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Wstęp

Tematem  niniejszej  pracy  jest  biopolityka,  zjawisko  wielowarstwowe, 

będące nośnikiem wielu znaczeń,  określane przez wiele definicji  równocześnie, 

a także (historycznie) uwikłane w kwestie o pejoratywnym zabarwieniu. Chodzi mi 

tutaj  głównie  o te  ujęcia,  w  których  biopolityka  skojarzona  bywa  z  rasizmem, 

eugenicznymi projektami przez jednych, przez innych natomiast ujmowana bywa 

jako racjonalne kierowanie ludźmi i ich przestrzenią życiową. Niektórzy – na co 

zwraca uwagę  Thomas  Lemke2 –  podkreślają  paradoksalny  charakter  pojęcia, 

gdyż  jawi  się  on  dla  nich  jako  oksymoron  poprzez  połączenie  dwóch 

przeciwstawnych sobie obszarów. Polityka w tym ujęciu stoi w opozycji do tego co 

biologiczne,  zmysłowe  i  cielesne,  jest  w  tym  znaczeniu  rozpatrywana  jako 

kierowanie sferą publiczną, społeczną, która nie miałaby nic wspólnego z życiem 

w  sensie  biologicznym,  organicznym.  Podejścia  odnośnie  biopolityki  oscylują 

między opcjami  politycystycznymi,  rozpatrującymi procesy życia  jako  przedmiot 

polityki a naturalistycznymi rozpatrującymi życie jako podstawę polityki. Naturaliści 

umiejscawiają życie poniżej polityki, gdzie ma ono organizować wszelkie działania 

polityczne.  Politycystyczne  stanowiska  wychodzą  natomiast  z  założenia,  że 

polityka  funkcjonuje  ponad  życiem,  operując  nie  tylko  w  sferze  biologicznego 

istnienia.

Poza  tak  biegunowo  sformułowane  stanowiska  wykracza  propozycja 

Michela Foucault, którego rozważania skupiają się wokół pojęcia biopolityki jako 

regulacji  procesów życia w obrębie populacji,  a istoty  żywe rozpatruje  on jako 

jednocześnie prawnie  i  biologiczne uwarunkowane podmioty.  Foucault  rozwinął 

historyczne i relacyjne rozumienie pojęcia3 gdzie życie samo wychodzi poza obie 

opcje, nie oznacza ani podstawy ani przedmiotu polityki,  lecz granicę pomiędzy 

nimi.  Cechy  biologiczne  jednostek  zostają  przeniesione  na  poziom  populacji, 

wedle  której  można  określać  normy  i  oszacować  standardy  jej  postępowania. 

W tej  przestrzeni  odbywa  się  rządzenie,  jako  sprzężenie  obszarów 

2  Thomas Lemke: Biopolityka. Przeł. Tomasz Dominiak, wyd. Sic! W-wa 2010 (Biopolitik) str. 8.
3  Tamże, str. 11.
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specjalistycznej  wiedzy  i  dyscyplin  takich  jak  statystyka,  demografia,  biologia, 

epidemiologia,  które  zarządzają  jednostkami  oraz  zbiorowościami  przy  użyciu 

środków  normalizujących,  dyscyplinujących  lub  wyłączających.  Sama  natura 

zależy od działań władzy i rządzenia, jest ich częścią składową, jawi się jako ich 

korelat. Kontrolowanie ludźmi jako populacją jest w jego ujęciu „grą” na tym co dla 

populacji naturalne, a populacja ma status podmiotu/przedmiotu na której owa gra 

się odbywa. Jej natura, samodzielna wewnętrzna dynamika poprzez szacowanie, 

wskaźniki  śmiertelności,  urodzeń,  zachorowań  pozwala  na  jej  szczegółowe 

sterowanie4.

Po  Michelu  Foucault  wielu  teoretyków,  między  innymi  Michael  Hardt, 

Giorgio  Agamben,  Antonio  Negri  czy  Roberto  Esposito  rozwija  lub  krytykuje 

stanowisko  przez  niego  wypracowane.  Szczególnie  interesujące  bywają 

propozycje  wskazujące  na  transformacje  nowoczesnej  biopolityki  w  biopolityke 

ponowoczesną i jej analizę wobec (co prawda zarysowanego już przez Foucault) 

powiązania z kapitalizmem (i  zagadnieniami relacji  i  granic  między ekonomią i 

polityką  czy  produkcją  a  reprodukcją).  Odmienną  problematykę  dotyczącą 

biopolityki prezentują autorzy koncentrujący się na rozwoju biotechnologii i nowych 

form interwencji cielesnych (zmieniających środki i cele biopolitycznych działań). 

Ponieważ  głównym  trzonem  mojej  pracy  są  kwestie  cielesności  uwikłanej  w 

dyskursy  i  procedury  medyczne,  przydatne  wydaje  się  omówienie  poniżej 

koncepcji  biosocjalności  Paula  Rabinowa  i  etopolityki  Nikolasa  Rose  jako 

bezpośrednio wkraczające w centrum zagadnień związanych ze współczesnymi 

medycznymi praktykami i strukturami.

Ten szeroki wachlarz propozycji nakazuje wskazać, że jest biopolityka nadal 

funkcjonującym,  żywym,  aktualnym  pojęciem,  wymagającym  ciągłego 

precyzowania. Będę zatem określała biopolitykę jako pojęcie nad którym praca 

ciągle  (zawsze)  jest  nieskończona,  moja  perspektywa  będzie  operować 

w przestrzeni  koncepcji  w  głównej  mierze  wyznaczonej  przez  lekturę  tekstów 

Michela  Foucault.  Teoria  Foucault,  ma charakter  filozoficzny,  analizuje  on  całe 

kompleksy  kontekstów i  dyskursów,  które  miały  wpływ na  powstanie  zjawiska, 

wskazuje na „przejścia”, „cięcia” czy „symptomy” niż proponuje stricte historyczną 

4  Thomas Lemke: Biopolityka…, str. 12-13.
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czy socjologiczną wykładnię: „(…) otóż to, czym się zajmuję, nie przynależy ani do 

dziedziny historii, ani do socjologii, ani do ekonomii. Jest to raczej coś, co – w taki  

czy inny sposób i ze względów czysto faktycznych – wiąże się z filozofią, czyli  

z polityką  prawdy,  to  właśnie  zdaje  mi  się  bowiem  najlepszą  definicją  słowa 

‹‹filozofia››. Chodzi o politykę prawdy”5.

Foucault  jest  mącicielem,  który  intryguje  (zarówno  stylistycznie  jak 

i konceptualnie), podróż przez jego teksty to przedzieranie się przez niekończącą 

się  gęstwinę.  Mąciciel,  czyli  myśliciel,  który  nie  daje  gotowych  formuł, 

jednoznacznych  odpowiedzi  na  zadawane  przez  siebie  pytania:  rzuca  kamień 

w wodę zamieniając przejrzystą taflę w przestrzeń zaburzoną, poruszaną kręgami 

fałd  rozchodzących  się  we  wszystkie  strony.  Nie  chciałabym  referować  myśli 

Foucault, chodzi mi raczej o wejście w dialog, czasem dywagacje spowodowane – 

przyznam –  niepewnością  co  do potężnego obszaru  zagadnień  jakimi  operuje 

filozof.  Jednak  z  pewnością  nieuchronnie,  będzie  rezonował  gdzieniegdzie 

sprawozdawczy  ton  wypowiedzi.  Postaram  się  również  jak  wspomniałam 

przytoczyć stanowiska teoretyków, którzy kwestie biopolityki podejmowali w swych 

rozważaniach  ustosunkowując  się  do  myśli  Foucault  lub  rozwijając  swoje 

koncepcje, czasami równolegle z Foucault, czasami w zupełnie innym zmierzając 

kierunku.  Wobec  pracy  nad  podejmowanym  tematem,  tego  typu  otwarcie  ma 

wymiar  praktyczny.  Ten  wymiar  ujawnia  się  zwłaszcza w kontekście  głównego 

rdzenia tego tekstu, jakim jest stosunek struktur władzy-wiedzy do ciała jednostki 

i populacji (jako nawzajem przenikający się twór) i wyznaczanie przez te struktury 

obszarów  kompetencji  tego  kto  do  zdrowia/choroby  miałby  pretendować 

zwłaszcza  w  interesującym mnie  fenomenie  dyskursu  medycznego.  Koncepcje 

filozofa  są  dla  mnie  ważne  z  uwagi  na  wykształcenie  przez  niego  aparatu 

analityczno-interpretacyjnego  nie  przesyconego  perspektywą  scjentystyczną. 

Foucault  wykształcił  bardzo  plastyczne  narzędzie  teoretyczne  nie  rezygnując 

z precyzji i drobiazgowości, dzięki czemu jego rozważania mają wymiar zarazem 

uniwersalny, jak i szczegółowy.

5 Michel  Foucault:  Bezpieczeństwo  terytorium  populacja.  Wykłady  w  Collège  de  France 
1977/1978, tł. Michał Herer, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, (Sécurité, territoire, 
population 1977-1978) str. 25.
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Aby  nieco  jednak  ograniczyć  temat  niezwykle  rozległy,  który  można  by 

rozpatrywać z perspektywy (bio)etyki, socjologii, historii polityki, historii technologii, 

prawa  czy  medycyny  posłużę  się  (wyznaczoną  przez  Foucault)  matrycą 

teoretyczną. Będzie nią taktyka pisania o przestrzeniach sytuujących się pomiędzy 

dyskursami, o ich wzajemnych relacjach, splotach, granicach. W tym wymiarze 

pewne kwestie, których próbę „obróbki” teoretycznej podejmę w niniejszym tekście 

będą  przenikały  się  i  współbrzmiały  z  pracą  praktyczną,  z  działaniem, 

podejmowanym przeze mnie w innym medium. Seria rysunków, instalacje są tutaj 

dopowiadającą (żeby nie stwierdzić, zawężając: ilustrującą) perspektywą, bardzo 

specyficzną, możliwą do zrealizowania jako wypowiedź jedynie w mediach, które 

zastosowałam. Jest to o tyle istotne, że zapewne pojawią się w pracy teoretycznej, 

pisemnej, puste miejsca, a w praktycznej: wielokropki, sprawa otwarta. Będzie to 

zatem sugestia,  że  znalazły  swoją  realizację  w  innym obszarze  działań.  Stąd 

wskazówka: niech ten tekst będzie podpowiedzią, ale nie rozwiązaniem zagadki, 

niech będzie podszeptem dla obrazów, jak cicha kołysanka słyszana resztkami 

świadomości przy zapadaniu w sen.

