojmuje się tak szeroko, to np. słońce 
również można by uznać za nośnik poznania. Myślę, że Rowlands powinien ogra-
niczyć tę koncepcję do bytów, które spełniają określone warunki. Wymóg ten osta-
tecznie odsyła nas jednak z powrotem do poszukiwania adekwatnego określenia 
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tego, co poznawcze. Kluczowy warunek tego określenia u Rowlandsa, tj. warunek 
(4), nie wydaje się pomocny: albo posiadanie wtórnie ujmujemy w kategoriach 
władzy epistemicznej, albo uważamy go za własość ujawniania (2010: 214-217). W 
pierwszym wypadku, jak sugerowałem w poprzedniej części, nie jest jasne, na 
czym polega relacja między posiadaniem a władzę epistemiczną. W drugim, poję-
cie posiadania nie jest przydatne w wytyczeniu granicy między istotnymi a nie-
istotnymi przyczynowymi czynnikami, ponieważ samo posiadanie rozpatrywane 
jest w kategoriach przyczynowego ujawniania. Jak stwierdza sam Rowlands: „na 
poziomie osobowym proces poznawczy jest mój, jeśli przyczynowo ujawnia mi 
świat” (2010: 216). Pojęcie posiadania ujmowane w kategoriach przyczynowego 
ujawniania nie może służyć zarazem do jego wyjaśnienia. Rozwiązanie problemu 
posiadania nie wydaje się też dostarczać adekwatnych, właściwie uzasadnionych 
kryteriów poznania, ani dowodzić, że poznanie jest rozszerzone. Mówiąc bardziej 
precyzyjnie: zaproponowane przez Rowlandsa (2010) rozwiązanie problemu wła-
sności nie broni eksternalizmu nośników. Oczywiście nie oznacza to, że przyszłe 
sformułowanie tego rozwiązania nie przyczyni się do sukcesu i uzyskania pożąda-
nych wniosków. Biorąc pod uwagę dotychczasowe pisma Rowlandsa, możemy 
spodziewać się takiej obrony eksternalizmu nośników w najbliższym czasie. 
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Wiele w tej książce może się podobać. Niedługo będziemy mogli powiedzieć coś o 
tym, co nam się w niej podoba, a co nie. Teraz jednak spójrzmy na okładkę i na to, 
jak elegancko prezentuje ten tom wydawca. Ochrowe odcienie i zmysłowe kształty 
owoców i palców na okładce widzimy za pośrednictwem obrazu Alexiego Wortha, 
a indygo użyte w tytule, na skrzydełkach oraz znaku Harvard University Press 
pięknie uzupełniają tę pracę. Nie jest to przypadkowe dla tekstu, na który wpływ 
miała sztuka, ani dla filozoficznej praktyki, która aspiruje do bycia zaliczoną w 
poczet praktyk artystycznych. 

Odpowiednio, w okładce tej chodzi o coś więcej, niż to się jawi na pierwszy rzut 
oka, gdyż zdaniem Alvy Noëgo, rzeczy się nie jawią. One ukazują się nam. Owe 
varietes of presence, „różnorodności obecności” określone w tytule, odnoszą się do 
różnych i rozległych sposobów, na jakie ukazują się nam rzeczy, a opartych na 
dostępnych nam umiejętnościach postrzegania, a raczej, jak powiedziałby Noë, 
osiągania tego, co w przeciwnym razie moglibyśmy przypuszczać, że się jawi. Mo-
żemy wykorzystać okładkę jako przykład do zilustrowania tego twierdzenia.  

Jak się okazuje, obraz na okładce wykorzystuje motyw obecny w innych obrazach 
Wortha: dzięki przycięciu i perspektywicznemu skrótowi (ang. foreshortening) 
obiekt przedstawiony jest jako przytrzymany dla nas do obejrzenia. Obiekt obra-
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mowany jest palcami, dzięki czemu obraz ładnie prezentuje kwestie widzenia i 
dotykania, problem ważny w ujęciu Noëgo. W idealnej sytuacji owoce na okładce 
książki Alvy Noëgo ukazałyby się nam jako pomidory. Tutaj ukazują się jako jabł-
ka, i ukazują się tak na podstawie tego, co przeczytaliśmy w recenzjach prac Wor-
tha, i tego, co pozostało z kwiatu, który stał się jednym z tych owoców i ukazuje się 
jako gwiazdka na grzbiecie książki. Skoro postrzegamy te owoce jako jabłka, palce 
mogą uzyskać seksualne konotacje (jak stało się w recenzji obrazu Wortha napisa-
nej przez Kena Johnsona: „Art in Review: Alexi Worth” New York Times, 2009). 
Zauważamy w obrazie na okładce, że palce używają dwóch jabłek, aby wesprzeć 
trzecie. 

Bardzo podobny projekt ukazuje się w pracy Wortha Pyramid (Piramida) (2008). W 
gruncie rzeczy, obraz na okładce książki Noëgo wzięty jest z obrazu, przyciętego i 
zmniejszonego, olej na płótnie, zatytułowanego Pyramid (Yellow) (Piramida (Żół-
ta)), także z roku 2008. Podczas gdy na jednym obrazie widzimy pięć jabłek, a za 
utworzoną przez nie piramidą dostrzegamy mężczyznę ubranego w biały fartuch, 
właściciela sklepu spożywczego, który rękami ustawia jabłka, na naszym obrazie 
widać palce dwóch prawych rąk i ani znaku po mężczyźnie lub kobiecie, których 
ręce ustawiają w ten sposób owoce. Palce ukazują się jako przynależne do dwóch 
prawych rąk, sądząc po bliskości kłykcia i paznokcia tego, co nazwalibyśmy kciu-
kiem w obrazie na przedzie okładki i zgięciu palców w obrazie na jej tyle. Zagadka 
ta jest wyraźniejsza w nieprzyciętej oryginalnej wersji Pyramid (Yellow). 

Noë lubi zagadki i lubi myśleć, że w swojej książce rozwiązał kilka zagadek doty-
czących percepcji i myślenia. Worth z kolei lubi malować zagadki, które nie do-
puszczają łatwych rozwiązań. Jak wiele obrazów Wortha, zagadka w Pyramid (Yel-
low) odgrywa dialog z fotografią. Można uznać, że przy pomocy płaskości obrazu i 
ostrych, kontrastujących pól światła i cienia Worth obrazuje efekt lampy błyskowej 
na jej obiekcie. Przy pomocy wyizolowanego detalu, przedstawionego, jakby był 
przecięty, możemy powiedzieć, że prezentuje obraz jako skutek fotograficznego 
powiększenia. W uwagach na temat swojej pracy Worth komentuje wszechobec-
ność fotografii w naszym świecie. Jak bez wątpienia sami zauważamy, praktycznie 
każdy, kto nosi przy sobie telefon, nosi także aparat fotograficzny. I choć historia 
sztuki uczy, że fotografia przyćmiła cel istnienia obrazu, oferując nam wierny du-
plikat świata, który starał się uzyskać obraz, wszechobecność fotografii w ironicz-
ny sposób przywraca obrazowi ten cel; fotografie stały się częścią świata, który 
sztuka chce zduplikować, i nie jest zupełnie jasne, czy fotografia ma jakiś uprzywi-
lejowany dostęp do świata, który zawiera w sobie zdjęcia. Wobec tego artysta taki 
jak Worth maluje świat takim, jaki się ukazuje, na zdjęciu, komuś z konkretnym 
zestawem umiejętności. Worth maluje to, co malarz widzi na zdjęciu – konkretne 
sposoby, na jakie zdjęcie przedstawia i, a fortiori, zniekształca swój przedmiot – i w 
ten sposób sprawia, że świat ukazuje się nam na sposób, na jaki w innym przypad-
ku by się nie ukazał.  
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Naszym celem nie jest oceniać książkę Noëgo po jej okładce, ale pokazać, że obraz 
na niej widoczny ukaże się lub stanie się obecny dla różnych czytelników na różne 
sposoby, oparte na ich możliwościach widzenia go lub czynienia go obecnym, w 
ten czy inny sposób. Przynajmniej potencjalnie sprawia to, że dzieło to jest szcze-
gólnie odpowiednie dla książki, na której okładce się znajduje. W swoim wstępie, 
opatrzonym podtytułem „Free Presence” („Wolna obecność”), Noë używa przykła-
du dzieła sztuki, które dotąd mogło być ci obojętne, ożywającego lub stającego się 
dla ciebie obecnym z powodu czegoś, co słyszysz przypadkiem, gdy mówi inny 
odwiedzający galerię. Wniosek Noëgo brzmi tak: dzieło sztuki w tym przykładzie 
nie staje się dla ciebie obecne za darmo lub bez wysiłku, lecz jedynie po zastoso-
waniu twego niedawno bogatszego rozumienia go. Musisz pracować, żeby osią-
gnąć sztukę w tym obrazie, tak jak my pracowaliśmy, żeby osiągnąć znaczenie 
dzieła sztuki na okładce książki Noëgo.  

Co zatem teraz ze znaczeniem na zadrukowanych stronach pomiędzy tymi okład-
kami? Cóż, sprowadza się ono do tego: „Świat ukazuje się nam,” pisze Noë, „dzięki 
naszemu mistrzostwu i ćwiczeniu umiejętności dostępności. Osiągamy świat,” pi-
sze dalej, „dzięki enaktowaniu64 siebie. Na ile osiągamy dostęp do świata, na tyle 
osiągamy też dostęp do nas samych” (strony 12-13). Co to znaczy? Znaczy to, że 
świat, który nam się ukazuje, jest dla nas obecny. I obecność tego świata jest osią-
gnięciem „formy wiedzy praktycznej niezależnej od używania języka i dzielonej 
zarówno przez ludzi, jak i nie-ludzi” (24). Znaczy to, że świat, który nam się ukazu-
je, jest światem, który rozumiemy. A bez tego dokładnie sensomotorycznego rozu-
mienia, „nie ma dostępu” do świata, „a zatem nie ma percepcji” (20). Co więcej, 
skoro myśl jest w dużym stopniu, i wyłącznie, kiedy jest skierowana na obiekt, 
rozszerzoną percepcją (28), myśl, jako percepcja, jest osiągnięciem tego zrozumie-
nia. Ćwicząc i osiągając mistrzostwo w aktach dostępu, enaktujemy nas samych. A 
czyniąc to, „osiągamy” dany świat. Jednak to tylko w celu osiągnięcia pewnego 
świata enaktujemy nas samych. Oferując nam ogólną teorię dostępu, Noë przed-
stawia relację z tego, jak stajemy się tym, czym jesteśmy w świecie, który ukazuje 
się nam i nam podobnym. 

Dla osób oddanych reprezentacyjnemu albo przyczynowemu modelowi myśli i 
percepcji relacja ta nie będzie przekonująca, i prawdopodobnie nic, co mówi Noë, 
lub co ja mógłbym dodać w ramach podsumowania lub naświetlenia sprawy, nie 
zachęci ich do zmiany zdania. Pomijając ich głęboko zakorzenione przekonania i 
oddanie pewnym dowodom i odkryciom neuronaukowym, będą chcieli dowiedzieć 
się czegoś o tym zrozumieniu, które jest warunkiem wstępnym myśli i percepcji. 
Będą chcieli dowiedzieć się więcej o sensomotorycznym charakterze tego zrozu-
mienia, o tym, co znaczy, że świat ukazuje się „nie naszym oczom, lub mózgowi, 

                                                           
64 Enakcja oznacza wytwarzanie i przedstawianie danego efektu (ale nie fikcji) świata w akcie jego 
poznania, wyłaniającego się w pierwszoosobowym doświadczeniu podmiotu skorelowanego ze swoim 
środowiskiem na wszystkich poziomach (A. Karczmarczyk i in. 2010. Od enaktywizmu do... 
(radykalizmu?). AVANT, 1/2010, druk: 386-387) [przyp. tłum.].  
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ale nam” (s.32). Mózg, mogą przypuszczać, ma fundamentalną strukturę podziela-
ną przez wszystkie istoty rozumne, i na tej podstawie świat ukazuje się w ten sam 
sposób wszystkim tym istotom. Jeśli przedmioty ukazują się nam, ale nie naszym 
mózgom, w jaki sposób niezależna od języka, praktyczna wiedza, którą w różny 
sposób enaktujemy, prowadzi do dzielonego świata? Czy świat, który ukazuje się 
dla mnie i moich umiejętności dostępu nie będzie różny od świata, który ukazuje 
się tobie? 