Poniższe  rozważania  są  efektem  zapoznania  się  z  refleksjami  filozofa 

i próbą  ich  skorelowania  z  moimi  działaniami  artystycznymi.  Chodziło  mi 

o ustosunkowanie  się,  dialog  ale  także  pewien rodzaj  krytyki  czy  może raczej 

przełożenia  i prób  zrozumienia  pewnych  tez  i  zagadnień  za  pomocą  nie  tylko 

języka werbalnego, ale także wizualnego.
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Rozdział 1. Sprawność semiotyczna

1.1. Biopolityka

Słowem wprowadzenia przytoczę kilka ważnych dla lektury i  interpretacji 

tekstów Michela Foucault uwag. A więc po pierwsze: termin biopolityka w tekstach 

Foucault jest wielokrotnie zastępowany przez termin biowładza, autor traktuje go 

jako synonim. Ja również będę wymiennie stosować te terminy. Możliwe jednak, 

że delikatna zmiana znaczenia dokonuje się w ostatnim dziele Michela Foucault: 

Historia  seksualności (Historie  de  la  sexualite,  t.  1-3,  Paris  1976-1984),  gdzie 

nieco pośrednio, choć bardziej intensywnie pojawia się termin biowładza zamiast 

biopolityka.  Intensywność  rozważań  jest  tamże  dyktowana  tym,  że  w  dziele 

zawarta  jest  kontynuacja  wcześniej  już  sygnalizowanych  kwestii 

biopolityki/biowładzy; lecz tym razem termin pojawia się po to, by Foucault mógł 

przygotować formułę oporu przeciwko technologiom rządów, które wykorzystują 

życie ludzkie jako swój przedmiot. Autor Historii seksualności dąży tym samym do 

przekroczenia,  jakim ma być samostanowienie i  proponując koncepcję „technik 

siebie” zarysowuje projekt  realizowania „człowieka jako dzieła sztuki”.  Tej myśli 

Michela  Foucault  nie  będę  podejmowała,  skupiając  się  na  procedurach 

określających czym miałaby być  biopolityka  zarysowana w takich dziełach jak: 

seminaria  z  Collège de France  Trzeba bronić  społeczeństwa;  Bezpieczeństwo, 

Terytorium, Populacja; Biopolityka, a także pierwszym tomie wspomnianej powyżej 

Historii  seksualności pt.  Wola  wiedzy.  Teksty  z  których  korzystałam  dotyczą 

w głównej  mierze  konstytuowania  się  formacji  jaką  jest  biopolityka,  to  w  nich 

szukałam związków i splotów z interesującymi mnie zjawiskami: instytucjonalnym 

wymiarem służby zdrowia oraz dyskursami medycznymi. Interesujące są dla mnie 

również  kompetencje  jakie  zakłada  się  ich  „użytkownikom”  czy  „uczestnikom”. 

Zaproponuję  w  tym  kontekście  utworzoną  przeze  mnie  na  bazie  poniższych 

dociekań  tezę  sprawności  semiotycznej oraz  powiązania  jej  z  wydolnością 

ekonomiczną.
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Wielokrotnie będę przywoływała również pojęcie  dyskursu,  i  używam go 

tutaj  w znaczeniu jakie nadał  mu sam Foucault  głównie na kartach  Archeologii  

wiedzy (L’archeologie  du  savoir,  Paris  1969  r.)  kształtując  jego  sens  już  we 

wcześniejszym dziele pt. Słowa i rzeczy (Les mots et les choses. Une archeologie  

des sciences humaines, Paris 1966).  Archeologia wiedzy jest w ujęciu Foucault 

alternatywnym sposobem uprawiania historii.  Jest  to  metoda badania  dyskursu 

zmierzająca  do  formy  epistemologii  pozbawionej  podmiotu  poznającego, 

denotowania, znaczeń i prawdy. W tym celu filozof przeprowadza prace badawcze 

nad formacjami, które określa jako epistemy. Epistemy są kodeksami sterującymi 

dyskursem siatki poznawczej, są polami wewnątrz których poznanie jest możliwe, 

ustanawiają  one  porządek  wedle  jakiego  wiedza  była  możliwa.  Są 

nieuświadomionymi  formami  myślenia,  swego  rodzaju  a  priori  określającymi 

przestrzeń poznawczą danej  kultury6.  W dziele  Słowa i  rzeczy Foucault  chciał 

określić  zatem  owo  pole  poznawcze,  epistemologiczne  (épistème)  od  którego 

zależą różne formy wiedzy empirycznej.  Bada je poddając analizie historie idei 

naukowych  od  XVI  do  XIX  wieku,  a  za  cel  obiera  odkrycie  „nagiego 

doświadczenia” nie zdeformowanego przez język, który nie jest obiektywnym czy 

neutralnym  reprezentantem  rzeczywistości,  lecz  kształtuje  go  i wyznacza 

kategorie postrzegania i myślenia dotyczące świata. Te kategorie i formy myślenia 

wedle  Foucault  są  odmienne  w zależności  od  epoki  (i  obowiązującej  w  danej 

epoce epistemy).

Natomiast w Archeologii wiedzy zajmuje się on już nie epistemami a samym 

dyskursem, który definiuje jako „zespół aktów formułowania”, które są systemami 

ludzkich wypowiedzi zawierającymi w sobie to, o czym mówiono lecz także to, co 

było kulturowo niedozwolone czy zakazane przez władzę. Foucault wskazując na 

wieloznaczność  pojęcia  wielokrotnie  przez  siebie  używanego  definiuje  je 

w następujący  sposób:  „W  systemie  najogólniejszym  i  najbardziej  chwiejnym 

oznaczało  ono  zbiór  realizacji  werbalnych,  a zatem  przez  dyskurs  rozumiano 

w tym  wypadku  to,  co  zostało  stworzone  (ewentualnie  wszystko,  co  zostało 

stworzone)  w  zakresie  zbiorów znaków.  Ale  rozumiano  również  przez  dyskurs 

6 Michel Foucault: Archeologia wiedzy. I wyd: Warszawa 1977, Państwowy Instytut Wydawniczy; 
przeł. Andrzej Siemek. wstęp: Jerzy Topolski (L’archéologie du savoir 1969) s. 14.
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zespół aktów formułowania, serie zdań gramatycznych lub logicznych. Wreszcie-

i to  właśnie  znaczenie  zostało  w  końcu  uprzywilejowane  (wraz  z  pierwszym 

służącym mu za horyzont) – dyskurs jest tworzony przez zbiór sekwencji znaków, 

jeżeli  sekwencje  te  są  wypowiedziami,  a  więc  jeżeli  można  im  przypisać 

szczególny sposób istnienia”. Wprowadza przy tym pojęcie formacji dyskursywnej 

stanowiącej  „(…)  zasadę  rozproszenia  i  repartycji  nie  sformułowań i  nie  zdań 

gramatycznych czy logicznych, ale  wypowiedzi,  (…) wówczas pojęcie dyskursu 

będzie  już  określone:  zbiór  wypowiedzi  należących  do  jednego  systemu 

formacyjnego. W tym sensie będę mógł mówić o dyskursie klinicznym, o dyskursie 

ekonomicznym, o dyskursie historii naturalnej, o dyskursie psychiatrycznym”7. 

Zbiór wypowiedzi (enonce) – elementarnych jednostek dyskursu, będący formacją 

nie  powiązaną  z  podmiotem  wypowiadającym  i  mających  swój  sens  jedynie 

w obrębie danej epistemy stanowi właśnie formację dyskursywną. To dzięki wiedzy 

wyodrębnia  się  coś  takiego  jak  praktyka  dyskursywna,  która  to  jest  zespołem 

elementów  przez  tę  praktykę  ukształtowanych  i  niezbędnych  do  powstania 

jakiejkolwiek nauki.

W  wykładzie  programowym  po  objęciu  katedry  w  Collège  de  France  z 

2 grudnia  1970,  którego  tematem-tytułem  był  Porządek  dyskursu Foucault 

oznajmia, że produkcje dyskursów podlegają kontroli  i ekskluzji wewnątrz danej 

kultury,  które  to  powodują  różnice  między  członkami  społeczeństwa.  Ta  sieć 

zakazów manifestuje się szczególnie wyraźnie odnośnie stref takich jak polityka 

i seksualność  (przy  czym  chciałam  zwrócić  uwagę,  że  takie  ujęcie  sprawy 

wskazuje  w  tym  miejscu  silnie  na  zrąb  biopolityczny).  Sam dyskurs  naukowy 

wyłania  się  z  zasady  kontroli  jego  produkcji,  ekskluzja  dotyczy  tutaj  słów 

zakazanych,  mowy  irracjonalnej  oraz  wykluczeń  w  odniesieniu  do  opozycji 

prawda-fałsz,  którego nadrzędnym celem staje się dążenie do prawdy.  Zasada 

kontroli  dyskursu  naukowego  mogłaby  być  postrzegana  jako  „logofilia”,  jednak 

Foucault wskazuje, że jest ona raczej przysłoną dla tego co określa „logofobią”.

Cały ten proces archeologii:  dokopywania się do pól  epistemologicznych 

(w Słowach  i  rzeczach),  tych  nieuświadomionych  form  myślenia,  czy  później 

w Archeologii  wiedzy do  powiązań,  porządków  i  rozproszeń  formacji 

7  Michel Foucault: Archeologia…, str. 12.
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dyskursywnych  ma  służyć  określaniu  relacji  między  słowami  a  rzeczami,  czyli 

relacji pomiędzy językiem a rzeczywistością pozajęzykową.

1.2. Władza

 Czym tak na prawdę jest władza? Foucault w Historii seksualności określa 

ją następująco: „nie jest ani instytucją, ani strukturą, ani czyjąkolwiek potęgą – jest 

nazwą  użyczoną  złożonej  sytuacji  strategicznej  w  danym  społeczeństwie”8. 

Foucault opisuje i rozważa aparat rządzenia: rządzenia ludźmi, rządzenia samymi 

sobą,  tropi  moment  przejścia  od  mechanizmów  prawa,  poprzez  mechanizmy 

dyscyplinarne  do  tzw.  mechanizmów  czy  też  technologii  urządzeń 

bezpieczeństwa.  Te  mechanizmy  wykształcają  się  w  pewnych  konkretnych 

momentach.  Dla  państwa  prawa  będzie  to  XVI-XVII  wiek,  dla  państwa 

dyscyplinarnego XVII/XVIII stulecie i od końca XVIII wieku mamy do czynienia z 

urządzaniem  państwa  podług  mechanizmów  bezpieczeństwa.  Jest  to  próg 

nowoczesności, który wg. Foucault trwa aż do dziś (charakteryzują go wszelkie 

wdrażane  obecnie  amerykańskie  i  europejskie  techniki  rządzenia9.  Owe 

mechanizmy bezpieczeństwa jako potężne technologie władzy wiążą się z całą 

serią zjawisk, które miały wpływ na ich ukształtowanie. Techniki te oparte są na 

inkorporowaniu i wykorzystywaniu tego co „naturalne” dla procesów życia, tego co 

wynika z funkcjonowania ciał i ciała.

Przejście  to  zostało  wyznaczone  przez  wyłonienie  się  formacji 

charakterystycznej  dla  tego  okresu,  czyli  populacji oraz  zmiany  stosunku 

suwerena do  zbiorowiska  ludzi  będących  populacją  –  czyli  chodzi  o  zmianę 

stosunku  suwerennej  władzy  do  tego  nowego  „bytu”  (choć  można  by  ulec 

złudzeniu,  że  suweren  zniknął  całkowicie  –  co  zdaje  się  w książce  będącej 

zapisem  jego  wykładów  pt.  Bezpieczeństwo  terytorium,  populacja sugerować, 

jednak tylko  po to,  by  na końcu zrobić  woltę  i  ukazać suwerenny  mechanizm 

8 Michel  Foucault:  Historia  seksualności.  Wyd.  I:  Warszawa  1995,  przeł.  Bogdan  Banasiak, 
Tadeusz  Komendant,  i  Krzysztof  Matuszewski.  wstęp:  Tadeusz  Komendant  Spółdzielnia 
Wydawnicza „Czytelnik” str. 83-84.

9 Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 29.
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wewnątrz  władzy  państwowej  sytuujący  się  wobec  życia  człowieka  jako  nadal 

aktywny). To przejście od państwa opartego na prawie i dyscyplinie do państwa 

urządzanego  według  mechanizmów  bezpieczeństwa  jest  rodzajem  „cięcia”  jak 

powiada  Foucault.  Urządzenia  bezpieczeństwa  stosują  zupełnie  odmienne 

od dyscyplinarnych czy prawnych systemów sposoby sprawowania władzy. Nie są 

to  już  jednoznacznie  egzekwowane  prawnie  czy  dyscyplinarnie  zarządzenia, 

system  zakazów  i  nakazów,  ale  są  to  strategie  i  mechanizmy  regulujące, 

dystrybuujące,  oparte  na  życiu  w  jego  biologicznym  wymiarze,  na  procesach 

rozwojowych wraz z ich procesami i cyrkulacjami.