Z drugiej strony, ci wyszkoleni w kontynentalnej tradycji filozoficznej docenią No-
ëgo za obronę perspektywy bliskiej ich sercom, wyrażoną w sposób, który nie zo-
stanie odrzucony jako niejasny przez tych, których kiedyś nazywano analitykami. 
Czytelnicy zaznajomieni z pismami Edmunda Husserla i ważnymi rewizjami fe-
nomenologii husserlowskiej dokonanymi przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego będą 
się czuli dość swobodnie z myślą, że rzeczy ukazują się nam, a nie naszym mó-
zgom. Będą także gotowi zaakceptować, że zmiany w mojej fizycznej relacji z 
przedmiotem zmieniają to, jak przedmiot mi się ukazuje. Mogą jednak być skon-
fundowani, kiedy dyskusja na temat myśli jako rodzaju rozszerzonej percepcji jest 
przedstawiona jako nowy pomysł, lub gdy koncepcja stylów myśli i percepcji jest 
przedstawiona bez odwołania do Merlau-Ponty’ego, który wprowadził tę koncepcję 
tak wiele lat temu.1 

W krótkim fragmencie tekstu (52-55) Noë odnosi się do tego, co nazywa “Merleau-
Pontyańskim kontekstualizmem”, czyli do pomysłu, który wysnuwa z interpretacji 
filozofii Merlau-Ponty’ego dokonanej przez Seana Kelly’ego.2 Omówienie Noëgo, 
zawarte w rozdziale „Real Presence” („Prawdziwa obecność”), ma miejsce w kon-
tekście próby skorygowania twierdzeń o stałości percepcyjnej i niestałości percep-
cyjnej. „Satysfakcjonujący opis percepcji,” mówi nam Noë, „musi wyjaśnić, w jaki 
sposób srebrna moneta dolarowa może wyglądać zarówno na okrągłą, jak i na 
eliptyczną, w jaki sposób pomidory mogą wyglądać zarówno na podobne, jak i na 
różne rozmiarem” (47). Sugestię Kelly’ego (kontekst odgrywa normatywizującą 
rolę w widzeniu monety jako ciągle okrągłej wobec nieciągłych różnorodności 
przedstawienia jej jako elipsy) Noë odrzuca, gdyż, jak mówi, percepcja nie zmienia 
się wraz z celami, do których jest używana; to znaczy, że percepcja nie postrzega 
monety względnie wobec jakiegoś jej optymalnego przedstawienia. Noëmu nie 
podoba się także myśl, że możemy być świadomi kontekstu w trakcie percepcji i, 
wobec tego, osądzać jeden sposób postrzegania monety jako nieoptymalny, ponie-
waż w innym kontekście postrzegalibyśmy więcej, niż teraz. 

 

                                                           
1 Zob. Maurice Merleau-Ponty, “Indirect Language and the Voices of Silence,” w Signs, tłum. Richard C. 
McCleary (Evanston: Northwestern University Press, 1964), 39-84; “Eye and Mind,” w The Primacy of 
Perception, tłum. Colin Smith (Evanston: Northwestern University Press, 1964), xx-yy; i The Prose of the 
World, tłum. John O’Neill (Evanston: Northwestern University Press, 1969). 
2 Sean D. Kelly, “Seeing Things in Merleau-Ponty,” w Cambridge Companion to Merleau-Ponty, red. T. 
Carmon i M. Hansen (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 74-110. 
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Jednakże argument Kelly’ego, podążając za Merleau-Ponty’m, wygląda tak, że kon-
tekst jest zdecydowanie nieokreśloną obecnością w percepcji. Jest tym, co nie zo-
stało jeszcze określone, widok z tyłu pomidora, którego nie widzimy, lecz mogliby-
śmy, który jest częścią kontekstu dla widzenia pomidora z jednej tylko strony jako 
przedmiotu trójwymiarowego. Jak mówi nam Kelly, według Merleau-Ponty’ego 
widok z tyłu pomidora jest zdecydowanie nieokreśloną obecnością w naszej per-
cepcji pomidora z jednej tylko strony jako w pełni uformowanego owocu. Wyda-
wałoby się, że jest to jedna z różnorodnych obecności, które Noë chce zaakcepto-
wać, i jest tego bliski, kiedy oznajmia, że rozważany przezeń kontekstualizm Mer-
leau-Ponty’ego „zdaje się rozpadać w coś podobnego do punktu widzenia”, który 
on sam popiera (s.54). A jednak Noë cofa się na pozycję, którą moglibyśmy chętniej 
utożsamiać z Husserlem, kiedy deklaruje, że napotykamy okrągłość monety, napo-
tykając jej eliptyczne przedstawienie z powodu „praktycznego oszacowania”, że 
widoczny kształt „zależy od mojej przestrzennej relacji do monety i mógłby zatem 
zostać zmieniony przez ruszanie się” (54). Noë może mieć rację twierdząc, że per-
cepcja monety jako eliptycznej (w sposób, w jaki widziałby monetę chcący ją 
przedstawić artysta) i jako okrągłej nie są nieproporcjonalne, nawet jeśli nie mo-
żemy zobaczyć monety jako eliptycznej i okrągłej w tej samej chwili. Może być 
jednak błędem stwierdzenie, że nie można zająć się kolorem i kształtem przedmio-
tu w tej samej chwili; zdawałoby się, że jest to coś, co artystom przychodzi bez pro-
blemu.  

Wracając do kwestii stylu, Merleau-Ponty wprowadził ten koncept w dyskusji na 
temat tego, co jest zdecydowanie nieokreślone w języku i sztuce. Merleau-Ponty 
uważał, że literatura popycha nieokreślone konwencje języka w stronę ekspre-
sywności i pobudzania uwagi poprzez skłanianie się ku temu, co nieokreślone. 
„Zadaniem pisarza,” według Merleau-Ponty’ego, „jest wybrać, złożyć, władać, i 
dręczyć” konwencje językowe „w taki sposób, aby wywołać to samo odczucie życia, 
które bytuje w pisarzu w każdej chwili” (Merleau-Ponty 1969: 48). To odczucie ży-
cia to styl pisarza, który nie jest, jak być może myślał Malraux, środkiem odtwa-
rzania lub konsekwencją sposobu postrzegania świata, ale przekładem w innym 
przypadku nieokreślonej relacji pisarza ze światem (Merleau-Ponty 1969: 56). Jak 
pisze Merleau-Ponty, w malarstwie styl wyłania się „w miejscu styczności malarza 
ze światem, w pustce w percepcji malarza, w krytycznej sytuacji, która pojawia się 
jako rezultat tej percepcji” (Merleau-Ponty 1969: 59). Uogólniając tę sprawę do co-
dziennego doświadczenia tych, którzy nie robią kariery w sztuce, moglibyśmy opi-
sać to, co Merleau-Ponty nazywa stylem jako postępowanie, lub, jak mógłby to 
określić Noë, sensomotoryczną skłonność, która sygnalizuje sposób, w jaki do-
świadczamy świat. 

W rzeczy samej, w relacji Merleau-Ponty’ego jest wiele znaczących punktów stycz-
nych z tym, co, według samego Noëgo, jest treścią tej książki. „To jest książka,” Noë 
pisze, „o obecności i jej kruchości. To jest książka,” kontynuuje, 
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 o stylu podstawowej ważności idei, według której osiągamy świat dla nas sa-
mych poprzez różne style aktywnego zaangażowania… Styl jest twarzą prak-
tyki – jest jej możliwą do postrzegania, rozpoznawalną jakością (153). 

Z jednym ważnym wyjątkiem zgadza się to dokładnie z tym, co próbuje powiedzieć 
Merleau-Ponty. Aż do końca życia Merleau-Ponty walczył z wyjaśnieniem we-
wnętrznego i zewnętrznego postulowania, wreszcie, ze splataniem się świadomo-
ści ze światem, który nazywał „cielesnym”. Trzeba przyznać, że Noë dąży w stronę 
miejsca, które nie jest już obciążone tą walką (154). W akcjonistycznym lub enak-
tywistycznym bezpośrednim realizmie, którego rzecznikiem jest Noë, „postrzega-
nie jest bezpośrednią relacją ze światem,” „osiągnięciem sensomotorycznego ro-
zumienia” (65). Nie istnieje żadna wewnętrzność pojęciowa umożliwiająca do-
świadczenie zewnętrznego, fizycznego świata. Percepcyjne doświadczenie i myśl 
osiągane są przez ćwiczenie i mistrzostwo umiejętności, rozlokowanie rozumienia 
sensoryczno-motorycznego, które według Noëgo posiadamy (69), ale które nazwał 
też obliczem naszego praktycznego zaangażowania w świat (153). 

Gdyż, jeżeli wszystko, na co składa się świat, który osiągamy poprzez enaktowanie 
nas samych, i enaktujemy siebie, aby osiągnąć świat, to ja, które enaktujemy, jest 
tym ja, które osiąga ten świat. Według Noëgo, zdaje się, że postrzegający i postrze-
gany świat spotykają się w tym samym osiągnięciu sensomotorycznym. Nie ma 
obaw o splatanie się wewnętrznego doświadczenia o nieokreślonym znaczeniu z 
określonym światem na zewnątrz nas. Osiągamy świat, enaktując nas samych, a 
osiągając ten świat, osiągamy siebie. Nie jest to o tyle skutek rozumienia, które 
posiadamy, o ile oblicze naszych możliwości sensomotorycznych, nasz styl. To, co 
Noë nazywa rozumieniem sensomotorycznym, jest praktycznym układem afor-
dancji i umiejętności, które wprowadzają nas w kontakt z tym światem. W tym 
sensie percepcja może być „nieintencjonalną relacją ze światem” i wprowadze-
niem w życie rozumienia, które pozwala nam osiągnąć tę relację (73). 

Problemem z tym punktem widzenia, tak, jak przedstawia go Noë, jest to, że afor-
dancje, które mogłyby nam umożliwiać osiąganie świata nie są dostępne w równej 
mierze. Noë, za Jamesem J. Gibsonem, nazywa afordancje „możliwościami działa-
nia zapewnionymi przez rzeczy” (120). Koncentruje się, tak jak Gibson, na prze-
ciwstawianiu tego poglądu modelowi „percepcji jako klasyfikacji”, znanego z tra-
dycyjnej kognitywistyki. Zdaje się przyzwalać na to, że świat aforduje różne rzeczy 
różnym ludziom, ponieważ mają różne zestawy umiejętności, ale zauważa, że mo-
gą istnieć sztuczne przeszkody dla nabywania pewnych umiejętności i ogranicze-
nia, które jednostki będą doświadczać w dostępie do świata. Afordancje nie są 
podnoszone „w taki sposób, w jaki moglibyśmy podnosić kamyki na plaży” (29, 
przyp. 8). Ukazują się nam w wyniku umiejętności, które ćwiczymy, światów, które 
osiągamy i jaźni, które enaktujemy. A te ćwiczenia, te światy, te jaźnie, będą różnić 
się na sposoby, o których nie zawsze możemy decydować.  
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Mimo wszystko to, co Noë stwierdza w swoim posłowiu, oferuje obietnicę zmiany 
w dostępności afordancji i dostępie, który te afordancje umożliwiają nam osiągnąć. 
Bo podczas gdy nasz dostęp do świata osiągany jest przez to, co wiemy i możemy 
zrobić, i w ten sam sposób ograniczony, dostęp ten, jak mówi Noë, podlega zakłó-
ceniom, zmartwieniom i wątpliwościom. Noë pisze, że „Kwestia stylu – potrzeba 
innych, może lepszych sposobów zachowywania się – jest zawsze w nas” (154, kur-
sywa oryginalna). Nasze „zniewolenie”, jak to ujmuje, zdjęciami i reklamami, ar-
chitekturą i ideologią, nie jest nigdy całkowite, a „to napięcie pomiędzy sposobami, 
na jakie nasze rozumienie otwiera i sposobami, na jakie zamyka dla nas świat jest 
rozmową, na której ciągłość nic nie możemy poradzić” (154). Ta rozmowa jest dzie-
łem filozofii i sztuki, i to ta rozmowa umożliwia nam przetwarzanie nas samych, 
naszych umiejętności i naszego rozumienia.  

Wszystkie te wnioski są dobre i słuszne, ale Noë kończy swoją książkę prośbą o 
łaskę. „My nie możemy wymyślać nowych języków albo nowych sposobów 
wyrażania obrazowego, nowych sposobów myślenia”, pisze. „Ale nie możemy 
także powstrzymać ich przed wymyślaniem siebie” (155, kursywa oryginalna). Jest 
to zastanawiające. Być może Alexi Worth tylko odkrywa nowe sposoby wyrażania 
obrazowego, a nie wymyśla je, ale jeśli kwestia stylu jest od nas nieodłączna, nie 
będziemy czekać na łaskę, by odkryć zmartwienia i wątpliwości, które mogą 
zakłócać nasze ustalone rozumienie rzeczy. Jeśli owa kwestia stylu jest tutaj 
konieczna, będziemy poszukiwać tych zakłóceń i aktywnie wchodzić w rozmowy, 
które pozwalają nam myśleć inaczej i otwierać dostęp do świata dla nas i dla 
innych3.  

 

                                                           
3 Szczególne podziękowania dla Alexi Wortha i Heidi Lange z DC Moore Gallery za ich pomoc w pisaniu 
o pracy, która znalazła się na okładce książki.  
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Embodied Cognition Lawrence'a Shapiro jest ciekawą pracą, której autor koncen-
truje się na kwestiach ciała, ucieleśnienia oraz środowiska w kognitywistyce, filo-
zofii i psychologii. Jak sugeruje tytuł, książka Shapiro oferuje nam wgląd w szeroko 
rozumiany i ciągle rozwijający się paradygmat badawczy znany jako poznanie 
ucieleśnione. W tym specyficznym paradygmacie ciało i środowisko znajdują się 
na pierwszym planie, zarówno w dociekaniach teoretycznych, jak i empirycznych 
badaniach nad poznaniem i umysłem. Odbiorcami tego specyficznego tekstu, bę-
dącego kombinacją zdyscyplinowanej pracy naukowej oraz luźnej prozy, bogatego 
w rozbudowane przykłady, mogą być zarówno naukowcy, jak i zwykli czytelnicy. 
Książka będzie też użyteczna na dowolnym kursie zawierającym elementy filozofii 
umysłu lub kognitywistyki. 

Jednym ze sposobów podejścia do tego, co zaprezentował Shapiro, jest spojrzenie 
na ów tekst w dwóch częściach. Pierwsza część, czyli pierwsze trzy rozdziały, jest 
podstawą dla ciężkiej pracy teoretycznej, wykonanej w części drugiej. Jest to tak 
naprawdę połączenie kilku pytań uzasadniających tę książkę – będących jednocze-
śnie tym, co Shapiro nazywa meta-tematem – prezentowanych przez niego w taki 
sposób: Czy przedmiot poznania ucieleśnionego i klasycznej kognitywistyki po-
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krywają się? Jeśli tak, to jak należy traktować poznanie ucieleśnione, będące kon-
tynuacją dotychczasowych badań; czy jest to rozwinięcie kognitywistyki w sposób 
z nią harmonizujący, czy raczej część druzgoczącej krytyki, w ramach której wyła-
nia się alternatywny paradygmat badawczy? 

W celu przybliżenia odpowiedzi na zadany meta-temat, w pierwszej części Embo-
died Cognition zaprezentowany zostaje przegląd klasycznej kognitywistyki, wyja-
śniający jej podstawy teoretyczne i metodologiczne. Znajdziemy tam również 
przykłady standardowych eksperymentów z zakresu kognitywistyki (Dawson 
1998). Ponadto część pierwsza zawiera omówienie niektórych prekursorskich kon-
cepcji w ramach paradygmatu poznania ucieleśnionego (takich jak szczegółowy i 
wnikliwy przegląd psychologii ekologicznej Gibsona oraz koneksjonizmu), a także 
przegląd różnych sposobów definiowania ucieleśnienia, zaprezentowanych w po-
święconej temu tematowi literaturze naukowej (Rowlands 1995; Clark 1997). Część 
pierwsza będzie najbardziej przydatna dla osób, które chcą zdobyć orientację teo-
retyczną w kognitywistyce oraz w dziedzinie poznania ucieleśnionego. Jednakże 
rozdział trzeci z tej części okaże się przydatny nawet dla tych, którzy już zdobyli 
jakąś wiedzę z zakresu kognitywistyki, koneksjonizmu czy psychologii ekologicz-
nej. Znajduje się tam bowiem nie tylko solidny przegląd różnic, jakie można zna-
leźć w pracach poświęconych poznaniu ucieleśnionemu, ale – co więcej – stanowi 
on najważniejszy wstęp do drugiej części książki. 

W części drugiej Shapiro przechodzi od ogólnego przeglądu, do bardziej rygory-
stycznego porządkowania terminów oraz porównania podejścia poznania uciele-
śnionego z podejściem klasycznej kognitywistyki. Autor skupia się w tej części na 
rozstrzyganiu kilku głównych zagadnień z tych dziedzin. Ta część jest również 
zdecydowanie dłuższa od pierwszej, bo stanowi około dwóch trzecich objętości 
książki. Shapiro naświetla tutaj trzy hipotezy, które wcześniej zostały przedsta-
wione pokrótce w uwagach wstępnych. Ponadto, po szczegółowym opracowaniu 
każdej z nich – ukazaniu zarówno ich mocnych jak i słabych stron, a także kilku 
ich rozwinięć oraz metodologii badawczych (np. dynamicznej teorii systemów) - 
Shapiro podsumowuje Embodied Cognition, odnosząc się zarówno do całego pola 
badawczego, meta-tematu, jak i tematów szczegółowych, które podjął. 

Trzy zagadnienia-hipotezy: Konceptualizacja, Zastąpienie oraz Konstytuowanie 
wiążą się z trzema szerokimi dziedzinami badań w ramach poznania ucieleśnio-
nego (odpowiednio rozdziały: cztery, pięć, sześć). Niektóre z ważnych sporów i 
niuansów, dotyczących tych tematów, streszczone są poniżej: 

1) Hipoteza Konceptualizacji dotyczy relacji między ciałem organizmu a pojęciami, 
które organizm nabywa (Lakoff i Johnson 1999; Glenberg i Robertson 2000). Na 
przykład częstym problemem, przed jakim staje klasyczna kognitywistyka, jest 
problem symboliczności znaczeń: jak to się dzieje, że dany symbol w sposób arbi-
tralny posiada takie a nie inne znaczenie? Mówiąc bardziej ogólnie: w jaki sposób 
zdanie w języku nabiera znaczenia? Zgodnie z hipotezą Konceptualizacji, nawet 
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najbardziej abstrakcyjne pojęcia są zakorzenione we właściwości naszych ciał oraz 
ich interakcjach z otoczeniem. Inne zagadnienia związane z hipotezą Konceptuali-
zacji obejmują relację między przestrzennością a językiem oraz relację między 
ucieleśnieniem a metaforą. 

2) Zgodnie z hipotezą Zastąpienia istnieje konflikt między klasyczną kognitywisty-
ką a podejściami ucieleśnionymi, których paradygmat miałby zastąpić tę pierwszą 
(Brooks 1991; Van Gelder 1998). Na ogół ci, którzy głoszą potrzebę zastąpienia po-
stulują istnienie głębokich i nieusuwalnych wad w podejściu klasycznej kognitywi-
styki. Te wady na ogół dotyczą założenia, że poznanie ma charakter reprezenta-
cyjny i obliczeniowy. Jednocześnie szeroki zakres krytyki z perspektywy hipotezy 
Zastąpienia pozostawia pole do dyskusji. Na przykład czy jest tak, że stany po-
znawcze nigdy nie zawierają żadnej reprezentacji lub nigdy nie mają charakteru 
obliczeniowego? Głównym punktem spornym na tym polu badawczym jest zasięg 
hipotezy Zastąpienia. Jeśli uznamy konfliktowość podejść ucieleśnionych z wyżej 
wymienionymi założeniami klasycznej kognitywistyki, zasadniczy spór można 
wyrazić w następujący sposób: czy podejście ucieleśnione powinno w całości za-
stąpić klasyczną kognitywistykę, czy raczej, jeżeli to możliwe, trzeba wprowadzić 
do poznania ucieleśnionego niektóre elementy z klasycznej kognitywistyki. 

3) Hipoteza Konstytucji dotyczy pytania o charakterze ontologicznym: czym jest 
stan poznawczy i gdzie ten stan się realizuje? Zwolennicy hipotezy Konstytucji 
przypisują szczególną rolę ciału, a dokładnie jego nie-neuronalnemu aspektowi, 
który ma odgrywać ważną rolę w inicjowaniu i konstytuowaniu stanu poznawcze-
go, w przeciwieństwie do tych, którzy kwestionują nawet rzadki i przypadkowy 
udział ciała w konstytuowaniu stanów poznawczych. Na temat tego, jak interpre-
tować to pytanie ontologiczne, odbywała się poważna debata (Wilson 1994, Clark i 
Chalmers 1998; Adams i Aizawa 2008). Jedni, tak jak Clark i Chalmers (1998), 
twierdzili, że ciało i otoczenie konstytuują stany poznawcze, inni natomiast, jak 
Adams i Aizawa (2008), głosili, że to twierdzenie jest zbyt mocne i posuwa się za 
daleko, sugeruje bowiem, że umysł w dziwny sposób "przecieka" do ciała i świata. 
Krytyka, którą podjęli Adams i Aizawa nazywana jest przesądem o sprzężonej kon-
stytucji, który to ma polegać na prostym przyjęciu bądź odrzuceniu hipotezy Kon-
stytucji. 

Jeśli, zamiast skupiać się wyłącznie na poznaniu ucieleśnionym, spojrzymy na tak 
zwane paradygmaty 4E – ucieleśnienia, rozszerzenia, enakcji i osadzenia [ang. 
embodied, extended, enactive, embedded – przyp. tłum.] – przekonamy się, że tema-
ty, które podejmuje Shapiro, wskazują na fundamentalne kwestie sporne wokół 
poznania we wszystkich z tych paradygmatów. Jak zauważyli inni badacze, cho-
ciaż paradygmat 4E pierwotnie był przedstawiany jako "pakiet" spójnych koncep-
cji, to nie należy bezkrytycznie przyjmować, że muszą one być traktowane jak jed-
norodna całość. Rozważania Shapiro, dotyczące poznania ucieleśnionego i kla-



AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 
 

 

389

sycznej kognitywistyki, mogą być użyteczne jako narzędzie analityczne służące 
uporządkowaniu aktualnie powstających kwestii spornych między różnymi para-
dygmatami 4E. 

Niezależnie od tego, co zostało powiedziane w poprzednim akapicie, jest jedna 
ważna rzecz, o której należy pamiętać, stosując terminologię Shapiro do ogólniej-
szej terminologii 4E. Ponieważ wszystkie paradygmaty 4E są ciągle rozwijane i 
przeformułowywane, trudno jest jednoznacznie określić, co dokładnie zawiera się 
w każdej z tych dziedzin, a ponadto może być nawet tak, że któreś z tych czterech 
paradygmatów są większym stopniu sprzeczne z innymi paradygmatami 4E niż z 
klasyczną kognitywistyką. Tak więc, jeśli używamy terminologii, która nie jest na 
tyle ustrukturyzowana, aby móc być wewnętrznie sprzeczną – tak jak to zresztą 
jest w przypadku terminologii Shapiro, gdzie trzy różne paradygmaty nie posiada-
ją wyraźnie oddzielonych, istniejących bądź potencjalnych, pytań badawczych, tak 
by tylko jeden z paradygmatów zajmował się daną kwestią – popadamy w duże 
trudności dotyczące statusu poszczególnych paradygmatów. Niemniej jednak, pa-
miętając o tym ograniczeniu, praca Shapiro wyróżnia się zarówno jako ważny etap 
na drodze do uzyskiwaniu większej jasności w zakresie poznania ucieleśnionego, 
jak również dostarcza nam solidnej terminologii, na której możemy się opierać. 
Shapiro sam twierdzi, że jego terminologia jest taką, którą można w przyszłości 
aktualizować w oparciu o nowe odkrycia i prace teoretyczne. 

Krótko mówiąc: każdy, kto jest zainteresowany uzyskaniem orientacji na polu 
rozwijającej się dziedziny poznania ucieleśnionego, oraz każdy, kto chce wzboga-
cić swoją wiedzę na ten temat, tudzież na temat kognitywistyki, psychologii, czy 
filozofii, z pewnością powinien sięgnąć po książkę Embodied Cognition.  
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Ostatnia publikacja Marca Lemana stanowi ożywczą alternatywę dla (odcieleśnio-
nej) kognitywistyki muzyki. Co więcej, książka ta zapoczątkowuje w sposób natu-
ralny (patrząc na różnorodność dostępnych danych empirycznych z zakresu empi-
rycznej muzykologii, studiów nad muzyczną gestykulacją, związkami pomiędzy 
muzyką i ruchem oraz biomechaniką ludzkiego ciała) zastosowanie paradygmatu 
ucieleśnionego poznania do badań nad muzyką. Stanowi więc zdecydowanie ma-
nifest paradygmatu ucieleśnionego poznania muzycznego (w skrócie: EMC). Przy-
glądając się roli ciała w przetwarzaniu muzycznym, praca Lemana zachęca nas do 
odwrócenia się od klasycznego (odcieleśnionego) modelu badań nad muzyką (wli-
czając w to estetykę czy też – mówiąc ogólniej – filozofię muzyki, która wciąż opie-
ra się na lingwistycznych opisach, np. w kwestiach opisu doświadczenia muzycz-
nego), stąd moje odwołanie do zdania65 autorstwa Franka Zappy w tytule tej recen-
zji. Embodied Music Cognition and Mediation Technology jest publikacją szczególnie 
                                                           
65 „Rozmawianie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze” („Talking about music is like dancing 
about architecture”. Dokładne źródło tego cytatu jest nieznane, jednak słowa te często przypisywane są 
Frankowi Zappie. 
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interesującą, ponieważ jest ona ugruntowana w wynikach badań empirycznych, 
które – w dużej mierze – przeprowadzone zostały przez Marca Lemana w jego la-
boratorium w beligijskim University of Gent66. 

Podjęta przez Lemana próba dostarczenia narzędzi umożliwiających odpowiedź 
na pytanie, jak ciało kształtuje nasze muzyczne umysły, jest nie tylko inspirujące, 
ale służy przede wszystkim jako zaproszenie do dyskusji kierowane do teoretyków 
(w tym filozofów). We wstępie swojej książki autor pisze:  

Pomyślałem, że takie unifikujące podejście może być wartościowe dla szero-
kiego wachlarza akademików i studentów, posiadających zaplecze intelektual-
ne w muzykologii, filozofii, inżynierii, fizyce, psychologii czy neuronaukach. 
Uświadomiłem sobie jednak, że moje ambicje są bardzo wysokie i że książka ta 
jest dopiero punktem wyjścia dla mojego pomysłu. W tym sensie książka ta jest 
raczej filozoficznym esejem na temat podstaw badań muzycznych i wyprawą w 
stronę ich możliwości niż przeglądem wszystkich empirycznych badań, któ-
rych wyniki wspierają mój punkt widzenia (Leman 2008: XI). 