W obrębie  władzy suwerennej zarządza się poddanymi jako podmiotami 

prawnymi, władza suwerenna była władzą represyjną, która skazywała na śmierć 

i zezwalała na życie, a jej symbolem był miecz 10. Prawo do życia konstytuuje się 

poprzez  zrealizowanie  lub  zaniechanie  prawomocnego  zabójstwa.  Władza  nad 

życiem wyrażana jest przez śmierć lub możliwość pozostawienia przy życiu. Ten 

typ władzy realizowany był poprzez pobieranie daniny, części bogactw, dóbr, ziem, 

to: „(...)prawo do łupu, rzeczy, czasu, ciał i wreszcie życia. Kulminację tego prawa 

stanowił przywilej zawładnięcia celem zgładzenia”11.

Przekształcenie  tej  opresyjnej  zasady  suwerenności  polega  na  tym,  że 

władza  poprzez  mechanizmy  bezpieczeństwa  skazuje  na  życie,  operuje  inną 

ekonomią wdrażania władzy. Na Zachodzie od epoki klasycznej łup, jako pobór 

daniny,  którego wymaga suweren,  przestaje być najważniejszy.  Od tego czasu 

władza  jest  składową poczynań i mechanizmów służących kontroli,  organizacji, 

nadzorowania  ujarzmianych  sił.  Rolą  władzy  staje  się  porządkowanie 

i wytwarzanie, a nie niszczenie. Prawo do zadawania śmierci przemieszcza się: 

władza zadawania śmierci zostaje uzupełniona o władzę, która sprawuje władzę 

do panowania nad życiem. Panowanie jest sprawowane poprzez kontrolę samego 

życia, która je polepsza i pomnaża. Wojny nie są już toczone na chwałę suwerena, 

w jego imię, a w imię ochrony życia wszystkich. Tresuje się populacje, aby zabijały 

się  wzajemnie  (w  imię  przeżycia,  które  tego  wymaga).  „Masakry  stały  się 

10   Michel Foucault: Historia…, str. 119.
11  Tamże, str. 119.
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życiodajne”12. W tak zarysowanej konstelacji władz można zabijać, aby móc żyć. 

Zachodzi  tutaj  zmiana  z  taktyki  wojennej  na  strategię  międzypaństwową, 

zagrożony nie jest suweren, a biologiczne istnienie całej populacji. „Odkąd władza 

podjęła się sterowania życiem, trudniej przychodzi jej egzekwowanie kary śmierci. 

Nie ma mowy o kiełkowaniu uczuć humanitarnych, dyktuje to racja bytu i logika 

funkcjonowania władzy. Jakżeby mogła realizować swoje najwyższe prerogatywy 

za  pomocą  wyroków  śmierci,  skoro  swą  najważniejszą  rolę  upatruje  w 

zabezpieczaniu,  podtrzymywaniu,  wzmacnianiu,  pomnażaniu  i  porządkowaniu 

życia?  Najwyższy  wymiar  kary  jest  dla  takiej  władzy  jednocześnie  granicą, 

skandalem  i sprzecznością.  (...)  Legalnie  zabija  się  ludzi,  którzy  stanowią  dla 

innych coś w rodzaju biologicznego zagrożenia”13. Władza sprawowana jest zatem 

na poziomie gatunku, życia, rasy i masowych zjawisk ludnościowych. Pojawia się 

moc zachowania przy życiu (lub wtrącenia w śmierć) zamiast dawnego prawa do 

pozostawiania przy życiu lub zadawania śmierci.

Zmienia się tym samym również stosunek do natury wraz z uznaniem, że 

populacja  również  posiada  pewną  naturę  –  swoją  przypadkowość,  swoiste, 

immanentne populacji mechanizmy. Natura była czymś przeciwko czemu kierował 

się  suweren,  narzucając  prawa.  W  obrębie  aparatów  bezpieczeństwa,  natura 

populacji podatna jest na różnorakie modyfikacje, można nią zarządzać, nie działa 

się  już  przeciw  niej,  a  operuje  się  wewnątrz.  „(…)  populacja  nie  jest  już 

zbiorowiskiem podmiotów prawa, zróżnicowanych według statusu, miejsca pobytu, 

stanu posiadania (…) stanowi ona raczej zbiór elementów, które z jednej strony 

przynależą do szerokiej dziedziny przyrody ożywionej, z drugiej zaś – otwierają się 

na arbitralne, choć zarazem przemyślane i zaplanowane ingerencje”14.  

W  konsekwencji  zamiast  z  rodzajem  ludzkim  mamy  do  czynienia 

z gatunkiem,  który  podlega  tym  samym  procesom  jakim  podlegają  inne  istoty 

żywe. Sam człowiek zyskuje wymiar biologiczny. Foucault podkreśla, że populację 

określa  się  w  obszarze  gatunku,  ale  również  jest  związana  z  publicznością. 

Publiczność  w  tym  ujęciu  (XVIII  wiecznym)  oznaczała  rozpatrywanie  populacji 

12  Michel Foucault: Historia…, str. 120.
13  Tamże, str. 120-121.
14  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 96.
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w perspektywie zachowań,  nawyków,  lęków i oczekiwań –  jednym słowem pod 

kątem  obyczajowym  stając  się  zarazem  przedmiotem  perswazji  czy  edukacji. 

Wraz z populacją poszerza się zakres uznawania tego czym jest człowiek. Odtąd 

jest  on  w  swym  jednostkowym  wymiarze  (i  zbiorowym)  zarówno  bytem 

biologicznym jak i publicznym, podatnym na oddziaływania15.

System  bezpieczeństwa  zakłada  prawdopodobieństwo  wystąpienia 

przestępstwa, którego chce się uniknąć. Jest to poniekąd forma przewidywania, 

antycypowania  możliwych  wydarzeń.  Różnice  między  systemem  prawno-

dyscyplinarnym,  a  systemami  bezpieczeństwa  odnoszą  się  do  szczegółów. 

Dyscyplina ma charakter dośrodkowy, ujarzmia wszystko, mówi ludziom co mają 

czynić, objawia się głównie w nakazach, zakazy natomiast są niedookreślone, jest 

to  tresura  ujarzmiająca,  (przykładem  takiego  sposobu  zarządzania  jest  życie 

klasztorne oraz życie w koszarach, szkołach, szpitalach)16. Prawo jest systemem, 

który każdą rzecz określa ze względu na podział na to co jest dozwolone i na to co 

jest zakazane, a skupiając się na zakazach precyzuje jaki czyn jest niedozwolony. 

Porządek  jest  definiowany  w relacji  do  nieporządku  i  jest  zaprowadzony  gdy 

wyeliminuje  się  wszystko  co  było  zakazane,  jest  to  negatywna  technika, 

negatywne  myślenie:  operuje  w  obszarze  wyobrażenia  czyli  w  obszarze 

komplementarnym wobec  rzeczywistości.  Przeciwnie:  systemy bezpieczeństwa. 

One starają się działać w strefie tego co realne poprzez analizy,  statystyki,  nie 

nakazują ani nie zakazują, raczej regulują, kontrolują i powstrzymują co najwyżej 

rzeczywistość.  Mechanizm  bezpieczeństwa  próbuje  uchwycić  „naturę  rzeczy” 

poprzez pozostawienie rzeczy ich biegowi, jest to technika odśrodkowa, mająca 

tendencję do rozprzestrzeniania się.

W  klasycyzmie  następuje  równoległość:  to  nie  tak,  że  jedne  techniki 

i strategie są zastępowane przez inne. Oprócz praktyk dyscyplinarnych pojawiają 

się  w  polu  polityki  i ekonomii  dodatkowe,  nowe  obszary  problemów  z  którymi 

władza  musi  sobie  radzić  wytwarzając  nowe  technologie.  Tymi  obszarami 

problemów  jest  przyrost  naturalny,  pojawienie  się  długowieczności,  problem 

15  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 96.
16  zob: Michel Foucault:  Nadzorować i karać. Wydawnictwo Fundacji Aletheia, wyd I: Warszawa 

1993, koedycja z wyd. Spacja, przeł. Tadeusz Komendant (Surveiller et punir. Naissance de la  
prison 1975), oraz Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 69.
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zasiedlenia,  migracji,  a  wreszcie  zdrowia  publicznego.  W  XVIII  wieku  kierunki 

dyscypliny i regulacji populacyjnych są rozdzielone, ale nie oznacza to eliminacji  

systemu dyscyplinarnego. Po stronie dyscypliny mamy do czynienia z instytucjami 

takimi  jak  szkoła,  armia,  które  opracowują  taktyki,  strategie,  szkolenia 

i wychowania by sprawniej, ekonomiczniej zarządzać ciałami. Po stronie regulacji 

populacyjnych  natomiast  stosuje  się  takie  techniki  jak  demografia,  szacunki: 

długości życia, proporcji między zasobami a mieszkańcami, zestawianie bogactw 

z ich obiegiem17. W XVIII wieku pojawiają się zalążki anatomo i biopolityki, czyli 

właśnie te nowe techniki władzy w postaci instytucji, które zapewniają utrzymanie 

stosunków produkcji (rodzina, armia, szkoła, policja, medycyna indywidualna czy 

administracja  zbiorowości)  działających  na  poziomie  procesów  ekonomicznych 

poprzez  z  jednej  strony:  segregację  i  hierarchizację  członków  społeczeństwa 

(populacji)  oraz  z  drugiej  poprzez  sprzęgnięcie  akumulacji  ludzi  z akumulacją 

kapitału. W XIX wieku dokonuje się ponowne scalenie dyscypliny i mechanizmów 

bezpieczeństwa  w jedną  technologię  władzy.  Cechą  tej  władzy  przestaje  być 

zabijanie, lecz staje się przejmowanie życia we wszelkich jego przejawach.

1.3. Życie

W XVIII wieku wyłaniania się nowy sposób wiązania rzeczy ze spojrzeniem 

i dyskursem.  Wraz  z  rozwojem  nauk  fizycznych  powstaje  odmienny  model 

racjonalności  i związany  z  nim  prymat  wzroku  nad  innymi  zmysłami,  które 

wyznaczają szlak formułowania się praw organizujących nową dziedzinę. Bardziej 

złożoną  niż  ta  stricte  fizyczna,  lecz  jej  pokrewną:  dziedzinę  istot  żywych. 

Następuje  przejście  od  racjonalności  kartezjańskiej,  mechanistycznej  do 

racjonalności charakteryzującej istoty żywe. A więc poprzez te modusy wykształca 

się możliwość i potrzeba nowej żądzy wiedzy: chodzi o klasyfikację istot żywych. 

Przed  wiekiem  XVII  nie  istniał  jeszcze  podział  na  przekazy  fikcjonalne 

i dokumentalne,  znaki  stanowiły  część rzeczy.  Na przełomie XVII  i  XVIII  wieku 

słowa i rzeczy zaczynają stawać się sposobami reprezentacji. Powstaje historia 

17  Michel Foucault: Historia…, str. 122.
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naturalna: „Aż do Aldrovandiego (XVI-XVII w.-przyp. A.P.) historia była doskonale 

jednorodnym wątkiem, splatającym to, co postrzega się w rzeczach, ze wszystkimi 

znakami, które zostały w nich odkryte bądź umieszczone”18.  

W  epoce  klasycznej  następuje  oddzielenie  świata  od  istoty  żywej,  wcześniej 

„Historia istoty żywej była sama ową istotą wpisaną w wielką sieć semantyczną, 

która łączyła ją ze światem”19.  

Od momentu formowania się historii  naturalnej zmienia się sens historii:  chodzi 

o dominację spojrzenia, przewagę obserwacji, służebnej temu, by opisać rzeczy 

w neutralnych słowach.  Dokumentami  w  tym trybie  wiedzy nie  są  archiwa czy 

przekazy  innych,  powtarzanie  dawnych  legend,  historii  (co  było  zadaniem 

historyka aż do połowy XVII  wieku).  Dokumentami staje się przestrzeń (zielnik, 

ogród,  gabinet  historii  naturalnej,  zastępują  renesansowy  spektakl,  festyn, 

widowisko  oplecione  wokół  paroksyzmów  osobliwości).  Pogrupowane, 

sklasyfikowane poprzez swe rozmieszczenie obok siebie rzeczy są już tym samym 

zanalizowane  i  nazwane.  Tu  właśnie  objawia  się  owa  „neutralność”  języka. 