Moim zdaniem – z perspektywy historii moich własnych dociekań – jest to inspiru-
jący punkt wyjścia dla dalszych badań. Praca Lemana składa się z próby wyłożenia 
EMC oraz dostarczenia podstaw dla technologii mediacji pomiędzy doświadcze-
niem muzycznym (umysł) a energią dźwiękową (materia). Książka ta bazuje na 
hipotezie na temat natury muzycznej komunikacji: związek umysłu z materią ba-
zuje na ciele jako biologicznie zaprojektowanym mediatorze, który przekształca 
idee (albo reprezentacje mentalną) w materialną albo energetyczną formę; ten 
dwukierunkowy proces mediacji ograniczony jest – jak widzi to autor książki – 
przez możliwości ruchowe ciała, które niniejszym odgrywają główną rolę we 
wszystkich aktywnościach muzycznych (Leman 2008: XII). EMC zakłada, że umysł 
muzyczny jest rezultatem ucieleśnionych interakcji z muzyką. 

Poniższa recenzja składa się z krótkiego i powierzchownego opisu struktury i za-
wartości książki67. Embodied Music Cognition and Mediation Technology zawiera 
siedem rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia praktykę nadawania znaczenia 
muzyce (music signification), która jest jednym z przewodnich tematów książki. 
Praktyka ta, twierdzi Leman, bazuje na muzycznych doświadczeniach, jednakże 
zawsze zawiera opis muzyki (music description), kiedy doświadczenia te są komu-
nikowane. Leman argumentuje za praktyką nadawania znaczenia muzyce, która 
opiera się na działaniu i bazujących na działaniach opisach muzyki. Tym samym 
jego stanowisko głosi, że naturalny mediator muzyki (ludzkie ciało) może zostać 
rozszerzony (przy użyciu sztucznej technologii mediacyjnej) w taki sposób, że ak-
tywność mentalna może przekraczać swoje tradycyjne granice (wyznaczone przez 
czaszkę) w muzyczne (cyfrowe lub wirtualne) środowiska, do których naturalny 

                                                           
66 Interesująca strona tego laboratorium zawiera wiele artykułów: http://www.ipem.ugent.be/ (Universi-
ty of Gent Institute for Psychoacoustics and Electronic Music). 
67 Ostra i szczegółowa krytyka książki znajduje się w: Schiavio, Menin (w druku).  
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mediator w inny sposób nie miałby dostępu. Co interesujące – choć rozczarowują-
ce dla tych, którzy czytając powyższy opis, pomyśleli o poznaniu rozszerzonym – 
Leman nie wchodzi tutaj w szczegóły. Jednak oczywistym wydaje się to, że jego 
stanowisko ma potencjał do rozwoju i zastosowania w wielu teoriach filozoficz-
nych. Książka ta dzieli się na dwie części: rozdziały od trzeciego do piątego skupio-
ne są na dostarczeniu teorii EMC, natomiast zastosowanie tej teorii zaproponowa-
ne jest w rozdziałach szóstym i siódmym). Drugi rozdział Embodied Music Cogni-
tion and Mediation Technology dostarcza nam przeglądu historycznych i (dość ubo-
giego, jeżeli mamy być szczerzy) filozoficznych badań nad muzyką, które stanowić 
mają tło dla rozważań autora. W tym rozdziale zaczyna autor od filozofii starożyt-
nej Grecji, następnie omawia (nieszczęsne dla filozofii umysłu) dokonania Karte-
zjusza, skupiając się przez cały czas na różnicach pomiędzy odcieleśnionymi i ucie-
leśnionymi podejściami do problematyki muzycznej, wskazując także na rolę em-
pirycznych badań i technologii badawczej we współczesnych badaniach. W na-
stępnym, trzecim rozdziale autor zaczyna konstruować to, co nazywa ekologicz-
nym modelem rozumienia tego, w jaki sposób podmioty są w stanie realizować 
transformacje fizycznej energii w kulturowe abstakty. W tym miejscu autor po-
krótce omawia prace Vareli i współpracowników (1991). Czwarty rozdział książki 
skupiony jest na sprzężeniu (coupling) działania i percepcji, badając tym samym, w 
jaki sposób charakter muzyki może być rozumiany jako oparty na działaniu i na-
kierowany na cele. W następnym, piątym rozdziale Leman analizuje przykłady 
różnych rodzajów cielesnego zaangażowania w muzykę: od synchronizacji do do-
strojenia się (attuning) i empatii oraz od obserwacji imitacji do zaangażowania 
emocjonalnego. W dwóch (szóstym i siódmym) zamykających książkę rozdziałach 
autor egzaminuje użyteczność EMC w badaniach nad dwoma współczesnymi ob-
szarami badań nad muzyką: (1) interakcją z muzycznymi instrumentami (w jaki 
sposób budować narzędzia do mediacji, które umożliwiają spontaniczną ekspresję 
artystycznych idei; co ciekawe, wciąż nie wskazuje tutaj na możliwość aplikacji 
poznania rozszerzonego) i (2) wyszukiwaniem muzyki (mianowicie, w jaki sposób 
zbudować narzędzie do mediowania, które pozwoli na przeszukiwanie cyfrowych 
muzycznych baz danych). 

Konkludując, ambitna książka Marca Lemana z pewnością posłuży jako obiecująca 
próba włączenia badań nad muzyką do obszaru badań nad poznaniem ucieleśnio-
nym. Książka ta może okazać się szczególnie interesująca dla tych badaczy i aka-
demików, którzy nie są usatysfakcjonowani tradycyjną (odcieleśnioną) kognitywi-
styką i psychologią muzyki. Jest ona także bez wątpienia godna polecenia bada-
czom zajmującym się innymi dyscyplinami, gdyż pomysły przedstawione w Embo-
died Music Cognition and Mediation Technology wręcz proszą się o ich rozwinięcie 
(na przykład aplikacja hipotezy rozszerzonego poznania w dziedzinie filozofii). 
Niech więc – zacznie grać muzyka.  
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W idealnym świecie nie musielibyśmy rozmawiać o muzyce. 

(...) aktywność, która na powierzchni tego świata  
zdaje się być tworzeniem muzyki 

 – pod powierzchnią łączy się ze wszystkim.  

[Matthew Shipp, Wywiad] 
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„Immunologia muzyki”? 
Krótkie wprowadzenie do kognitywistyki  

muzycznej improwizacji68 

Witold Wachowski 
Ośrodek Badań Filozoficznych 
w Warszawie 

Abstrakt: 
Badania kognitywistyczne nad muzyką – dość różnorodne mimo krótkiej historii – 
spotykają się ze sceptycyzmem. Autor niniejszego wprowadzenia, prezentując kil-
ka spektakularnych przykładów badań nad improwizacją muzyczną, próbuje po-
kazać, że mają one charakter wzbogacający, a nie redukujący naszą wiedzę o tym 
fenomenie.  

Słowa kluczowe: improwizacja muzyczna; interdyscyplinarność; kreatywność; 
kognitywistyka; redukcjonizm.  

 

Kreatywność to fenomen, z którego gatunek ludzki wydaje się być szczególnie 
dumny. Odgrywa ona nieocenioną rolę w nauce, edukacji, zarządzaniu; a jednak 
tak wielu z nas skłonnych jest za jej uwieńczenie uważać twórczość artystyczną. 
Wyjątkowe miejsce przypada tutaj muzyce. Kreatywność muzyczna to zjawisko 
badane w coraz szerszym spektrum teoretycznym i empirycznym, także w zakre-
sie edukacji (Mazzola i in. 2012). Sztuka improwizacji muzycznej jawi się na tym 
tle jako kreatywność spotęgowana. Stanowi w ramach wykonawstwa muzycznego 
nie tylko ważną wartość dodaną do kompozycji muzycznej, ale wręcz tę ostatnią 
nierzadko przesłania (Berkowitz 2010; Benson 2003).  

Podobnie jak inne formy ludzkiej aktywności, tak i muzyka stała się przedmiotem 
analiz i badań naukowych. Pod tym względem ludzie pozostają wiecznymi dzieć-
mi: te przecież nie tylko bawią się zabawką, ale także próbują dociec jej struktury 
i zasad działania, zajrzeć jej do środka (czasem ze skutkiem dla zabawki nieodwra-
calnym). A jednak zauważalny jest sceptycyzm czy wręcz opór wobec analizowa-
nia i badania muzyki. Nieprzypadkowo powiedzenie: „Mówienie o muzyce jest jak 
tańczenie o architekturze” zyskało tak dużą popularność. Pamiętajmy przy tym, że 

                                                           
68 Specjalne podziękowania dla pana Jakuba R. Matyja za cenne sugestie wykorzystane przeze mnie w 
niniejszym tekście.  
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tak jak refleksje i spekulacje dotyczące muzyki towarzyszą jej od tysiącleci, tak 
badania nad biologicznymi podstawami twórczości i percepcji muzycznej mają 
miejsce od niedawna. Zarzuca się im ignorowanie „nieuchwytnego” aspektu zjawi-
ska czy po prostu redukcjonizm (Duch 2007; Przybysz 2006). Termin „neuroestety-
ka” spotyka się z rezerwą także wśród wykładowców uniwersyteckich, przybiera-
jąc postać sceptycznych lub ironicznych komentarzy typu: „Co wspólnego mają 
neurony i estetyka?”69 Również znani kompozytorzy i muzycy deklarują swoją 
niechęć wobec neurobadań nad muzyką (np.: Branca 2011; Zorn 2012; zob. rów-
nież: reakcja piosenkarza Stinga w filmie „The Musical Brain”70).  

Czy rzeczywiście nauka próbuje konkurować z opiniami muzyków, wyjaśniać „le-
piej”, „demistyfikować” (nomen omen: Fidlon 2010)? Jeśli tak jest – to może muzy-
ka potrzebuje obrony przed redukcjonizmem nauk, wykazywania, co w niej pozo-
staje nie do uchwycenia naukowego, jakiejś własnej „immunologii’? Zwłaszcza że 
niektórzy spośród muzyków zdecydowali się wręcz wspomóc neurobadania osobi-
stym udziałem w nich – do czego odwołuje się część przytaczanej tutaj literatury 
tematu (patrz również: Norgaard 2011).  

W świetle dostępnych źródeł pozwalam sobie na następującą hipotezę interpreta-
cyjną: badania nad muzyką przeprowadzane w ramach paradygmatu kognitywi-
stycznego nie są konkurencyjne wobec opinii samych muzyków ani klasycznych 
muzykologów, a wręcz stanowią odpowiedź na zupełnie inne pytania. Sądzę, że 
warto przyjrzeć się pod tym względem literaturze związanej z improwizacją mu-
zyczną, jako że to ona uważana jest za szczególny, bo pozornie umykający regułom 
fenomen muzyki, traktowany przez niektórych jako jej sedno (patrz m.in. Benson 
2003).  

Sprecyzujmy jednak, o jakim zjawisku tutaj mowa. Skrótowo ujmując: improwiza-
cja to tworzenie utworu muzycznego lub jego części w trakcie wykonania. Jest ona 
sztuką kontrolowanej reorganizacji dźwięków. Element spontaniczny nie polega 
tutaj na dowolności czy przypadku, ponieważ kunszt improwizacji jest mocno osa-
dzony na osobistym osłuchaniu i doświadczeniu. Znawcy tematu dokonują niekie-
dy analogii do języka: tak jak swoboda w tym ostatnim nie polega na tworzeniu 
nowych słów, tak improwizator używa np. fraz, które doskonale zna, a nie stwarza 
ich od podstaw, z niczego. Reasumując: idiomatyczne kompozycje, prezentowane 
przez improwizatora in statu nascendi, są efektem jego muzycznej edukacji i wytę-
żonej pracy (Berkowitz 2010; Knittel 2010; Fulara 2012; Henderson 1992). Nie wy-
daje się, aby neuronaukowcy próbowali inaczej lub z pozycji ignorantów dookre-
ślić zjawisko improwizacji muzycznej. Charles J. Limb – jeden z liczących się bada-
czy tego fenomenu – stwierdza, że bardzo nie chciałby pojmować improwizację 

                                                           
69 Jedna z podobnych wypowiedzi zasłyszanych w środowisku akademickim.  
70 http://www.sbs.com.au/documentary/program/570/The-Musical-Brain.  
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inaczej niż muzycy71. Dlatego warto zapoznać się z tym, co nam faktycznie ma do 
powiedzenia kognitywistyka muzyki. 

Neurobadania nad muzyką oferują nam szczególną okazję do lepszego zrozumie-
nia organizacji ludzkiego mózgu (Levitin 2006). Ponieważ twórczość muzyczna 
dotyczy tylko pewnej części społeczeństwa, to badania nad nią mogą pomóc w 
przybliżeniu nam ludzkiego potencjału w tym zakresie (Peretz i Zatorre 2003). Nie 
wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele procesów zaangażowanych jest 
w tworzenie i odbiór muzyki. Obejmują one przecież percepcję, emocje, uwagę, 
uczenie się, zapamiętywanie, kreatywność semantyczną, interakcje międzyludzkie 
itd. Sama psychologia muzyki korzysta z szerokiego wachlarza interdyscyplinar-
nego (Koelsch 2012). Z dość niezwykłej strony fenomen muzyki objawia nam się 
w przypadkach neuropatologicznych (Sacks 2008). Badania nad tym zjawiskiem 
wpisują się również w kognitywistyczne i filozoficzne spory między klasycznym a 
tak zwanym ucieleśnionym ujęciem poznania (Raffman 2011; Leman 2007).  

Pragnąc wskazać przykłady przedsięwzięć badawczych związanych ze zjawiskeim 
improwizacji muzycznej, pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka dość spektakular-
nych i jednocześnie różnorodnych, które dają pewne wyobrażenie o rozległości 
tego pola dociekań. Za takie uznaliśmy: (1) badania przeprowadzane w ramach 
paradygmatu komputacjonistycznego; (2) alternatywne wobec poprzednich, bo 
dokonywane z tak zwanej dynamicznej perspektywy; (3) eksperyment z udziałem 
improwizującego robota; (4) eksperyment z udziałem dzieci autystycznych; (5) ra-
port z badań neuronalnego podłoża spontanicznego wykonawstwa muzycznego 
wykonanych przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. 

Autor pierwszej pracy, Philip N. Johnson-Laird, przyjmując paradygmat muzyki 
jako integralnie związanej z improwizowaniem – często bardziej niż z kompono-
waniem – konsekwentnie broni komputacjonistycznego analizowania muzycznej 
kreatywności. Analizując przypadek improwizacji jazzowej, stwierdza istnienie 
trzech rodzajów algorytmu związanego z taką kreatywnością (w tym „neo-
Darwinowskiego” i „neo-Lamarckowskiego”), z których każdy wiąże się z pewnym 
zestawem ograniczeń (Johnson-Laird 2002). 

Natomiast David Borgo i Joseph Goguen proponują zastosowanie w badaniach nad 
improwizacją muzyczną nieliniowej teorii systemów dynamicznych, która ich 
zdaniem umożliwia adekwatne ujęcie nieprzewidywalnego zachowania systemów. 
Nie oferując narzędzia do kompleksowego i detalicznego ujęcia bogactwa tego fe-
nomenu kreatywności muzycznej, wysoko cenią zastosowanie w tych badaniach 
kategorii modelu dynamicznego ("basen przyciągania" i "kierunek ruchu"), które 
nie redukują aspektu złożoności i spontaniczności (Borgo i Goguen 2004).  

 

                                                           
71 Źródło: korespondencja między redakcją a badaczem (2012).  
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Robot imieniem Shimon to osobliwy muzyk grający na marimbie w ludzkim towa-
rzystwie. Jego improwizowana gra wsparta jest przez wizualną ekspresję gestów, 
w interakcji z partnerującymi mu muzykami. Na podstawie tego eksperymentu 
Guy Hoffman i Gil Weinberg przekonują, że muzykalność to nie tylko generowanie 
sekwencji brzmień, ale również cała choreografia ruchów i komunikacja z pozosta-
łymi członkami zespołu muzycznego oraz z publicznością (Hoffman i Weinberg 
2010). 

Jinah Kim, Tony Wigram i Christian Gold zapoznają nas z wynikami intrygujących 
badań z udziałem dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym. Okazało się, jak 
silny wpływ ma na nie muzykoterapia wykorzystująca muzykę improwizowaną. 
Powodować ma ona znaczny wzrost uważności i szeregu umiejętności interperso-
nalnych – w porównaniu z dziećmi, które podczas badania dysponowały jedynie 
zabawkami (Kim, Wigram i Gold 2008)72.  

W eksperymencie opisywanym przez Charlesa J. Limba i Allena R. Brauna do-
świadczeni pianiści wykonujący improwizowaną muzykę jazzową badani byli za 
pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Umożliwiło to monitorowanie 
aktywnych w danym momencie części kory mózgowej. Badanie takie jak to przy-
bliża nas do zidentyfikowania swoistego modelu neuronalnego spontanicznego 
wykonawstwa muzycznego, w który zaangażowane są obszary mózgowe odpowie-
dzialne za konkretne procesy psychologiczne (Limb i Braun 2008).  

Zakres badań nad twórczością i percepcją muzyczną pokazuje, jak rozległego i 
bogatego obszaru ludzkiej natury one dotyczą. Nie ma tutaj mowy o redukowaniu 
„istoty” zjawiska do kategorii biologicznych czy też dyskredytowaniu autorytetu 
muzyka. Przy czym pamiętać należy, w jak początkowym stadium są zwłaszcza 
badania nad improwizacją. Przytaczany już Charles J. Limb stwierdza, że nie widzi 
w swoich badaniach żadnej próby „demistyfikacji” tego zjawiska, bo ich celem jest 
po prostu lepsze zrozumienie go. Chce tylko poznać neurobiologiczne podstawy tej 
niezwykłej działalności ludzkiej, a do tego jeszcze tak wiele mu brakuje73.  
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Matthew Shipp 
według Phila Freemana 

 

przekład: J.R. Matyja 

 

Od ponad dekady piszę o nim niemal co roku. Recenzowałem jego albumy, prze-
prowadzałem z nim wywiady, opisywałem jego osobę w magazynie „Burning Am-
bulance” oraz rozmawiałem z nim o pracach innych muzyków osobiście, przez 
telefon i mailowoach. Nie jestem obiektywnym obserwatorem, jeżeli chodzi o Mat-
ta Shippa albo jego prace. Uważam go za przyjaciela. 

Pomimo tej rozmytej linii pomiędzy docenianiem jego prac jako krytyk a osobistą 
sympatią myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że Matt aktualnie tworzy naj-
lepsze dzieła w swojej karierze, a głos jego pianina dojrzał w coś potężnego, unika-
towego i prawie od razu rozpoznawalnego. Udaje mu się nawet sprawić, aby opar-
te na pianinie trio brzmiało interesująco, a jest to coś, co wydawało mi się w roku 
2012 niemożliwe. 

Ostatni album Matta Elastic Aspects jest doskonałym przykładem tego, w jaki spo-
sób łamie on zasady rządzące prowadzeniem tria jazzowego i jednocześnie tworzy 
świetną, piękną i dostępną dla słuchacza muzykę. Daje on dużo miejsca basiście 
Michaelowi Bisio; w rzeczy samej, są miejsca, gdzie pianino jest prawie całkowicie 
nieobecne, kiedy jest tylko bas, albo bas i perkusja, a jednak wciąż muzyka utrzy-
muje uczucie suspensu, ciągłego ruchu naprzód i wspólnej, jednoczesnej koncen-
tracji partycypujących muzyków w jednym podzielanym pomyśle – mamy do czy-
nienia z tym, co stanowi serce jazzu. 

Shipp dawno porzucił wiele awangardowych clichés, dotarł wreszcie do dźwięku, 
który zawdzięcza o wiele więcej post-bebopowym muzykom z lat 50. i 60. niż tak 
zwanym free players z lat 60. i późniejszych, takim jak Cecil Taylor, Boddy Few czy 
Dave Burell, mimo że docenia on także ich. Matt dąży do czegoś w rodzaju ko-
smicznego, post-free duchowo poszukującego jazzu, czegoś, co łączy tego samego 
ducha, który pozwala płynąć wszechświatowi przez czyjeś palce na klawisze ni-
czym u Alice Coltrane, Sun Ra, a nawet Randy’ego Westona i Muhala Richarda 
Abramsa. Stara się on być przewodnikiem dla czegoś większego niż on sam, pu-
bliczność i egzystencja śmiertelnika. Jest mistykiem, bez tanich chwytów w postaci 
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szat i kadzideł lub wirujących tańców w drodze do pianina. Po prostu przychodzi, 
siada i pozwala muzyce i momentowi zapanować. Jest jednocześnie impetem dla 
tego, co ma się zdarzyć, i zwyczajnym pasażerem w tej samej podróży, w której 
uczestniczą słuchacze. 

Kiedy słucham jego nagrań, czuję, źe słyszę muzykę autentycznej wagi. Takie 
stwierdzenie nie jest prawdziwe dla większości jazzu, który słyszałem w 2012 ro-
ku. Jest wiele nagrań, które cenię, ale istnieje zaledwie kilka, które aspirują do 
miana wykraczających poza dawanie przyjemności. Jeśli nawet aspirują, ponoszą 
porażkę. Obecnie większość jazzu – czy to awangardowego, czy tradycyjnego, no-
wej muzyki, czy kolejnych ujęć standardów – to muzyka o obojętnej wartości (ang. 
take-or-leave-it). Ekstremalnie rzadko słyszy się coś, o czym mógłbym powiedzieć z 
całą powagą, że zmieniło sposób, w jaki myślę o czymkolwiek. W sensie, pianino, 
bas, perkusja – cóż może być bardziej oklepanym schematem? 

Matt znalazł sposoby na uczynienie opartego na pianinie tria ekscytującym nie 
poprzez robienie czegoś radykalnego z którymkolwiek z trzech instrumentów (gra 
na zwyczajnym, „niepreparowanym” pianinie; bas Michaela Bisio jest akustyczny; 
Whit Dickey zasiada za małym zestawem perkusyjnym, a nie monstrum znanym z 
rocka progresywnego), ale po prostu poprzez komponowanie kawałków, a potem 
improwizowanie na ich temat, w sposób, który wzbudza głęboką emocjonalną od-
powiedź u słuchacza. Jego muzyka jest po prostu lepsza niż ta, którą tworzą inni 
pianiści. 

Wróćmy na przykład do tematu Elastic Aspects. Debiutancki album studyjny jego 
aktualnego tria, słyszanego wcześniej na jednym z dysków dwupłytowego wydaw-
nictwa koncertowego The Art of the Improviser, składa się z gęstej serii krótkich, 
perkusyjnych obrazków, które nieomalże powinny być podpisane jako utwory 
współtworzone przez Shippa i basistę Bisio; ten drugi dostaje kilka miejsc na so-
lówki (Alternative Aspects, Explosive Aspects i Rainforest), z których jedna otwiera 
płytę, a jego głębokie, smyczkowe brzęczenie dominuje na całym albumie. To po-
zwala Mattowi skupić się na jego melodiach, które ustrukturyzowane są niczym 
malutkie komórki dźwięku ułożone bok przy boku z intensywną energią i gwał-
towną koncentracją. Tylko jeden utwór na albumie – Elastic Eye cechuje się tym 
rodzajem gromiącej mocy, znanej z poprzednich nagrań tria, jak Prism, Circular 
Temple, czy The Multiplication Table. Elastic Aspects przypomina suitę, nawet jeśli 
utwory nie są na pierwszy rzut oka związane melodią czy rytmem. Nie jest to al-
bum, który można wchłonąć po jednym przesłuchaniu. Wymaga on wręcz ponow-
nego wysłuchania nie tylko dlatego, że ma do pewnego stopnia zapętloną struktu-
rę, ale też dlatego, że poziom emocjonalnego i intelektualnego zaangażowania, 
wyraźnie słyszalny na poziomie wykonania, przenika serce i umysł słuchacza i 
budzi w nim chęć do pełnego zaangażowania się w tę muzykę, tak jak uczynili to 
trzej muzycy. To coś, co nie zdarza się w przypadku innych nagrań jazzowych, 
przynajmniej w moim mniemaniu. 
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Kiedy pisałem te słowa, Shipp i Bisio wydali właśnie album Floating Ice, przypisy-
wany głównie basiście. Jest to muzyka bardziej improwizowana niż ich praca we-
wnątrz trio i jest to bardziej wymiana pomysłów pomiędzy sobie równymi – Bisio 
nie jest na tym albumie basistą Matta, są partnerami pracującymi wspólnie w celu 
objaśnienia czegoś, co nie może istnieć bez całkowitego i ciągłego zaangażowania. 

Matt pracuje w duecie zaskakująco często – jak w przypadku współpracy z sakso-
fonistą Robem Brownem, gitarzystą i basistą Joe Morrisem oraz basistą Williamem 
Parkerem, dwukrotnie z każdym, a także z całą grupą innych ludzi, jak choćby 
wiolonczelistą Matem Manerim, saksofonistami: Sabirem Mateenem i Evanem 
Parkerem oraz gitarzystami: Markiem O’Learym o Jasonem Spacemanem, z każ-
dym raz. Jest więc coś w bezpośredniej komunikacji jeden na jeden, co mu odpo-
wiada. Coś w skupieniu, które umożliwia. Intensywność ekspresji, nieprzefiltro-
wanie, zdolność do przekazywania pomysłów z niemal stuprocentową klarowno-
ścią, mimo że w tym samym czasie pomysłom i koncepcjom partnera poświęca się 
maksimum uwagi i wsparcia. 

Słuchanie wystąpienia duetu Matta Shippa z innym muzykiem jest niczym odby-
wanie z nim rozmowy. Ma wiele do powiedzenia, a jednocześnie naprawdę słucha 
– nie ogląda tylko ruchu Twoich ust, aż się one zatrzymają, by potem powiedzieć 
to, co miał powiedzieć. Mimo bycia jednym z najbardziej pewnych siebie graczy w 
okolicy, jednym z najbardziej zaangażowanych kompozytorów, całkowicie zanu-
rzonym w swojej wizji muzyki, dba on o szukanie nowych perspektyw i zawsze 
zezwala na korektę obranych kursów na podstawie nowych informacji. To jest 
właśnie kluczem do jego muzyki, tak jak jest to kluczem do relacji z innymi ludźmi. 
I właśnie dlatego nazywam go przyjacielem, i właśnie dlatego wciąż go słucham.  