Pozorna,  gdyż gest  klasyfikacji  jest  z porządku językowego,  jest  niewerbalnym 

oddzieleniem,  to  już  nie  dawny  splot  ludzi  i  rzeczy  ze  sobą,  ze  światem,  ze 

słowem. To amputacja rzeczy i języka wyznaczająca kres ich spójności. Rzeczy 

przestają pławić się w jednolitej masie, umieszcza się je w gablotach i klatkach po 

to  by  sformułować  inne  możliwości.  Możliwości  badania,  analiz,  eksploracji. 

Dopiero  gdy  język  i rzeczy  zostaną  oddzielone,  przysposobione  zostają 

reprezentacji aby na powrót wpisać je w siatkę ciągłości.

A więc  w  XVIII  wieku  zaistniało  historyczne  a  priori,  jakim jest  uznanie 

odpowiednio  zaadaptowanego,  ogołoconego  z  innych  zmysłów  spojrzenia  za 

dziedzinę wiedzy. To uprzywilejowanie wzroku jak wskazuje Foucault nie oznacza, 

że niegdyś patrzało mniej uważnie. Eliminuje się pewne cechy samej widzialności, 

obserwacja jest użyteczna poznawczo, jeżeli operuje obiektami „przefiltrowanymi”. 

Filtr  ten  wyznacza  zakres  możliwości  widzialnego,  a  jest  nim  kształt,  linia, 

powierzchnia, wypukłość, nie wchodzi weń kolor a nade wszystko nie wchodzą 

18  Michel  Foucault:  Słowa  i  rzeczy:  Archeologia  nauk  humanistycznych.  Wyd.  Słowo/Obraz 
Terytoria, Gdańsk, wyd. II: 2007, przekład: Tadeusz Komendant, Anna Tatarkiewicz (Les mots et 
les choses. Une archéologie des sciences humaines 1966) str. 122

19 Tamże, str. 122.
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inne  zmysły.  „Obserwować  –  to  zatem  zadowalać  się  widzeniem.  Widzieć 

systematycznie niewiele rzeczy”20.  

Metoda i  system obserwacji  pozwalają  zaistnieć  strukturze,  a  dzięki  strukturze 

wyznaczonej przez filtrację widzialnego, reprezentacja (chaotyczna) jest możliwa 

do wypowiedzenia w języku, staje się językowi przysposobiona. Historia naturalna 

jest nazywaniem i klasyfikacją tego co widzialne. Ale to jeszcze nie biologia, której 

przedmiotem są istoty żywe. Do końca XVIII wieku mówi się o bytach ożywionych, 

które wyłaniają się z taksonomii budowanej na bazie zmiennych: kształtu, liczby, 

położenia  i wielkości.  Na  przełomie  XVIII  i  XIX  wieku  (wraz  z  Cuvierem,  jak 

wielokrotnie podkreśla Foucault  na kartach książki  pt.  Słowa i  rzeczy) to samo 

życie wyłania się z mroku. Z mroku trzewi, można by powiedzieć, gdyż – sekcja, 

anatomia,  która  wraz  z  rzeczonym  Cuvierem  powraca  (zarzucona  w  epoce 

klasycznej,  istotna  w  epoce  Renesansu)  jako  metoda,  przekracza  wymiar 

widzialności,  dociera  wgłąb,  jest  trzecim  wymiarem.  Wraz  z  nim  oprócz 

powierzchni  widzialnej  i  opisywalnej  wyłania się sfera dotychczas niedostępna. 

Wraz z tym otwarciem ustanawia się seria opozycji.  Wnętrze wobec zewnętrza 

oraz  powiązania  w jeden  spójny  organizm  podobieństw  i  różnic,  które  na 

powierzchni  mogły  być  analitycznie  oddzielone  dzięki  taksonomii.  Od  tego 

momentu będzie trzeba postrzegać ciało jako życie, jako organizm spójny, gdzie 

elementy powiązane są w system, który sam siebie określa. Zostaje tutaj zerwana 

siatka ciągłości między spreparowanym obiektem a jego desygnatem, życie staje 

się  synonimem zmienności,  a  zatem również  stawką w grze i problemem.  Jak 

kontrolować  i  zarządzać  życiem  gdy  wydaje  się  ono  nieklasyfikowalne, 

nieopisywalne  a  nade  wszystko  nie  da  się  go  przekładać  w  przedstawieniu, 

wymyka  się  reprezentacji?  Życie  nie  istnieje  bez  śmierci,  czy  to  nie  czasem 

również ten aspekt odkrywa przed nami anatomia? Mroczne wnętrze trupa.

Myślę, że to w tym wyobrażeniu będzie lokować się coraz bardziej nasze 

(ponowoczesne)  wyobrażenie  tego  czym  jest  życie.  W  ponowoczesnej  epoce 

w której  przyszło  nam  egzystować  spycha  się  kwestie  śmierci  poza  granice 

powszechności. Foucault wielokrotnie w swych dziełach (zarówno na wykładach 

jak  i  w  Historii  seksualności)  pisze  o  tym jak  niegdyś  śmierć  powiązana  była 

20  Michel Foucault: Słowa…, str. 126.
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z rytuałem,  jak  bardzo była  widowiskowa i  publiczna,  by  z  czasem,  stopniowo 

(wraz  z  urządzeniem  państwa  podług  mechanizmów  bezpieczeństwa)  przejść 

w strefę ściśle prywatną, intymną a nawet wstydliwą. 

Przejście całościowych systemów wiedzy w nauki o życiu, pracy, języku jest 

warunkowane przez ów aktywny czynnik, jakim jest populacja. To właśnie istnienie 

populacji determinuje przekształcenie się historii naturalnej w biologię czy analizy 

bogactw w ekonomię polityczną. 

„Właśnie  za  sprawą pojawienia się  populacji  jako  korelatu  określonych technik 

władzy  mogły  wyłonić  się  także  liczne  dziedziny  i  przedmioty  wiedzy.  I  na 

odwrót – to  właśnie  dzięki  temu,  że  owa  wiedza  stale  wyodrębniała  nowe 

przedmioty, populacja mogła się ukonstytuować i utrwalić jako wyróżniony korelat 

nowoczesnych mechanizmów władzy”21.  

Ma  to  swoje  konsekwencje  w  polu  suwerenności,  gdyż  w  obrębie  teorii 

suwerenności nie istniała kategoria człowieka. W polu suwerenności mieliśmy do 

czynienia z poddanym, z kategorią podmiotu prawnego. Jednak – i  tu Foucault 

dokonuje  wyżej  wspomnianej  przeze  mnie  wolty  jeżeli  chodzi  o  tę  przemianę 

zasady  suwerenności  –  gdy  populacja  sytuuje  się  wobec  rządu  a  nie  władzy 

suwerennej, człowiek staje się tym czym poddany był wobec suwerena22. 

Powyższy  zarys  zagadnień  poruszanych  przez  Michael  Foucault,  choć 

selektywnie dobrany, to na potrzeby moich rozważań wyznacza główne punkty na 

których pragnęłabym się skupić. Po pierwsze – powiązanie kwestii życia (bios) z 

praktykami dyskursywnymi. Będzie to istotne z uwagi na postulowany przeze mnie 

problem sprawności semiotycznej, jaką wytwarzać miałyby dyskursy medyczne 

poprzez instytucje i autorytety do tego powołane. Po drugie – powiązanie władzy 

z życiem (bios)  w przestrzeni  politycznej  i  tego jak sterowane,  kontrolowane są 

ciała, oraz jakie rodzaje wykluczeń są stosowane przez władzę, za pomocą jakich 

metod to się dokonuje. Celowo nie będę operowała (arystotelesowskim) pojęciem 

życia jako zoê, idei „nagiego życia”, które odnośnie biopolityki przywołuje Giorgio 

Agamben (twórca terminu  Homo sacer bazującego  na figurze  przeszczepionej 

z archaicznego  prawa  rzymskiego;  oznaczało  osobę,  którą  można  bezkarnie 

21  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 100-101.
22  Tamże, str. 101.
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zabić,  gdyż  wyjęta  jest  ze  wspólnoty  i  zredukowana  zostaje  jedynie  do  swej 

fizycznej  egzystencji23.  Przeciwstawienie  zwierzęcej  formy egzystencji  jaką  jest 

zoê z życiem jako  bios nie wchodzi w zakres tej pracy, więc sygnalizuję w tym 

miejscu  kwestię  zasadniczą:  bios jest  dla  mnie  wyrażeniem-funktorem  wobec 

którego  będę  sytuowała  kondycję  człowieka  (istoty  żywej)  na  przecięciu  wielu 

przejść, jakie wedle Foucault dokonywały się od końca XVIII  wieku (jako progu 

nowoczesności) wyznaczając tym horyzont czasów obecnych.

To  co  jest  najważniejsze,  to  aktywne  formacje,  konstelacje:  gry  wiedzy 

i władzy  wzajemnie  się  znoszące,  powracające  w  nowych  konfiguracjach. 

Oddzielając  się  i  scalając,  tkają  siebie  jako  siatkę  zarówno  z  tych  samych 

elementów jak i nowo wykształconych tworzyw, za pomocą nowych narzędzi. Ale 

nic nie dzieje się bez związku,  de nihilo nihil  fit.  Stąd dość wnikliwe śledzenie 

przez  Foucault  (wraz  z  wyróżnioną  cezurą)  tych  wątków  przez  epoki.  W  tym 

miejscu,  bazując  na wyżej  przywołanych lekturach postaram się  zreferować te 

najważniejsze  momenty.  Każdorazowo będę  określała  swoje  stanowisko,  które 

jednak, aby mogło być choć w pewnych miejscach zasadne, musi mieć podstawę 

w dość rzetelnym zreferowaniu koncepcji.

1.4. Populacja

 W jaki  sposób odbywa się zawłaszczanie ciał  i  ciała przez mechanizmy 

polityczne?  Otóż  kwestia  władania,  rządzenia  na  danym obszarze  nad  pewną 

zbiorowością prowadzi do wykształcenia się mechanizmów i technologii służących 

temu, aby jak najsprawniej ową władzę sprawować i wyciągać z niej jak najwięcej 

korzyści. Jednak rządzenie w sensie politycznym również nie pojawia się od razu, 

wyłania się stopniowo: Foucault analizuje traktaty o rządzeniu, porady na temat 

jak skutecznie rządzić i być rządzonym. Traktaty te pojawiają się od XVI do XVIII 

stulecia. W wykładzie z 1 lutego 1970r. (Bezpieczeństwo, Terytorium, Populacja) 

analizując tekst Machiavellego Książę i zestawiając go z innymi tekstami (głównie 

23  zob: Thomas Lemke:  Biopolityka…, str. 66, oraz Giorgio Agamben:  Homo Sacer: suwerenna 
władza i nagie życie. Przeł. Mateusz Salwa, W-wa 2008 str. 247.
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literaturą  antymachiavelliczną)  stara  się  Foucault  określić  co  znaczyło  „rządzić 

państwem”. Jak sądzę jest to o tyle ważne, że zakreśla pole problematyki i uczula 

na  historyczne  implikacje  kwestii  rządzenia.  Rządzenie  nie  jest  jakąś 

oczywistością,  nie  wynika  bezpośrednio  jako  wiązka  immanentnych  warunków 

tworu jakim jest „państwo”. Do rządzenia (jego technik, sposobów, strategii)  się 

dochodzi.  Jest  ono raczej  uwikłane,  jakby to  ujął  Foucault,  w sieci  dyskursów: 

wyłania się z serii wielorakich cięć i przemieszczeń. Sprytne utrzymywanie władzy 

(przez  suwerena)  nie  jest  tym  samym  co  sztuka  rządzenia.  Według  jednego 

z pierwszych autorów tekstów antymachiavellicznych przedstawia Foucault tekst 

niejakiego de La Perriere pt.  Zwierciadło polityki,  czyli  o rozmaitych sposobach  

rządzenia z 1567 r. 24. Według autora istnieje mnogość rządów, wpisują się w nie 

instancje ojca rodziny, przeora klasztoru czy nauczyciela. Pośród nich lokuje się 

odmiana rządzenia sprawowana przez księcia nad państwem, mimo, że książę 

jest jeden. W innym tekście tego typu z XVII wieku, jego autor (Francois La Mothe 

Le  Vayer)  klasyfikuje  trzy  typy  rządów:  rządzenie  samym  sobą 

charakteryzowanym  przez  moralność,  rządzenie  rodziną  przez  ekonomię  i  w 

końcu rządzenie państwem przez politykę. Istotna w tym ujęciu byłaby ciągłość 

między  tymi  trzema  formami,  natomiast  w  doktrynie  księcia  jako  suwerena 

wyraźna jest  nieciągłość  między jego panowaniem a innymi  rodzajami  władzy. 

Dlaczego  to  jest  ważne?  Otóż  okazuje  się,  że  zasadniczym  czynnikiem 

zachowania  ciągłości  staje  się  zarządzanie  rodziną.  Wyłania  się  tu  czynnik 

ekonomiczny wraz z pytaniem jak zarządzanie bogactwami, dobrami jednostki w 

obrębie  rodziny  można  by  zastosować  w  dziedzinie  rządzenia  państwem.  To 

właśnie  staje  się  celem  sztuki  rządzenia:  zaszczepienie  ekonomii  na  gruncie 

politycznym25. W XVIII wieku pojawia się ekonomia w nowoczesnym sensie, dobre 

rządzenie to rządzenie w sposób ekonomiczny. Od tego momentu ekonomia jest 

formą rządzenia  określającą poziom rzeczywistości,  obszar  interwencji  rządów. 

We  wspomnianym  powyżej  tekście  La  Perriere  pojawia  się  nowa  definicja 

rządzenia  uwzględniająca  rządzenie  rzeczami.  Kieruje  się  rzeczami  dla 

24  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 109.
25  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 112.
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osiągnięcia celu26. Wraz z tym tekstem zostaje ustanowiony nowy rodzaj celowości 

skupiony na kierowaniu rzeczami.

W  Księciu Machiavellego celem było terytorium i  ludzie.  Zasada prawna 

leżąca u podłoża suwerenności  mówi,  że zarządza się  terytorium wraz z  jego 

mieszkańcami, nie zarządza się rzeczami. Ludzie jako zbiorowość przynależeli do 

terytorium, którego suweren był władcą a oni jego podanymi, których skazywał na 

śmierć i zezwalał na ich życie. Stara zasada suwerenności miała strukturę kolistą: 

celem władzy suwerennej była sama suwerenność, dobrem było posłuszeństwo 

wobec prawa, celem posłuszeństwo poddanych wobec władzy. Foucault zauważa, 

że  w  nowej  definicji  rządzenia  nie  chodzi  o  przeciwstawienie  rzeczy  i  ludzi. 

Rzeczy to także ludzie. Wraz z ich wzajemnymi relacjami i stosunkami, a także 

spleceni z innymi rzeczami (bogactwami,  zapasami,  środkami przetrwania oraz 

z terytorium i jego uposażeniem: glebą, klimatem, ukształtowaniem). To również 

ludzie, wraz z ich obyczajami,  z nawykami, ze sposobami działania i myślenia, 

zmagający  się  z  nieszczęściami  (epidemia,  głód,  śmierć).  Rządzenie  w  tej 

perspektywie to splot rzeczy i ludzi. Foucault stosuje metaforę okrętu27 na którym 

trzeba utrzymywać dowodzenie nie tylko nad marynarzami, ładunkiem, ale mieć 

baczenie również na okoliczności: rafy, sztormy, wiatry etc.

Z  perspektywy  rządzenia  prawo  przestaje  być  środkiem  nadrzędnym, 

zamiast praw istotą stają się taktyki. Rząd osiąga swe cele nie odwołując się do 

prawa.  Od  XVI  wieku  teorie  sztuki  rządzenia  wiążą  się  z  rozwojem  aparatu 

administracyjnego monarchii terytorialnych oraz z analizami,  rządzenie staje się  

istotną  gałęzią  wiedzy.  Przedmiotem  tej  wiedzy  jest  państwo  w  różnych 

odsłonach,  wymiarach,  aspektach.  Z  czasem  istotnym  narzędziem  stają  się 

statystyki (Foucault wskazuje na powiązania z kameralizmem i merkantylizmem – 

czyli  wysiłkami  zmierzającymi  do  tego  by  przy  użyciu  narzędzi  statystycznych 

zracjonalizować  sprawowanie  władzy).  Ze  względu  na  przyczyny  historyczne 

(kryzys  finansowy  zachodnich  monarchii,  bunty  na  wsiach  i  w  miastach, 

zadłużenia) sztuka rządzenia leżała odłogiem od tego czasu aż do XVIII wieku. 

Odtąd  następuje  uwolnienie  sztuki  rządzenia,  która  za  swój  przedmiot  obiera 

26  Tamże, str. 112-113.
27  Tamże, str. 114.
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problem populacji. Foucault interesuje zmieniający się stosunek władzy do ciała, 

ciała zarówno w swym indywidualnym uposażeniu jak i w szerokim sensie: ciała 

jako zbiorowości (co doprowadzi właśnie do wyłonienia się kategorii „populacji”). 

W XVIII wieku pojęcie populacji funkcjonowało w znaczeniach negatywnych: jako 

depopulacja, wyludnienie i pojawiało się w związku z katastrofą, z epidemią, ze 

spustoszeniem.  Populacja  wyłaniać  się  zaczyna  jako  ponowne  zasiedlenie 

spustoszałego28. Nie istnieje zatem jeszcze w XVIII wieku w sensie pozytywnym 

słowo populacja, a tradycyjnie pojęcie to związane było z suwerenem, chodziło o 

to,  że  ma  ona  jako  twór  dostarczać  chwały,  być  pracowita  i  mieć  wpływ  na 

intensywność  handlu  na  rynkach.  Wraz  z  tym  wyłania  się  nowy  poziom 

rzeczywistości, chodzi o poziom ekonomiczny. Ekonomia staje się przedmiotem 

myśli, refleksji, kalkulacji (co nie mieściło się w ramach prawa czy suwerenności)29. 

 Statystyka  pozwala  na ilościowe ujęcie  zjawisk,  ale  jest  także metodą, 

dzięki  której  zaczyna  się  odkrywać  regularności  odnośnie  populacji  takie  jak 

zgony, zachorowania, wypadki. Wraz ze statystyką i problemem populacji zmienia 

się kwestia podejścia do rodziny.  Wcześniej  była modelem rządzenia, w nowej 

konstelacji  władzy  rodzina  staje  się  elementem  składowym  populacji,  jest 

segmentem,  co  prawda  uprzywilejowanym,  ale  przekształca  się  z  modelu 

w narzędzie służące do rządzenia populacją30.  Od połowy XVIII wieku, czyli  od 

czasów  kampanii  dotyczących  śmiertelności,  szczepień,  inokulacji  rodzina 

zaczyna stanowić  wobec populacji  funkcję służebną.  Następuje otwarcie  sztuki 

rządzenia  (sygnalizowanej  od  XVI  wieku  Księciem Machiavellego  i  literaturą 

antymachiavelliczną)  dzięki  przekształceniu  rodziny  w  narzędzie.  Również 

populacja staje się narzędziem do realizacji pewnych zadań. Chodzi o poprawę jej 

bytu,  długości  życia,  wzrostu  bogactwa.  Populacja  staje  się  celem i  środkiem 

rządzenia,  jest  świadoma  czego  chce,  choć  nieświadoma  zabiegów  jakim  się 

poddaje. Wiedza o rządzeniu populacją wiąże się z ekonomią.  Tutaj  mamy do 

czynienia z wyłonieniem się ekonomii politycznej i kolejnym przejściem od sztuki 

rządzenia do nauki politycznej. Co się dzieje z suwerennością? Ona nie znika, 

28  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 87.
29  Tamże, str. 88.
30  Tamże,  str. 123.
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przeciwnie,  stosuje  bardziej  radykalne  środki,  gdyż  dąży  do  tego  by 

zinstytucjonalizować władzę suwerenną. Podobnie dzieje się z dyscypliną. Ważne 

jest  to,  że  nie  mamy do czynienia z  zastąpieniem społeczeństwa opartego na 

suwerenności  przez społeczeństwo dyscyplinarne,  a  potem przez to  oparte na 

rządzeniu.  Foucault  wskazuje na historyczny związek, na trójkąt (suwerenność, 

dyscyplina, rządzenie)31. Rządzenie jest nakierowane na populację i posługuje się 

urządzeniami  bezpieczeństwa.  Populacja  natomiast  jest  celem  tych  nowych 

technik, a wraz z ekonomią polityczną jako nauką i techniką rządowych interwencji 

wytwarza nowy obszar rzeczywistości. Rządzenie, populacja, ekonomia polityczna 

tworzą podstawę, która wg. Foucault utrzymuje się od XVIII stulecia i trwa aż po 

dzień  dzisiejszy.  Analiza  urządzeń  bezpieczeństwa  podtrzymująca  populację 

doprowadziła  Foucault  do  stwierdzenia,  że  rządzenie  w  kontekście  nowego, 

ekonomicznego  poziomu  rzeczywistości  doprowadziło  do  sztuki  sprawowania 

władzy w formie ekonomicznej. A więc: liberalizm ekonomiczny staje się sztuką 

rządzenia,  wraz  ze  swobodnym  przepływem  dóbr  staje  się  nową  formą 

racjonalności. Będzie to miało późniejsze konsekwencje w przypadku wyłonienia 

się neoliberalizmu i pojęcia kapitału ludzkiego, o czym będę jeszcze pisała.

Powyższe zjawiska, jako serie Foucault wprowadza w termin  urządzanie 

zastępując  nim termin  rządzenie  (pierwszy  raz  termin  urządzanie  został  przez 

niego użyty na 4 wykładzie z 1 lutego 1978 roku32, który to oznaczać ma formę 

racjonalności  charakteryzującą  mikrowładze,  czyli  zestawy  takich  relacji  jak 

jednostka-władza  publiczna,  populacja-medycyna,  rodzice-dzieci.  Tą 

racjonalnością są przesiąknięte wszelkie procedury służące do kierowania ludźmi 

oraz  prowadzenia  się  ludzi  (samymi  sobą).  Są  to  specyficznie  ukształtowane 

relacje, które określiły horyzont nowoczesnego państwa. Pojęcie urządzanie służy 

Foucault  za wyjście poza ramy perspektywy historycznej,  staje się abstrakcją  i 

rodzajem narzędzia, które wyzbyte znaczeń konotujących określone historyczne 

wpływy i  zjawiska (jak było to w przypadku rządzenia)  umożliwia mu pisanie o 

nowoczesności. 

Podsumowując:  Foucault  przedstawia  problematykę  skupioną  wokół 

31  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 126-127.
32  Tamże, str. 483.
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„urządzania”, analizuje techniki, taktyki i strategie, które są służebne wobec tego 

co określa on uprzednio jako rządzenie, jako rodzaj technologii sił państwowych. 

Najważniejszym ich przedmiotem jest populacja. Foucault ukazuje co miało wpływ 

na wyłonienie się  takiego tworu jak populacja,  dzięki  czemu możemy ów twór 

rozpatrywać jako korelat wielu sił. Nie pojawia się on znikąd – jest sukcesywnie 

budowany  w  relacji  do  całego  pakietu  zarządzeń,  technik  przewodzenia, 

kierowania i zmiany funkcji suwerena. Populacja jest traktowana jako podstawa 

bogactwa i element potęgi państwa.