* * * 

Phil Freeman jest krytykiem muzycznym, piszącym dla gazet i czasopism takich 
jak Aquarian Weekly, Alternative Press, Magnet, Jazziz, Don Beat, Juggernaut, Metal 
Hammer i The Wire. Autor książki New York Is Now!: The New Wave of Free Jazz 
(2001). Pasjonuje go awangardowy jazz, jak również hardcore i death-metal. Jest 
redaktorem czasopisma Editor of Burning Ambulance poświęconego muzyce i sztu-
ce. Więcej informacji na:  

 http://www.smashwords.com/profile/view/PhilFreeman 

http://www.newmusicbox.org/articles/In-Conversation-with-Phil-Freeman/ 
http://burningambulance.com/tag/phil-freeman/ 

 

Strona internetowa Matthew Shippa: www.matthewshipp.com  

Autor zdjęcia: Peter Gannushkin  
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O muzyce w niedoskonałym świecie 
Wywiad z Matthew Shippem 

 

Witold Wachowski 

przekład: Jacek Klimbej  

Muzyka jest do słuchania, malarstwo do oglądania i tak dalej, jednak ludzie 
zawsze lubili o nich rozmawiać. Ludzie są w stanie rozmawiać o wszystkim – 
nawet o ciszy. Nie irytuje Cię to? 

W idealnym świecie nie musielibyśmy rozmawiać o muzyce, istniałaby po prostu 
w swej istocie. Stare powiedzenie głosi, że jeśli Johnny potrafi namalować obraz, 
dlaczego miałby chcieć o nim mówić. Mówić jest łatwo, sądzę jednak, że ludzkie 
doświadczenie jest tym, czym jest. Musimy tworzyć konstrukty na temat rzeczy, 
które robimy. 

 

Zdefiniowanie jazzu zdaje się dziś rzeczą niemożliwą – z korzyścią dla samego 
jazzu. Tak czy inaczej, czy można obecnie określić (nowoczesną) muzykę? Co 
sądzisz o dzisiejszych najśmielszych eksperymentach w muzyce filharmonicz-
nej i innych dziedzinach sztuki? 
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Nie mam zdania na ten temat. Niespecjalnie jestem na bieżąco z obecnymi śmia-
łymi eksperymentami w muzyce i innych sztukach. Jeśli ludzie odkrywają pewne 
rzeczy, wnioskuję, że świat potrzebuje, aby zostały one odkryte. 

 

Nie lubisz mówić o muzyce pod kątem definicji i modeli. Jak zatem 
komunikujesz się z innymi muzykami? Czy muzyka improwizowana jest 
pewnego rodzaju językiem dla profesjonalnych muzyków? A może to nic 
takiego? (Gdy byłem nastolatkiem, uwielbiałem słuchać technicznych 
niezrozumiałych dyskusji pomiędzy moimi ulubionymi wykonawcami). 

Staram się nie rozmawiać o muzyce z ludźmi, z którymi gram. Wszyscy wiemy, 
skąd pochodzimy, więc jeśli nie ma jakieś szczególnej technicznej kwestii do omó-
wienia w ramach powtórki, możemy równie dobrze obrać inny temat rozmowy. 
Czasami oczywiście rozmawiamy o muzykach, którzy nas inspirują, lub o konkret-
nym albumie, jednak nie wymaga to żadnego technicznego języka. 

 

Jak dobrze musisz znać muzyka, aby współpraca z nim była udana? Wystarczy, 
że jest świetny w tym, co robi, czy musi Cię też czymś zaskoczyć? 

Z muzykami, z którymi gram, muszę być bardzo blisko. Gdy wiem, że pochodzimy 
z tego samego miejsca, mam poczucie nieświadomej więzi z nimi. Jest ona bardzo 
ważna, na niej opiera się prawdziwy kontakt. 

 

Widziałem w zeszłym roku Twój koncert w Toruniu. Grałeś z trzema polskimi 
muzykami. Przypuszczam, że nie przygotowywałeś się za dużo do tego 
występu, a mimo to koncert był bardzo spójny. Jaki jest Twój sekret? 

Nie wiem, jaki był sekret tego występu. Uważam siebie za dobrego i reagującego 
muzyka, chętnego dokonać wszelkich starań, aby uczynić koncert doświadczeniem 
w pełni zbiorowym, więc jeśli taka jest moja intencja, a reszta muzyków jest doj-
rzała i ją podziela, znajdziemy sposób, aby koncert był wspólnym doświadczeniem, 
opartym na swego rodzaju równowadze i interakcji. 

 

Jesteś często pytany o łączenie jazzu i tradycji klasycznej. Czy Twoje 
kompozycje łączą się z innymi dziedzinami sztuki lub formami ludzkiej 
aktywności? Czy jest to możliwe? 

Moja muzyka łączy się z wieloma sferami myślowymi, w których – jak mi się wyda-
je – coś takiego jak muzyka nie istnieje. Świat jest dla mnie wibracją i energią 
i zdaje się dopasowywać do oddzielnych czynności, takich jak tworzenie muzyki. 
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Komponowanie, lingwistyka czy jakakolwiek inna czynność, jak na przykład boks, 
są u podstaw tym samym: nagromadzeniem energii i pewną strukturą, zatem ak-
tywność, która na powierzchni tego świata zdaje się tworzeniem muzyki, pod po-
wierzchnią łączy się ze wszystkim. 

 

Świetnie porównałeś jazz do boksu. W obu dziedzinach wymagana jest 
koordynacja ruchów i improwizacja. Czy jest jeszcze według Ciebie w tej 
muzyce coś z rywalizacji, przeciwieństw, a nawet walki? Czy one w ogóle 
jeszcze występują? 

Nie wiem, jakie wyzwania, opozycje lub zmagania mogą występować w tej muzyce 
w kontekście boksu. Wszystko na swój sposób zmierza do wojny, w przeciwnym 
wypadku cząstki nie przekształciłyby się nigdy w nic nowego. 

 

Cieszymy się, że sprzeciwiasz się monopolizowaniu muzyki i utrwalaniu 
muzycznego konserwatyzmu. Czy zgadzasz się, że sprzeciw ten w pewnym 
stopniu może odnosić się do Twojej muzyki? 

Muzyka jest muzyką, więc moja uwaga na temat faszyzmu Lincoln Center i jazzo-
wych neokonserwatystów nie jest w niej bezpośrednio odzwierciedlona, poza tym 
nie byliby oni nigdy w stanie tworzyć muzyki, jaką ja tworzę, gdyż ich umysły i 
dusze są spaczone. Nie chciałbym też nigdy tworzyć tego, co oni. 

 

Jakie są według Ciebie źródła edukacji dla odbiorców sztuki awangardowej? Z 
jednej strony mamy artystę mówiącego: „Pieprzyć świat, robię własną 
muzykę”74, z drugiej zaś ludzie lubią ich zwyczaje. 

Źródłem edukacji dla odbiorców sztuki awangardowej jest życie – przede wszyst-
kim bycie otwartym na wiele rzeczy. 

 

Czy uważasz, że młodzi słuchacze są odporni na próby manipulowania ich 
gustami muzycznymi? Czy istnieje w tej kwestii jakieś zagrożenie? 

Jeśli zajmiesz się kimś, kto jest w młodym wieku, i nauczysz go, aby jego umysł był 
elastyczny, będzie on otwarty na wiele rzeczy. Przede wszystkim powinno się temu 
komuś pokazać, że skoro istnieją różne rodzaje ekspresji w muzyce i sztuce, musi 
być tego powód. Dlaczego, jeśli myślisz, że coś jest dziwne, nie zapoznasz się z po-

                                                           
74 Cytat pochodzi z wywiadu z Matthew Shippem, przeprowadzonego przez Dave’a Reitzesa z magazynu 
„Perfect Sound Forever” (1999): „Zatem, w wypadku Monka masz do czynienia z tym ikonoklastycznym 
pianistą, którego nastawienie to »Pieprzyć świat, robię własną muzykę«?”. 
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strzeganiem świata i motywami danych artystów? Jest to oczywiście trudne, gdyż 
ludzie postrzegają dziś wszystko jako produkty. 

 

Wracając do tematu improwizacji: do XVII wieku muzyka nie była tak 
podzielona. Później to się zmieniło, a teraz można mówić zarówno o muzyce 
improwizowanej, jak i nieimprowizowanej. Czy jest to bardzo szkodliwe w 
kontekście edukacji muzycznej i grania na żywo? 

Jeśli zwyczaj improwizacji zostałby zaakceptowany w kulturze zachodniej, byłoby 
to naturalne. Nauczanie byłoby naturalne, niczym „nauczanie” oddychania, 
którego oczywiście nie musimy nauczać – to kwestia instynktu. Improwizacja w 
muzyce klasycznej, obecna oczywiście i zwana jazzem, nie została nigdy 
zaakceptowana w zachodnim świecie. Nasze chore umysły sprawiają, że obawiamy 
się nieświadomych procesów, a kontrolowana czynność, taka jak pisanie na 
papierze, sprawia, że czujemy się bezpieczniej – stąd odkąd zachód nie przyjmuje 
nieświadomych procesów, nauczanie improwizacji, lub otwieranie się na nią, nie 
jest zgodne z konstruktami tego, kim jesteśmy. 

 

Zmianom w muzyce towarzyszą zmiany w sposobie używania instrumentów. 
Jest coś takiego jak edukacja muzyczna, jednak powiedziałeś kiedyś, że „jazzu 
nie powinno uczyć się w szkołach, lecz poprzez indywidualny kontakt z 
mistrzami gatunku”. Czy istnieje coś takiego jak właściwy sposób użycia 
instrumentu? 

Nie mam pojęcia, czy jest jakiś właściwy sposób grania na instrumencie. W zasa-
dzie – sądzę, że nie ma. Występuje szereg powszechnie uznawanych ćwiczeń, lecz 
tak na prawdę mogłem rozwinąć się na nieskończoną liczbę sposobów. To, co sły-
szysz w swojej głowie, jest kluczowe – jeśli jest wyrazistym obrazem, możesz prze-
łożyć go na dźwięki nawet przy pomocy niewłaściwej techniki. 

 

Co powiedziałbyś o fortepianie, na którym zwykle ćwiczysz? Czego oczekujesz 
od instrumentu, na którym masz grać? 

Moje oczekiwania co do instrumentu sprowadzają się do tego, aby działał i trzymał 
strój. Nawet jeśli nie do końca spełnia te wymagania, muszę odebrać go takim, jaki 
jest, znaleźć jego osobowość i sprawić, aby zadziałał jak najlepiej. Każdy fortepian 
ma swoją osobowość. 

 

Pytam o fortepian, gdyż saksofoniści lub trębacze mogą z łatwością 
podróżować ze swymi instrumentami, powinni nawet mieć więcej niż jeden, za 
to Ty musisz polegać na obcych instrumentach, w obcych miejscach. Można by 
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powiedzieć, że trudno jest pianiście nawiązać tak bliski kontakt z 
instrumentem, jak muzycy grający na mniejszych i przenośnych, z którymi 
prawie się nie rozstają. Czy to jest problem? 

No i znów, każdy fortepian ma swój wszechświat; musisz dowiedzieć się, jaki on 
jest, i sprawić, by współgrał z tym, czym jesteś. Czy było to pianino, czy wielki for-
tepian koncertowy, Monk umiał nałożyć na nie swoją osobowość. 

 

Jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Masz jakiś regularny grafik? O której 
godzinie wstajesz? 

Wstaję o 8 rano, sprawdzam e-mail i Facebooka, jem, zajmuję się interesami, roz-
mawiam z moim przedstawicielem i kontaktuję się z wytwórnią płytową, idę na 
pocztę i robię jeszcze parę tym podobnych rzeczy. Po południu ćwiczę na fortepia-
nie i komponuję. W nocy odbieram telefony, czytam jeszcze więcej e-maili, a potem 
próbuję posurfować po internecie i przeczytać parę newsów. 

 

W jednym z wywiadów wspomniałeś o tym, że nie inspirują Cię konkretne 
rzeczy lub zjawiska na świecie, lecz ruch i energia, które przez niego 
przepływają. Czy któraś z mistycznych lub intelektualnych tradycji jest Tobie 
bliska? 

Najbliższe mi mistyczne tradycje to thao-then i joga kundalini oraz mistycyzm wy-
stępujący w amerykańskim transcendentalizmie: Emerson, Whitman, Thoreau. 

 

Czy to, że skupiasz się na energii i przepływaniu, może być cenną wskazówką 
dla rozwijających się muzyków? Czy może powinni skupić się na ćwiczeniach 
na instrumencie, w obliczu czego wszelka filozofia jest zbędna? 

Wczesna edukacja powinna się skupiać na nauce poprawnej gry, cokolwiek to 
znaczy. Gdy zaczynasz wpadać na własne pomysły, powinieneś zacząć rozwijać 
technikę, aby móc je wyrazić, nawet jeśli sprzeciwia się to wszystkiemu, czego się 
nauczyłeś jako „poprawnego grania”. 

 

Biografie muzyków pełne są anegdot dotyczących nagłych, wyrazistych 
początków ich pasji. Jeśli miałbyś wskazać najbardziej znaczące zdarzenie w 
Twoim życiu, czy byłoby to obejrzenie w telewizji w wieku dwunastu lat 
Ahmada Jamala i Niny Simone, czy może coś innego? 
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Wczesne lata nauki są bardzo bogate, skomplikowane i niejasne, gdyż dzieje się tak 
wiele. Ciężko przez to znaleźć te chwile eureki, jednak zobaczenie Niny i Ahmada 
było dla mnie dwiema niezwykle ważnymi rzeczami. Telewizja, która zazwyczaj 
uśmierca umysł, sprawiła, że mój się otworzył. 