„Aby zarządzać populacją,  trzeba wszelako – oprócz innych rzeczy – wdrożyć 

jakąś  politykę  zdrowia,  politykę  mającą  na  celu  zmniejszenie  poziomu 

śmiertelności, zapobieganie epidemiom i zjawiskom endemicznym oraz poprawę 

i normalizację warunków życia (dotyczącym już to sposobu odżywiania się, już to 

warunków mieszkaniowych czy zabudowy miast), a także zapewnienie ludności 

odpowiedniej opieki medycznej”33.  

Tym samym dochodzimy tutaj do istotnego zagadnienia, jakim jest kwestia relacji 

populacji  z  biopolityką  w  perspektywie  dyskursu  medycznego.  Jak  stwierdza 

Foucault  populacja  dla  biopolityki  stanowi  zbiór  istot  żywych  zamieszkujących 

określony  teren.  Istoty  te  charakteryzują  się  zróżnicowanymi  cechami 

(biologicznymi,  patologicznymi),  które  wymagają  stosowania  technik  i  metod 

opartych na konkretnej,  szczegółowej  wiedzy.  Biopolitykę  natomiast  należałoby 

umieścić wobec problematyki zarządzania siłami państwowymi (która to pojawia 

się i aktywizuje wyraźnie w epoce klasycznej). Wkraczamy tutaj w krąg głównych 

wątków  niniejszej  pracy.  Przytoczone  powyżej  słowa,  choć  w  dużym  stopniu 

koncentracji, to jednak dosyć precyzyjnie określają czym miałaby być biopolityka 

współcześnie  (która  oprócz  innych  istotnych  elementów,  jest  częścią  procesu 

urządzania).

33  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 448.
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Rozdział 2. Statystyka

2.1. Normowanie

Istotne dla określenia czym jest biopolityka będzie wykazanie różnic między 

systemem  dyscyplinarnym  a  tą  nową  techniką.  Systemy  dyscyplinarne  były 

anatomo-polityką,  natomiast  od XVIII  wieku zaczyna się  biopolityka ludzkiego 

gatunku.  Do  czego  odnosiły  się  techniki  dyscyplinarne?  Jako  procedury 

zapewniały dystrybucję jednostkowych ciał wzmagając ich wydajność, siłę poprzez 

nadzór,  tresurę  w  możliwie  jak  najmniej  kosztowny  sposób.  Odnoszą  się  one 

bezpośrednio do człowieka-ciała. Natomiast, jak pisze Foucault w książce Trzeba 

bronić  społeczeństwa,  nowa  niedyscyplinarna  taktyka  zwraca  się  nie  do 

człowieka-ciała,  a  do  człowieka-istoty  żywej,  do  człowieka  jako  gatunku 

biologicznego. Dyscyplina próbowała rządzić wielością ludzi o ile ona dawała się 

rozłożyć,  rozparcelować  na  indywidualne  ciała  (jest  to  pierwsze  zawładnięcie 

wg. Foucault  podług  modelu  indywidualizacji).  Te  indywidualne  ciała  trzeba 

tresować, nadzorować, karać, wykorzystywać. Jest to technologia tresury, gdzie 

ciało  jest  zindywidualizowane  o  tyle,  o  ile  rozpatruje  się  je  jako  obdarzone 

zdolnościami  (do pracy).  Jest  to  również  wg.  Foucault  pierwsza akomodacja34, 

która dokonuje się od XVII do początku XVIII wieku w ramach instytucjonalnych, 

takich  jak  szkoła,  szpital,  zakład  pracy.  Dzieje  się  to  na  poziomie  lokalnym. 

Dyscyplina  była  wyznaczana  przez  szereg  organiczno-instytucjonalny  (ciało-

organizm-dyscyplina-instytucje). Nowa technologia z kolei odnosi się do wielości 

ludzi nie jako rozkładającej się na wiele ciał, lecz istotna jest gdyż tworzy sobą 

globalną masę, która charakteryzuje się procesami właściwymi życiu, takimi jak 

narodziny,  śmierć,  reprodukcja,  choroba  (jest  to  drugie  zawładnięcie, 

umasawiające). To druga akomodacja, która trwa od końca XVIII wieku aż do dziś i 

jest ona władzą nad zjawiskami globalnymi, populacyjnymi, bio-socjologicznymi. 

34 Michel  Foucault:  Trzeba  bronić  społeczeństwa.  Wykłady  w  Collège  de  France,  przełożyła 
Małgorzata Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, (Il faut défendre la société 1976), str.  
247.
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Jest o tyle trudniejsza, że zakłada organy koordynacji i centralizacji. Jest to szereg 

biologiczno-państwowy  (populacja-procesy  biologiczne-mechanizmy  regulujące-

państwo).  Jednak  trzeba  zwrócić  uwagę,  że  opozycja  między  państwem  a 

instytucją  nie  jest  bezwzględna,  bowiem  również  same  instytucje  nabierają 

charakteru  państwowego.  Globalne  regulacje  można  znaleźć  na  poziomie 

państwowym i  poniżej  niego,  w całej  serii  instytucji  państwopodobnych (w tym 

takich jak m.in instytucje medyczne).

Tak  więc  w  biopolityce  jako  nowej  technologii  władzy  chodzi  przede 

wszystkim  o  zespół  procesów.  O  proporcje  narodzin,  zgonów,  wskaźniki 

reprodukcji,  płodności  populacji  i  o  problemy  z  tym  związane  o  charakterze 

politycznym i ekonomicznym. W XVIII wieku zaczyna się stosować statystyczną 

metodę pomiarów. Chodzi tu o kontrolę: urodzeń, zgonów, zagrożenia epidemią. 

Celem jednak nie jest sama kontrola, ale także interwencja w jej obrębie. Zmienia 

się  charakter  i  cel  tej  interwencji  wobec  tego  co  miało  miejsce  w  państwie 

anatomo-politycznym.  To  nie  przymusowe  ukracanie  oparte  na  przemocy,  to 

uśrednianie  uwzględniające  normę  wyłaniającą  się  z  naturalnych  procesów 

życiowych. To gra na tej normie. Zaczyna się brać pod uwagę szereg czynników 

przy  prowadzeniu  kontroli  i  interwencji:  długość  życia,  osłabienie  sił  chorobą, 

starość. Tym samym zmienia się stosunek do śmierci. Nie jest już ona niszczącą 

siłą,  jest  czymś  „naturalnym”,  co  uwzględnia  się  w  statystykach.  Zmienia  się 

stosunek do choroby,  choroba staje  się  zjawiskiem populacyjnym,  zaczyna się 

brać  pod  uwagę  koszty  leczenia.  Te  zjawiska  prowadzą  do  pojawienia  się 

medycyny w jej zinstytucjonalizowanym kształcie, a główną jej funkcją stanie się 

zapewnienie higieny publicznej  z  koordynacją  sposobów leczenia,  centralizacją 

informacji, normalizacją wiedzy oraz kampaniami medykalizacji ludności i higieny.

Te  dwa  zespoły  mechanizmów:  regulujący  i  dyscyplinarny  leżą  na  tym 

samym  poziomie,  nie  wykluczają  się.  Foucault  podaje  przykład  robotniczego 

miasteczka35,  gdzie  cała  seria  mechanizmów  dyscyplinarnych,  m.in.  jego 

ukształtowanie  architektoniczno-przestrzenne  służą  kontroli  poprzez  dobrą 

widoczność (podobnie jak dobrą widoczność miały zapewniać takie „urządzenia” 

architektoniczne  jak  Pantopticon  stosowany  w  więziennictwie,  metafora  stałej 

35  Michel Foucault: Trzeba…, str. 248.
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kontroli i inwigilacji, jakiej użył Michel Foucault w książce pt. Nadzorować i karać), 

oraz  gdzie  dąży  się  do  normalizacji.  Równolegle  są  stosowane  systemy 

ubezpieczeniowe  od  choroby  oraz  wypadków.  Nakłada  się  presję  na  życie 

seksualne  i  wprowadza  się  higienę.  W  tym  układzie  systemy  dyscyplinarne  i 

systemy bezpieczeństwa się dopełniają.

 Różnice między systemem bezpieczeństwa a dyscyplinarnym polegają na 

sposobie w jaki rozpatrują normę, normalizację. Dyscyplina normalizuje, analizuje, 

rozkłada jednostki aby obserwować i je modyfikować, klasyfikuje je ze względu na 

ich przydatność, utylitarność, wdraża system tresury by podzielić ludzi (ciała) na 

przydatnych i całą resztę. Na tej właśnie zasadzie dokonuje się oddzielenie tego 

co normalne od tego co nienormalne36. Foucault nawet woli mówić o normowaniu 

niż o  normalizowaniu, gdyż norma ma tu charakter prymarny, nakazujący nad 

tym co normalne; zasada, żeby to co przydatne (normalne) oddzielić od zbędnego 

(nienormalnego) jest wyjściowym warunkiem.

Jak się normalizuje w przypadku urządzeń bezpieczeństwa – pyta Foucault 

–  i  jako odpowiedź przytacza przykład postępowania z epidemią ospy w XVIII 

wieku. Było to zjawisko endemiczne o dużym stopniu śmiertelności, występujące 

co  5-6  lat  na  przełomie  XVII  i  XVIII  wieku  w  Anglii.  Od  1720  roku  zostały 

wprowadzone  inokulacje  i  wariolizacje,  czyli  pierwsze  metody  „szczepienia” 

przeciwko ospie, a w 1800 stosuje się właściwe szczepienia ochronne przeciw 

ospie.  Są  to  techniki  medyczne,  które  miały  charakter  zapobiegawczy,  były 

skuteczne,  ekonomiczne  choć  były  czymś  niezrozumiałym,  były  skuteczne 

empirycznie.  Inokulacje  były  jedną  z  pierwszych  praktyk  rządów  Zachodniej 

Europy nad populacją: tu dokonuje się wsparcie ze strony matematyki i rachunku 

prawdopodobieństwa – tu właśnie można oszacować umieralność, pojawiają się 

metody statystyczne. Poza tym jest to rodzaj gry na samej chorobie – tym bowiem 

charakteryzuje się szczepionka: chodziło o to, by grać na chorobie, by sama się 

zniosła.  Inokulacja,  wywołanie  „małej  choroby”  miała  zapobiec  atakom  ospy 

w przyszłości:  mamy  tu  zatem  do  czynienia  z  wcześniej  wspomnianym 

antycypacyjnym charakterem mechanizmów bezpieczeństwa. 

W tych już wczesnych manifestacjach mechanizmów bezpieczeństwa, czyli 

36  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 75.
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strategii biopolitycznych obawia się naczelny charakter biowładzy. Nie chodzi tutaj 

o doprowadzenie władzy nad ciałem do skrajności, a raczej o manipulację – o grę.  

Modelem  takiego  postępowania  mogłoby  być  wykorzystanie  fali  do  tego,  by 

niczym surfer  utrzymać  się  na  jej  powierzchni.  To  prowokacja,  ryzyko,  jednak 

w ramach  pewnego  zakresu  bezpieczeństwa,  normy.  Jeżeli  chodzi 

o wykorzystanie  biowładzy  w  sposób  skrajny,  przychodzi  tu  na  myśl  sposób 

władzy reprezentowany przez III Rzeszę i ideologię nazistowską. Foucault określa 

nazizm paroksyzmem władzy,  to  nie  typowe  mechanizmy  biopolityki,  to  rodzaj 

tanatopolityki,  polityki  śmierci,  uwikłanie  władzy,  rządów  i  państwa  w  tkankę 

populacji,  społeczeństwa w jego biologicznym wymiarze tak mocno, że zamiast 

prowadzić  do  zarządzania  życiem,  zaczyna  się  zarządzać  śmiercią.  Nie 

chciałabym  w  tej  pracy  poruszać  szeroko  tego  zagadnienia,  zresztą  za 

Foucaultem  uważam,  że  sposób  postępowania  władzy  w  ramach  ideologii 

nazistowskiej  jest  ekscesem  i  raczej  przesunięciem  biopolityki  w  strefę,  gdzie 

przekracza ona samą siebie (jako zasada podtrzymywania i zarządzania życiem).