 

Jeśli miałbyś podsumować swoją muzyczną drogę: czy jest coś, czego żałujesz 
albo się wstydzisz? 

Nie żałuję ani nie wstydzę się niczego. Jestem, kim chcę być, jeśli cokolwiek bym 
zmienił, byłbym już kim innym. 

 

Wyobrażasz sobie bycie kimś innym niż muzykiem? Czy jest jakaś dziedzina, 
której mógłbyś w takim wypadku się poświęcić? 

Wyobrażam sobie bycie kimkolwiek. Jest mi dane być new-jazzowym muzykiem, 
więc nim jestem, lecz gdybym miał talent wyprowadzania ciosów, zainteresował-
bym się boksem. 

 

Który z Twoich albumów poleciłbyś młodym słuchaczom niezaznajomionym 
jeszcze z Twoją twórczością? 

Myślę, że moja nowa płyta Elastic Aspects jest najlepsza, również Zo i New Orbit 
stanowią dobre wprowadzenie do mojej muzyki, dobra może być również elektro-
akustyczna produkcja Equilibrium. 

 

Autor zdjęcia: Lena Adasheva  
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Surf i Mountain Range 
Wywiad z Monica Linville – Malarką numeru 

Przemysław Staroń, Witold Wachowski 
przekład: Monika Włudzik 

Podzieliła Pani swoje obrazy na trzy kategorie: 
abstrakcyjne, utrzymane w konwencji reali-
zmu magicznego lub realizmu współczesnego. 
Czy granice między tymi kategoriami są ostro 
zarysowane? 

Szczerze mówiąc, przypisuję różne kategorie mo-
im stylom malarskim głównie w celach komercyj-
nych. Jeśli chcę, żeby ktoś trafił na moją stronę 
internetową, to muszę korzystać z najczęściej wy-
bieranych słów kluczowych związanych ze sztu-
ką. Wolałbym nie używać tego rodzaju określeń, 
ponieważ wykorzystuję wiele różnych technik 
przy tworzeniu poszczególnych obrazów. Kiedy 
ktoś pyta mnie, w jakim stylu maluję lub jaką malarką jestem, często nie wiem, co 
odpowiedzieć. Używam takiego stylu, który uważam za najbardziej odpowiedni 
dla tematu, którym w danej chwili się zajmuję. Moje podejście zmienia się z obrazu 
na obraz. Z mojego doświadczenia wynika, że poza swoimi praktycznymi zaletami, 
klasyfikacja jest potrzebna odbiorcom, którym trzeba wyjaśnić, co widzą albo co 
pokaże się na ekranie po kliknięciu polecenia otwórz portfolio. W ten sposób sta-
ram się zachęcić na przykład właścicieli galerii sztuki do obejrzenia moich prac, 
jeśli nie ma właściwych słów na okładce, nawet nie zajrzą do portfolio. Na prze-
strzeni wieków nie tylko właściciele galerii, kuratorzy muzeów i krytycy nazywali 
poszczególne style, techniki i ruchy artystyczne, ale robili to również sami artyści! 
Dlaczego nadawanie nazw jest ważne? Prawdopodobnie gdyby malarze więcej 
czasu poświęcali na malowanie, a mniej na definiowanie własnej twórczości, ich 
prace byłby prawdziwsze. Ale tak nie wygląda świat sztuki. Nazwy zostały stwo-
rzone, publiczności powiedziano, co jest wartościowe, a co nie. Przymierający z 
głodu artyści starają się sprostować oczekiwaniom publiki i krytyki, aby wejść na 
światowe salony i zapracować na swój kawałek chleba, a proces twórczy na tym 
cierpi. Cóż, przepraszam, być może przesadzam. 
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Czy jacyś mistrzowie malarstwa wpłynęli na Pani twórczość? 

Przede wszystkim Rembrandt i Caravaggio. Celem moim obrazów jest wytworze-
nie połączeń między mną i obrazem oraz odbiorcą i obrazem. Chcę stworzyć azyl 
dla umysłu, który mógłby dowolnie wędrować z dala od zgiełku codziennego życia. 
Chcę trafić do odbiorcy i uzyskać pełną emocji odpowiedź. Uważam, że można 
osiągnąć taki efekt przez odpowiednie wykorzystanie światła i tego nauczyłam się 
patrząc na dzieła tych dwóch wielkich mistrzów. Mogę pracować w wielu różnych 
stylach, ale za każdym razem staram się malować subtelnie, posługując się wyrazi-
stymi kontrastami światła i cienia. Do tego sprowadza się wpływ mistrzów. Poza 
tym animacje wykonywane w studiach Disneya też są dla mnie ważne.  

 

Formy abstrakcyjne często przypominają widzowi konkretne kształty (zgod-
nie z koncepcją Gestaltu). Czy to może stanowić przeszkodę dla ambitnego 
abstrakcjonisty? Czy taka skłonność pomaga czy przeszkadza artystom? 

Zupełnie mi nie przeszkadza. Wierzę, że ukończony obraz przestaje być moją wła-
snością i należy do wszechświata. Bez względu na to, jaki ma być obraz, abstrak-
cyjny lub realistyczny, po ukończeniu pracy każda interpretacja jest całkowicie 
subiektywna. Maluję obrazy abstrakcyjne, realistyczne i usytuowane pomiędzy 
tymi dwoma tendencjami, ludzie często szukają ukrytego przesłania na obrazach, 
które go nie mają. Spostrzeżenia widzów wzbudzają mój zachwyt, czasami ludzie 
odnajdują rzeczy, które nie miały znaleźć się na obrazie, ale kiedy patrzę na obraz 
z ich perspektywy, okazuje się, że takie interpretacje są jak najbardziej prawidło-
we i prawdziwe. Takie doświadczenia są dla mnie ważne, ponieważ sądzę, że arty-
sta zawsze zostawia część siebie w swoim dziele. Czasami nie widzę tego, co inni, 
ale i tak odczuwam satysfakcję, bo moje prace trafiają do widzów, który angażują 
się w proces widzenia obrazu.  

   

W jakim stopniu Pani obrazy są odbiciem świata rzeczywistego, a w jakim 
stopniu fantazji? 

Wbrew pozorom to nie jest łatwe pytanie. Używam obrazów, kolorów, światła i 
tekstury, które czerpię z otaczającego mnie świata. Jednak maluję to, co czuję, a nie 
to, co widzę. Nawet jeśli maluję obraz realistyczny, moja paleta barw nie ma opie-
ra się na tym, co widzę, ale na tym, co czuję kiedy patrzę. Kiedy maluję obraz abs-
trakcyjny, nie wybieram rozmyślnie tekstur i barw, którymi się posługuję. Jednak 
w moim otoczeniu można dostrzec pewne podobieństwa między światem, który 
mnie otacza i tym, co przedstawiają moje płótna… Być może moje prace są zawie-
szone pomiędzy tymi dwoma światami? 

 

Czy sztuka jest dla Pani sposobem komunikacji z ludźmi? Jeśli tak, to czy takie 
stwierdzenie jest również prawdziwe w przypadku obrazów abstrakcyjnych? 
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Z pewnością tak. Uważam, że to samo można powiedzieć o sztuce w ogóle, bez 
względu na to, czy artyści zgadzają się na to, czy nie. Jeśli jako malarze nie mamy 
żadnego przekazu, to dlaczego wieszamy obrazy na ścianach, tak żeby inni je zo-
baczyli, zamiast palić je po skończeniu malowania? Niektóre z moich obrazów rze-
czywiście niosą ze sobą specyficzny przekaz, jednak zawsze, gdy maluję, staram się 
nawiązać kontakt z odbiorcą. Staram się zawrzeć widza w mojej pracy, zbudować 
bliski związek z widzem. Chcę powiedzieć, że wszystko i wszyscy się w jakiś sposób 
łączy. Ten przekaz odnosi się do wszystkim moich obrazów, realistycznych i abs-
trakcyjnych. 

 

Gdyby miała Pani dodać światu kolorów, jakiego by Pani użyła? 

Użyłabym mieszanin barw zamiast konkretnych kolorów i z pewnością byłby one 
analogiczne. Poszczególne kolory sąsiadujące ze sobą na kole barw są wspaniale, 
lecz kiedy umieści się je obok kolorów z przeciwnej strony koła, wydają się moc-
niejsze i dodatkowo wzmocnione przez ich otoczenie. Ta zasada sprawdza się za-
równo w przypadku kolorów, jak i świata.  

 

Czy Pani zdaniem można podzielić ludzi na artystów i nie-artystów? 

Sądzę, że jest to możliwe ale niepotrzebne. Życzyłabym sobie, aby wszyscy myśleli 
kreatywnie, ponieważ – kto wie – może akurat teraz wszyscy powinnyśmy starać 
się myśleć jak najbardziej kreatywnie. „Stare zasady już się nie sprawdzają” – ML 

 

Mieszka Pani w niezwykłym miejscu, co zapewne ma wpływ na Pani twór-
czość. Czy ten wpływ jest świadomy, czy raczej nieświadomy i gwałtowny? 

Malowałam przez całe życie (to już ładnych parę lat!) i jeśli miałabym oszacować, 
to mniej więcej 75% tego czasu spędziłam malując realistyczne obrazy. Nic więc 
dziwnego, że mój mózg jest wypełniony obrazami z mojego otoczenia. Teraz malu-
ję prace abstrakcyjne i kiedy chcę użyć tekstury, koloru lub światła, to mam ten-
dencję do wybierania form organicznych. Śmieję się, bo uważam, że w moim od-
czuciu moje prace są uniwersalne, nie regionalne. Co nie znaczy jednak, że inni 
widzą je w ten sam sposób! Niedawno ktoś powiedział mi, że w moich pracach 
widoczny jest silny wpływ tropików. Uśmiechnęłam się i zaczęłam się zastanawiać, 
jak to możliwe. Ostatnio przygotowywałam retrospektywną wystawę moich prac z 
ponad 50-letniego okresu twórczości. To było interesujące doświadczenie, mogłam 
się przekonać, że charakterystyczne cechy stylu mojego stylu, takie jak intensywne 
barwy, ostre kontrasty i zróżnicowane tekstury, można odnaleźć w moich dziecię-
cych pracach, które malowałam, dorastając w północnej części Stanów Zjednoczo-
nych. Sama nie wiem... czy to jest „tropikalne”? [śmieje się].  

Strona internetowa malarki: http://www.monicalinville.com/ 
Fotografia pochodzi z archiwum Moniki Linville.  
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Agnieszka Sroka 
Fotograf numeru 
 

 

Z wykształcenia psycholog dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, po-
siada doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego typu niepełnosprawnością, w 
tym – autyzmem. Równolegle – jest fotografem-samoukiem. Tematem jej prac pre-
zentowanych w AVANCIE jest dynamika zmian w pozornie nieruchomym otocze-
niu, zarówno przyrody, jak i artefaktów. Dynamika będąca efektem upływu czasu 
i czynników innych niż celowe ludzkie działanie. Są to niezwykłe formy i tekstury 
(a także barwy) powstałe na skutek zmian fizycznych, chemicznych 
i organicznych, zużycia, przypadkowych dewastacji, a nawet nieprzewidzianych 
skutków napraw i ulepszeń. To, co potocznie postrzegane jako zniszczone i brzyd-
kie, w jej fotografiach nabiera osobowości i artystycznego gestu. Przywodzą na 
myśl skojarzenia z poezją Białoszewskiego, choćby jego natchnionymi opisami 
zacieku na suficie czy nieomal psychologicznym studium sprzętów domowych. 

Ważnym tematem twórczości fotograficznej Agnieszki Sroki są również ludzie. 
Niedawno odnalazła się w fotoreportażu, uczestnicząc w Pracowni Fotoreportażu, 
czego owocem była wystawa zorganizowana w ramach I Opolskiego Festiwalu 
Fotografii (http://offoto.pl).Ze szczególną pasją fotografuje dzieci75.  

Wybrane prace dostępne na: www.zielonasciana.wordpress.com  
Fotografia pochodzi z archiwum A. Sroki.  

                                                           
75 Opracował: Witold Wachowski.  
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John Carvalho 

 

He is a Professor of Philosophy and Chair of the Department of 
Philosophy at Villanova University. He is the author of essays on 
Socrates, Nietzsche, Barthes, Foucault, Deleuze, music, 
photography, film, power, terror and the body. A completed 
monograph, A Thinking with Images, on theory and the visual 
arts, is looking for a home. 

Profesor filozofii i dziekan Wydziału Filozofii na Villanova 
Universisty. Autor wielu publikacji z szerokiego zakresu, jak  
filozofia Socratesa, Nietschego, Barthesa, Foucalta, Deleuzego, a 
także muzyka, fotografia, film, władza, terror i ciało. Niebawem 
ukaże się jego monografia na temat sztuk wizualnych. 

 

 

Tadeusz Ciecierski  

 

Assistant professor at the Institute of Philosophy, University of 
Warsaw, Secretary General of Polish Semiotic Society, and 
member of Centre for Philosophical Research. He works in the 
philosophy of mind and language and related areas. Author of 
Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki. 

Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 
sekretarz Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, a także 
członek Ośrodka Badań Filozoficznych. Interesuje się filozofią 
języka i umysłu oraz problematyką pokrewną. Autor książki: 
Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki.  

 

 

 

Ed Cohen 

 

Professor Cohen teaches cultural studies and directs the 
Graduate Program in Women’s and Gender Studies at Rutgers 
University, New Brunswick. His research interests encompass 
discourses such us philosophy, economics, politics, 
historiography, ethnography, biology, and medicine. Author of A 
Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics and the Apotheosis 
of the Modern Body. 

Naucza w ramach studiów nad kulturą. Kieruje Graduate 
Program na Women’s and Gender Studies na Uniwersytecie 
Rutgers w New Brunswick. Jego zainteresowania naukowe 
dotyczą takich zagadnień jak: filozofia, ekonomia, polityka, 
historiografia, etnografia, biologia i medycyna. Autor książki A 
Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics and the Apotheosis 
of the Modern Body. 
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Andreas Elpidorou 

 

He holds a Ph.D. in philosophy from Boston University. He is 
a visiting lecturer at Boston University and has published in 
philosophy of mind, philosophy of cognitive science, and 
phenomenology. 

Uzyskał tytuł doktora w zakresie filozofii na Uniwersytecie w 
Bostonie. Jest tam również wykładowcą oraz autorem wielu 
publikacji z filozofii umysłu, kognitywistyki i fenomenologii.  

 

 

 

 

 

 

Phil Freeman  

 

 

He is a music critic, writing for newspapers and magazines such 
as the Aquarian Weekly, Alternative Press, Magnet, Jazziz, Don 
Beat, Juggernaut, Metal Hammer, MSN Music and The Wire. Au-
thor of New York Is Now!: The New Wave of Free Jazz (2001). 
Editor of Burning Ambulance: a journal of music and the arts.  

Krytyk muzyczny, piszący dla gazet i magazynów takich jak 
Aquarian Weekly, Alternative Press, Magnet, Jazziz, Don Beat, 
Juggernaut, Metal Hammer, MSN Music i The Wire. Autor książki 
New York Is Now!: The New Wave of Free Jazz (2001). Jest 
redaktorem czasopisma Burning Ambulance poświęconego 
muzyce i sztuce.  

 

 

Paweł Gładziejewski 

 

A graduate student in Sociology at Faculty of Humanities of 
Nicolaus Copernicus University in Toruń. A PhD student in 
Department of Cognitive Science and Epistemology at Institute of 
Philosophy, Nicolaus Copernicus University. His main scientific 
interests are philosophy of mind, cognitive science and social 
epistemology. 

Absolwent socjologii na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doktorant w Zakładzie 
Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii UMK. Jego 
główne zainteresowania to filozofia umysłu i kognitywistyka, a 
w szczególności epistemologia społeczna. 
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Janusz Guzowski 

 

PhD student of philosophy and MA student of cognitive science 
at the University of Nicolaus Copernicus in Torun. His research 
deals with issues from the border of psychology, philosophy and 
mind sciences. Often inspired by Eastern thought.  

Doktorant filozofii i magistrant kognitywistyki na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy badawczej zajmuje się 
zagadnieniami z pogranicza psychologii, filozofii i nauk o umy-
śle. Często inspiruje się filozofią Wschodu. 

 

 

 

 

 

 Uri Hershberg 

 

 

Assistant Professor in School of Biomedical Engineering, Science 
& Health Systems at Drexel University. Research keywords: 
bioinformatics, immunology, neural computation, system 
biology, somatic selection, autoimmunity, genetic stability, 
germline diversity, dendritic cell, transcription elements, 
computational and mathematical modeling, complex systems, 
cognition, inflammation. 

Profesor asystent w School of Biomedical Engineering, Science & 
Health Systems na Uniwersytecie Drexel. Główne 
zainteresowania to: bioinformatyka, immunologia, neuronalna 
obliczeniowość, biologia systemowa, selekcja somatyczna, 
autoimmunizacja, stabilność genetyczna, różnorodność linii 
zarodkowej, komórki dendrytyczne, modelowanie 
matematyczne i komputacyjne, układy złożone, poznanie i go-
rączka. 
 

 

Anna Karczmarczyk 

 

A graduate in Psychology at Kazimierz Wielki University. A PhD 
student in Department of Cognitive Science and Epistemology at 
Nicolaus Copernicus University. Scientific interests: philosophy 
of mind, cognitive science and interdisciplinary studies on self. 

Absolwentka kierunku psychologia na Wydziale Pedagogiki i 
Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Doktorantka w 
Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Jej główne zainteresowania to filozofia umysłu, 
kognitywistyka i interdyscyplinarne badania nad jaźnią. 
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Dawid Lubiszewski 

 

A PhD student in Department of Philosophy of Science at 
Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University. His 
main scientific interests are theory of complexity, cellular 
automata and cognitive science. 

Doktorant w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego 
zainteresowań należą teoria złożoności, automaty komórkowe i 
kognitywistyka. 

 

 

 

 

 

Jakub R. Matyja 

 

A PhD student at the Graduate School of Social Research, Polish 
Academy of Sciences & University of Lancaster, UK Dual. His 
main scientific interests are embodied and enactive (music) 
cognition and its relations to sociology (of music). 

Doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk oraz na University of Lancaster. Do jego naukowych 
zainteresowań należą ucieleśnione i enaktywne poznanie 
muzyczne oraz ich związki z socjologią (muzyki). 

 

 

 

 

Yair Neuman 

 

He received his Bachelor's degree in Psychology and Philosophy 
and his PhD in Cognition (Hebrew University, 1999). 
Interdisciplinary researcher who has contributed to various 
fields from cognition to theoretical biology and information 
technology. Author of numerous academic papers and two 
manuscripts. He is currently working on his third book to be 
published by Cambridge University Press. 

Prowadzi badania interdyscyplinarne, poczynając od poznania, 
przez teoretyczną biologię, aż do technologii informacji. Jest 
autorem wielu akademickich publikacji i dwóch manuskryptów. 
Obecnie pracuje nad swoją trzecią książką, która zostanie 
wydania przez Cambridge University Press. Posiada tytuł 
magistra psychologii i doktora filozofii na Uniwersytecie 
Hebrew (1999 r.). 
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Jacek S. Podgórski 

 

A PhD student in Department of Philosophy of Science at 
Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University. His 
main scientific interests are interdisciplinary studies in 
immunology.   

Doktorant w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego 
zainteresowań należą interdyscyplinarne badania w immunolo-
gii.  
 

 

 

 

 

Mark Rowlands 

 

Professor of Philosophy at the University of Miami. Author of 
books on the philosophy of mind and cognitive science, the mor-
al status of non-human animals, cultural criticism. He is one of 
the principal architects of vehicle externalism, or the extended 
mind. Author of The Nature Of Consciousness, Externalism: 
Putting Mind and World Back Together Again, The New Science of 
the Mind, The Philosopher and the Wolf (a kind of memoirs) and 
others.  

Profesor filozofii na University of Miami. Jest jednym z twórców 
teorii rozszerzonego umysłu. Autor wielu książek z dziedziny 
filozofii umysłu i kognitywistyki, a także moralnego statusu 
zwierząt i krytyki kultury. Napisał m.in.: The Nature Of 
Consciousness, Externalism: Putting Mind and World Back To-
gether Again, The New Science of the Mind, Filozof i wilk (polski 
przekład). 

 

Kevin Ryan  

 

He is a recent graduate of Villanova University, where he earned 
a BA in Philosophy, Humanities, and Global Interdisciplinary 
Studies.  He is currently attending the University of Edinburgh 
for a MSc in Mind, Language, and Embodied Cognition.  His 
primary research interests include embodied music cognition, 
auditory perception, and others.  

Absolwent Villanova University (licencjat z filozofii, nauk 
humanistycznych i Ogolnych Studiów Interdyscyplinarnych. 
Obecnie jest magistrantem na University of Edinburgh 
(dziedzina umysłu, języka i ucieleśnionego poznania). Jego 
główne zainteresowania to ucieleśnienie poznania muzycznego, 
percepcja słuchowa i inne. 
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Neeraja Sankaran 

 

(Ph. D., Yale University, 2006) is Assistant Professor of the 
History of Science, Technology & Medicine at Yonsei University 
in Seoul, S. Korea, with research interests in the history of 
biological and medical science in the 20th century.  

Jest profesorem asystentem na Wydziale Historii Nauki, 
Technologii i Medycyny na Yonsei University (Korea 
Południowa). Posiada tytuł doktora uzyskany na Yale University 
w 2006 roku. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują 
historię nauk biologicznych i medycznych w dwudziestym 
wieku. 
 

 

 

 

Przemysław Staroń 

 

A graduate of psychology and cultural studies at Catholic 
University in Lublin. Teacher of ethics and knowledge of the 
culture, psychologist, trainer at the Centre for the Development 
"Jump", and expert in SWPS Press Center. He works creatively 
with young people, adults and seniors. 

Absolwent psychologii i kulturoznawstwa Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze, 
psycholog, trener w Centrum Rozwoju „Jump", ekspert w 
Centrum Prasowym SWPS. Na co dzień pracuje twórczo z 
młodzieżą, dorosłymi i seniorami. 

 

 

 

Bartłomiej Świątczak 

 

He received a PhD degree in Philosophy (Nicolaus Copernicus 
University) and in Life Sciences: Foundations and Ethics 
(University of Milan). Currently he holds a position of an 
Associate Researcher in the Department of History of Science at 
the University of Science and Technology of China. His work is 
focused on the concept of homeostasis (and relative concepts of 
a balance and equlibrium) in the immune system. 

Uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz doktora Life Sciences: Foundations and Ethics na 
University of Milan. Obecnie zajmuje stanowisko Associate 
Researcher na Wydziale Historii Nauki  na University of Science 
and Technology of China. Interesuje go kategoria homeostazy (a 
także równowagi i ekwilibrium) układu odpornościowego. 
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Alfred I. Tauber 

 

Zoltan Kohn Professor emeritus of Medicine and Professor 
emeritus of Philosophy at Boston University. Philosopher and 
historian of science, originally trained as a biochemist and 
hematologist. Author of many publications on biochemistry, cell 
biology, biomedicine, the development of modern immunology, 
the doctor-patient relationship, and contemporary science 
studies. Author of The Immune Self: Theory or Metaphor?, Patient 
Autonomy and the Ethics of Responsibility and other books. 
Recipient of the Science Medal from the University of Bologna. 
Doctor of Philosophy honoris causa from University of Haifa.  

Emerytowany profesor medycyny oraz emerytowany profesor 
filozofii na Uniwersytecie w Bostonie. Filozof, historyk nauki, 
wyedukowany również w biochemii i hematologii. Autor wielu 
publikacji z dziedziny biochemii, biologii komórki, biomedycy, 
rozwoju współczesnej immunologii, związku lekarz-pacjent i 
problemów w nauce. Autor książek: The Immune Self: Theory or 
Metaphor? i Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility i 
in. Otrzymał takie wyróżnienia i nagrody jak: Science Medal 
Uniwerystetu Bologna oraz tytuł doktora filozofii honoris causa 
na Uniwersytecie w Haifie. 

 

 

Witold Wachowski 

 

Cognitivist philosopher (Nicolaus Copernicus University 2011), 
currently affiliated with the Centre for Philosophical Research in 
Warsaw. Manager of the Avant Projects supported by Ministry 
of Science and Higher Education. Research interests: Embodied, 
Embedded and Distributed Cognition; Science, Technology and 
Society Studies.  

Kognitywista i filozof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011), 
obecnie związany z Ośrodkiem Badań Filozoficznych w 
Warszawie. Kierownik naukowego projektu Avant wspieranego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zainteresowania badawcze: ucieleśnione, osadzone i 
rozproszone poznanie; badania nad nauką, technologią i 
społeczeństwem. 
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Monika Włudzik 

 

She is a doctoral student in literary studies at Nicolaus 
Copernicus University in Toruń. Her research interests include 
anthropology of the body and medical humanities. She 
translates texts on cognitive science, philosophy and practice-
based art research.  

Jest doktorantką literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują 
antropologię ciała i medyczne nauki humanistyczne. Tłumaczka 
tekstów z zakresu kognitywistyki, filozofii i badań 
nad praktyką artystyczną. 

 

 

 
Pictures sources: the authors archives. 

Fotografie pochodzą z archiwów autorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer reviewed / Teksty recenzowane: The pluripotent history of immunology; The Immune Self: Practicing 
Meaning in vivo; A Body Worth Defending. Opening Up a Few Concepts; Representing without Represen-
tations; Where is my mind? Mark Rowlands on the vehicles of cognition.  

Peer reviewed in accordance with rules for introductions / Teksty recenzowane zgodnie z zasadami 
oceniania tekstów o charakterze wprowadzeń: Immune system, immune self. Introduction; Who is on 
guard for harmony? On harmony, phagocytes and immunological identity; From the immune self to 
moral agency. Comments; Investigating subjectivity; “Immunology of music”? A short introduction to 
cognitive science of musical improvisation.  

Peer reviewed in accordance with rules for book reviews / Teksty recenzowane zgodnie z zasadami 
oceniania recenzji książek: Varietes of Presence; Res cogitans extensa; A Critical History of the Embo-
died Cognitive Research Paradigm; Dancing about music, rather than talking…  
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