Nie będę zatem przywoływać dramatycznych tez filologa i filozofa Giorgio 

Agambena o tym, że współczesne społeczeństwa demokratyczne, neo-liberalne, 

kapitalistyczne, tworzone są na bazie „ukrytej matrycy polityki”37, czyli związków 

łączących je z modelem obozu koncentracyjnego. Bliżej mi do stanowiska Roberto 

Esposito38,  włoskiego  filozofa,  który  podejmuje  kwestie  nazizmu  odnośnie 

biopolityki  w  bardziej  ostrożny  sposób,  powtarzając  za  Foucaultem,  że  był  to 

raczej poryw, rodzaj ataku jak apopleksja, wybuch. Esposito pisze: „(…) nazizm 

jest  paroksystycznym  i zdegenerowanym  produktem  pewnej  formy  biopolityki”. 

Jednakże uważa on zarazem, że biopolityka po nazizmie zyskała inne oblicze, a 

współczesne  dyskursy  władzy  są  uwikłane  w  pewien  pierwiastek 

posttotalitaryzmu39. 

Wracając jednak do normy: w przypadku ospy nie normalizuje się poprzez 

podział (na zdrowych i chorych), bada się zbiór złożony z jednych i z drugich, nie 

ma  nieciągłości,  cięcia,  rozważa  się  populację  pod  kątem  wskaźników 

37  Thomas Lemke: Biopolityka…, str. 67.
38  Roberto Esposito: Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, Kraków 2015.
39  Tamże.
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śmiertelności.  Pojawia  się  w  związku  z  tym  idea  normalnego  poziomu 

umieralności  albo  śmiertelności  wyznaczana  przez  statystyki.  To  one  służą 

szczegółowej  analizie,  gdzie  norma  jest  ustanawiana  wobec  innych  danych: 

regionu, wieku, dyscypliny zawodowej. A zatem pojawiają się różnorakie krzywe 

i poziomy normalności. Są to mechanizmy prewencyjne, działają one odwrotnie do 

mechanizmów  dyscyplinarnych,  które  dążyły  do  eliminacji.  W  przypadku 

postępowania  z  chorobą,  przykładem  takiego  dyscyplinarnego  odcięcia  byłaby 

izolacja trędowatych: nie chodziło o to, by leczyć chorych, lecz by ich oddzielić 

jako  nieprzydatnych  zbiorowości.  Norma  w  systemie  dyscyplinarnym  była 

narzędziem  tresury,  w  przypadku  urządzeń  bezpieczeństwa  polega  na 

doprowadzaniu krzywych normalności do uśrednionego poziomu. Pierwsze jest to 

co normalne, norma wynika z niego na podstawie obserwacji, analizy, obliczenia 

rachunku prawdopodobieństwa.  Ustanawia się  poprzez „naturalny”  bieg rzeczy, 

jest jego wypadkową.

Zatem  normalizacja  zamiast  egzekwowania  prawa,  oto  nadrzędny  sens 

biopolityki jako formy rządów, norma nie jest narzucana z zewnątrz, ona ustala 

samą  siebie,  wypływa  z  samego  życia.  Przestaje  w  niej  obowiązywać  ścisły, 

binarny podział  wg.  prawa, władza wchodzi  w środek i  przeplata się z życiem, 

kontrola  i  samokontrola  są  nierozłączne.  Norma  jest  elementem,  który  krąży 

między dyscypliną a regularyzacją.  Odnosi  się  zarówno do ciała,  które władza 

chce dyscyplinować jak i do populacji, którą należy uregulować. Społeczeństwo 

normalizacyjne jest formą uogólnionego społeczeństwa dyscyplinarnego40. 

To w tak ujętej konfiguracji krzyżuje się norma dyscypliny i regulacji. Od XIX wieku 

władza przejęła  życie  z dwoma biegunami:  ciałem i  populacją.  Foucault  stawia 

pytanie  jak  władza,  w obrębie  której  porządek  suwerenności  się  kurczy  a 

biowładzy się rozrasta, może objąć swymi mechanizmami śmierć (skoro chodzi o 

poprawę życia,  przedłużenie,  zwielokrotnieniem,  zapobieganie  wypadkom).  Ten 

paradoks,  wg.  niego  doprowadza  do  pojawienia  się  rasizmu,  gdyż  biowładza 

wpisała rasizm w mechanizmy państwa. 

Rasizm jawi się tutaj  jako sposób rozczłonkowania biologicznego rewiru, 

który został przejęty przez władzę. To aparat ustanawiający cezury i cięcia typu 

40  Michel Foucault: Trzeba…, str. 250.
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biologicznego wewnątrz dziedziny, która oznajmia, że jest biologiczną, podaje się 

za  taką.  Pozwala  to  traktować  władzy  populację  jako  mieszankę  ras,  a 

w konsekwencji również oddzielać, grupować, klasyfikować i sortować człowieka 

wedle  kategorii  rasy  i  podrasy.  Biologiczne  continuum  zostaje  tym  samym 

przerwane. To zerwanie jest pierwszą funkcją rasizmu. Drugą jego funkcją jest to, 

że  ustala  nowy  rodzaj  relacji  między  życiem  a  śmiercią.  To  już  nie  tak  jak 

w przypadku suwerennej władzy relacja typu militarnego lub wojennego. To relacja 

typu  biologicznego,  ale  za  sprawą  relacji  wojenno-militarnej,  bazując  na  niej 

rasizm zakreśla pole działania, który wyznaczają cezury między gatunkami. Wraz 

z  cezurą,  cięciem pojawia  się  wartościowanie,  pojawia  się  kategoria  niższego 

gatunku,  który  można  i  należy  zabić.  A wszystko  to  w  imię  tego,  by  gatunek 

wyższy  mógł  się  rozwijać,  żyć  i  się  rozmnażać.  Wróg  przestaje  mieć  sens 

polityczny,  jest  wewnętrznym  lub  zewnętrznym  przeciwnikiem,  a  stawką 

zagrożenia  jest  populacja.  Foucault  pisze,  że  gdy  państwo  funkcjonuje  wedle 

modelu biowładzy, państwowa funkcja zabijania może być spełniona tylko przez 

rasizm.  Rozumie  on  przez  zabijanie  nie  tylko  mord  bezpośredni,  ale  także 

pośredni, realizujący się jako fakt narażania na śmierć, zwiększenie ryzyka śmierci 

dla  niektórych  (np.  poprzez  tworzenie  armii  i  wyznaczenie  zadań  do  jakich 

przecież należy poświęcenie życia dla państwa, narodu) a także śmierć polityczną, 

wykluczenie41.

Dzięki  tak  ujętemu mechanizmowi  rasizmu zrozumiały  staje  się  związek 

między  XIX  wieczną  teorią  biologiczną  a  dyskursem  władzy.  Dzieje  się  to 

zwłaszcza gdy przyjrzymy się teorii ewolucji, i nie chodzi tylko o teorię Darwina, 

ale  cały  system  ustrukturyzowania  bytów  jako  gatunków  na  drzewie 

genealogicznym dokonywaną sukcesywnie przez  XIX  wieczną biologię.  Chodzi 

o hierarchie gatunków, walkę między gatunkami, selekcję, która eliminuje gorzej 

przystosowane osobniki. Teoria ewolucji stała się sposobem tłumaczenia dyskursu 

politycznego na język biologiczny.  W jego zasięg wkraczały takie elementy jak 

sposób myślenia o stosunkach kolonialnych, konieczności wojen, przestępczości, 

zjawiskach  choroby  umysłowej,  szaleństwa,  historii  społeczeństw,  zawsze  tam 

gdzie  dochodziło  do  konfliktu  i  zabijania  pojawiał  się  sposób  myślenia  wedle 

41  Michel Foucault: Trzeba…, str. 253.
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modelu ewolucji. Współcześnie (pozornie) władza jest ponad to, jednak faktycznie 

gra  władzy  nadal  opiera  się  na  procedurach  rasizmu  zdefiniowanych  przez 

Foucault.

2.2. Alfabetyzm

Można sobie zadać pytanie – wykonując tylko złudnie przesadnie wielkie 

salto – co dzieje się z ewolucjonistycznymi pojęciami obecnie? Chodzi mi tutaj 

o przemieszczenie  ich  w  rejon  bioinformatyczny.  Co  w  tak  ujętej  siatce  każe 

rozpatrywać  określane  przez  filozofa  kwestie  wykluczenia?  Czym  miałyby  się 

obecnie  manifestować?  Zasadne  w  tym  przypadku  będzie  spojrzenie  przez 

proponowany przeze mnie pryzmat sprawności semiotycznej. Sądzę, że i w tym 

miejscu  nasuwa  się  kwestia  osobliwej  strukturyzacji  (opartej  na  cięciach, 

cezurach) pola, które okazują się wcale nie tak odległe od mechanizmów rasizmu 

w polu biowładzy. Zapytajmy jak funkcjonują w tym polu ci, którzy przez system 

zdrowia publicznego mieliby być objęci opieką?

Sprawność semiotyczna (zakładając,  że jako kompetencja miałaby być 

wykształcona  poprzez  alfabetyzm  zdrowotny)  dokonuje  się  w  zasadzie 

w obszarze  sprawności  ekonomicznej,  to  w  zasadzie  synonim,  jego  ukryta 

prawda. W zakres działań biopolitycznych opartych, jak powiedzieliśmy sobie na 

zarządzaniu  naturalnymi  procesami  życia,  które  to  stymulowane  są  przez 

pragnienie,  wchodzi  również  wykształcenie  w  jednostkach  mechanizmu 

samokontroli. Jednak odbywa się to nie na zasadzie przymusu, lecz pewnej formy 

dobrowolności.  Edukacja  w  zakresie  zdrowia  i  higieny  jest  tutaj  aktywnością 

wchodzącą  w  projekt  wykształcania  samokontroli  na  zasadzie  biopolitycznej. 

Publiczna opieka zdrowotna obecnie propaguje wizję człowieka, który w zasadzie 

sam staje się specjalistą odnośnie swojego zdrowia. Nie oznacza to, że funkcja 

autorytetu  (lekarza)  zostaje  oddalona.  Działa  nawet  silniej  (na  analogicznej 

zasadzie  jak  zmiana  funkcji  suwerena  z  systemach  dyscyplinarnych  na  te 

urządzane  wedle  biopolitycznych  mechanizmów  bezpieczeństwa),  stając  się 

zinternalizowanym  opiekunem  i  nadzorcą  jednocześnie.  Podaję  definicje 
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alfabetyzmu  zdrowotnego  wg.  Światowej  Organizacji  Zdrowia:  „Alfabetyzm 

zdrowotny  według  definicji  Światowej  Organizacji  Zdrowia  to  umiejętności 

poznawcze i społeczne człowieka, które decydują o jego motywacji, zdolnościach 

poszukiwania,  rozumienia  i  wykorzystania  informacji  do  tego,  aby  promować i 

utrzymywać dobry stan zdrowia. […] Poziom alfabetyzmu zdrowotnego ma wpływ 

na długość życia w zdrowiu, ułatwia radzenie sobie z chorobą, a także zwiększa 

skuteczność i bezpieczeństwo opieki medycznej”(Kickbusch, 2008)42. 

A zatem mamy do czynienia z wyszkoleniem, przysposobieniem jednostek 

do tego, by same sprawowały pieczę nad całą wiązką warunków, których celem 

jest dobry stan zdrowia i długość życia. Wymaga się tutaj od jednostek ogromnej 

sieci  zdolności,  nie  tylko wiedzy o tym gdzie i  do kogo miałyby się  zwrócić  w 

przypadku problemów zdrowotnych, ale także jak zarządzać swoim zdrowiem    (w 

pewnych  przypadkach  leczyć,  stawiać  sobie  samemu  wstępne  diagnozy, 

odpowiednio kierować sobą). Jak możemy zauważyć definicja ta, która określać 

ma  zapewne  kompetencje  jednostki  (skoro  alfabetyzm  jest  terminem 

wywiedzionym  z  jego  przeciwieństwa:  analfabetyzmu,  określającym  brak 

kompetencji  człowieka w zakresie pisania i  czytania) wikła się w strefę nie tyle 

samej cielesności, co kładzie nacisk na jej powiązanie z systemem językowym. Z 

rozumieniem słów i rzeczy,  z  umiejętnością  odkrywania  zależności  i  zgodności 

między nimi. Ten językowy aspekt (semiotyczny) ma być aspektem funkcjonalnym, 

podobnie jak jest nim precyzyjne nazywanie rzeczy a następnie analizowanie ich 

pod  kątem  procesów  (jak  odbywa  się  to  w  przypadku  mechanizmów 

bezpieczeństwa) i jak najbardziej jest wywiedzione z obszaru rządzenia. To projekt 

biopolityczny w czystej postaci. 

Alfabetyzm zdrowotny (ang.  health  literacy)  jako umiejętność wchodząca 

w zakres  sprawności  semiotycznej  byłaby  zatem  zestawem  kompetencji  danej 

jednostki „uwikłanej” w konkretny (zależny od ustroju gospodarczego, politycznego 

etc.) system zdrowotny. Kompetencje te są zależne od bardzo wielu czynników 

(m.in. od wykształcenia, czynników ekonomicznych, miejsca zamieszkania, wieku, 

42 Barbara  Jacennik,  Aleksandra  Hulewska,  Agnieszka  Piasecka:  Kominukowanie  o  zdrowiu,  
chorobie  i  leczeniu:  między  psychologią  a  medycyną.  Wydawnictwo  VIZJA  Press  &  IT, 
Warszawa 2012, str. 27-28.
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płci etc.) i służą rozumieniu przekazów związanych pośrednio lub bezpośrednio ze 

zdrowiem tejże jednostki. Chodzi tutaj nie tylko o kompetencje w wąskim zakresie, 

a więc o rozumienie informacji zawartych na etykietach, ulotkach, opakowaniach 

produktów  farmaceutycznych,  reklam  telewizyjnych  i  radiowych  czy  zaleceń 

lekarza  –  czyli  zarówno  pisanej  jak  i  audiowizualnej  informacji,  a  wraz  z  nią 

słownika  z  zakresu  farmaceutyki  i  medycyny.  Chodzi  także  o  kompetencje 

związane z interakcją: umiejętność komunikowania swoich potrzeb, umiejętność 

przeprowadzenia  dialogu,  zestaw  zdolności  interpersonalnych.  Ponadto  istotna 

jest  umiejętność  zajęcia  krytycznego  stanowiska  wobec  nabytej  wiedzy. 

Alfabetyzm  obejmuje  zatem  zestaw  umiejętności  społecznych  w  zakresie 

komunikacji  i  negocjacji,  co  ostatecznie  miałoby  doprowadzić  do  decyzji 

sprzyjających „zdrowiu”.  (Użycie  cudzysłowu jest  tutaj  nieprzypadkowe – sama 

definicja  zdrowia  jest  bardzo chwiejna  i  w  trakcie  mojej  refleksji  nad pojęciem 

alfabetyzmu  zdrowotnego  będę  starała  się  określić  jej  aktualny  kształt. 

Antycypując  pewne  wnioski  chciałabym  podkreślić  w  tym  miejscu,  że  pojęcie 

zdrowia jest jak najbardziej uwikłane w kwestie relatywizmu. Zmienność definicji 

jest  bowiem  uwarunkowana  czasoprzestrzennie  i  kulturowo,  zależna  od 

aktualnego stanu wiedzy i technologii. Na potrzeby niniejszej pracy będzie mnie 

interesował jej aspekt ideologiczny i teoretyczny.)

Paradoks  dotyczący  w/w  kompetencji  polega na tym,  że  jednostka  jako 

członek społeczeństwa posiadać musi już jakieś podstawowe umiejętności, takie 

jak predyspozycja do czytania i pisania (w konkretnym, obowiązującym w danym 

systemie  zdrowotnym  języku)  a  więc  –  wykazuje  się  alfabetyzmem  w  swym 

dosłownym sensie.  Potrafi  odpowiednio dekodować dane komunikaty,  czyli  być 

właśnie semiotycznie sprawna. 

Zatem pewna grupa osób zostanie wykluczona z tak określonego zakresu 

kompetencji służących nabywaniu wiedzy o zdrowiu, a co za tym idzie pozbawiona 

możliwości troski o własne zdrowie. W tym miejscu chciałabym podkreślić ważką 

sprawę. Mianowicie (pomijając wszelkie konsekwencje o charakterze etycznym) 

mamy  tutaj  do  czynienia  ze  splotem  sieci  dyskursów  i  ich  „fizycznych” 

odpowiedników jakim w przypadku zdrowia jest ludzkie ciało i psychika. Odnośnie 

tego aspektu rozważań bazuję na myśli Michela Foucault dla którego poznanie, 
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episteme  ma  charakter  językowy  i  działając  w  obrębie  danego  pola 

epistemologicznego,  historycznie  uwarunkowanego,  wytwarza  różne  typy 

dyskursu.  Jest  to  krytyka racjonalizmu i  empiryzmu oraz dyskursu naukowego, 

który  władzę  opiera  na  represywnym  działaniu  autorytetu.  Jego  koncepcja 

archeologii wiedzy w dużej mierze zasadza się na analizie instytucji społecznych, 

a krytyka jest wymierzona w dyskursywność wiedzy i jej związki z władzą. Tutaj na 

potrzeby  niniejszej  pracy  przywołam  kluczowe  dla  działań  artystyczno-

teoretycznych  jakie  podejmuję  pojęcia  biowładzy  i  biopolityki.  Będą  one 

rezonować  zarówno  w  tworzonych  przeze  mnie  wypowiedziach  artystycznych: 

rysunkach i instalacjach jak i w pracy teoretycznej, którą poświęcę rozważaniom 

na temat koncepcji Foucault.

Bardziej  nieoczywiste  przypadki  analfabetyzmu  jako  niesprawności 

semiotycznej mogą dotyczyć braku umiejętności społecznych, wysokiego stopnia 

wycofania społecznego, introwertyzmu – a więc osobniczych cech danej jednostki. 

Zatem  na  poziomie  logicznej  konstytucji  wydaje  się,  że  warunkiem  poznania 

pewnego zbioru praw jest wiedza o tym jak te prawa dekodować. Zaproponowany 

przez  Nutbeam  trójstopniowy  podział  alfabetyzmu  bazuje  na  hierarchicznej 

strukturze  –  podstawowe  kompetencje  jednostki  są  warunkiem  nabywania 

kolejnych „szczebli” wiedzy o coraz większym stopniu złożoności („basic/functional 

literacy, communicative/interactive literacy, critical literacy”). A zatem umiejętność 

troski o własne zdrowie jest warunkowana głównie takimi czynnikami jak dostęp 

do wiedzy i edukacji. Ten wyznacznik wydał mi się najbardziej podejrzany. Sądzę, 

że  model  pozyskiwania  (zinstytucjonalizowanej)  wiedzy,  który  dokonuje  jej 

podziału  na  nauki  humanistyczne  i  przyrodnicze,  choć  obecnie  szeroko 

kwestionowany, nadal wyznacza pewne tendencje i praktyki kulturowe.

Stąd uważam, że sprawność semiotyczna byłaby pojęciem precyzyjniej niż 

alfabetyzm  określającym  zestaw  kompetencji  poznawczych,  jakimi  miałaby  się 

wykazywać jednostka (na rzecz populacji rzecz jasna, nie opuszczając głównego 

podmiotu działań biopolitycznych). Alfabetyzm wchodzi w jej zakres, będąc jednym 

z trybów napędzających tę sprawność. Sprawność jako wydolność ale i wydajność 

(ekonomiczną) o czym jeszcze napiszę.

Zdaję sobie sprawę z nieco cynicznego użycia terminu, który proponuję, 
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jednak skłoniła mnie do tego wyboru nie tylko refleksja nad splotem strefy władza-

wiedza i jego dyskursywnością (którą szeroko komentuje Foucault), ale także jest 

wynikiem moich zmagań na polu praktyki twórczej. Metoda, którą obrałam miała 

być przewrotną już u samej podstawy. Posłużyłam się klasycznymi, wywodzącymi 

się  z  tradycji  pozytywistycznej  metodami  zdobywania  wiedzy  na  dany  temat. 

W tym  przypadku  była  to  metoda  ilościowa:  przeprowadziłam  badania 

statystyczne, których wyniki były oparte na ankietach. W trakcie przeprowadzania 

analizy natrafiłam na szereg nieporozumień i paradoksów, których efekty starałam 

się  przybliżyć  w  powyższych  akapitach.  Świadoma  tego,  że  samo  zadanie 

stosowania naukowych metod po to, aby niejako w dziele artystycznym znalazły 

swoje „odzwierciedlenie” jest rodzajem zadania niemożliwego, z góry skazanego 

na niepowodzenie. Tak samo zresztą, jak ustalenie jakiegokolwiek zakresu norm, 

który  trafnie  i  bez  wykluczeń,  tolerancyjnie  definiowałyby  czym  jest  zdrowie. 

W szerszej  perspektywie  pragnęłabym  zatem,  aby  moja  praca  twórczo-

teoretyczna (gdyż pragnę podkreślić, że są one w przypadku mojej działalności 

artystycznej integralne) była metaforą zmagań i niewydolności jakimi poddany jest 

dyskurs naukowy w życiu publicznym oraz indywidualnym.

2.3. Biopropaganda

Foucault  zauważa,  że  niezmiernie  istotną  część strategii  biopolitycznych 

stanowi  ich  powiązanie  z  rozwojem  neoliberalnych  społeczeństw 

kapitalistycznych.  Biowładza  była  niezbędnym  elementem  rozwoju  kapitalizmu, 

który  z  kolei  był  możliwy  poprzez  kontrolowane  wtłoczenie  ciał  w  proces 

wytwórczy i dostosowywanie zjawisk populacyjnych do procesów ekonomicznych. 

W  tym  celu  stosowano  mechanizmy  władania  zdolne  intensyfikować  moc, 

sprawność, samo życie bez zmniejszania zniewolenia. Już XVIII wieczne systemy 

władzy stanowiły zalążki anatomo i biopolityki. We wdrażanie technik władzy były 

zaangażowane  instytucje  państwowe  zapewniające  utrzymywanie  stosunków 

produkcji:  rodzina,  armia,  szkoła,  policja,  medycyna  indywidualna  czy 

administracja  zbiorowości.  Działały  na  poziomie  procesów  ekonomicznych, 
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ustanawiając społeczną segregację i hierarchizację przy sprzęgnięciu akumulacji 

ludzi z akumulacją kapitału. To dzięki biowładzy było możliwe podzielenie ludzi na 

grupy  w  zależności  od  ekspansji  sił  i  różnic  w  podziale  zysku.  Wszystko  to 

odbywało  się  poprzez  osaczenie  ciała,  żywego  organizmu.  Społeczeństwo 

normalizujące  było  historycznym  następstwem  tej  technologii,  czyli  technologii 

władzy  sprawowanej  nad  życiem.  W  związku  z  czym  zaczyna  chodzić 

o „dystrybucję pierwiastków życia w dziedzinie wartości i pożytku”43.

Neoliberalizm  jest  dla  Foucault  ramą  funkcjonowania  mechanizmów 

biopolitycznych wewnątrz której  dokonuje się przesunięcie akcentu z obywatela 

na przedsiębiorstwo. Skutkiem tego jest fakt, że troską władzy publicznej zostają 

nie tyle podmioty prawne co ekonomiczne. Jednostka przestaje być homo legalis, 

przekształcając  się  w  homo  economicus zaczyna  być  pojmowana  jako 

przedsiębiorca, który zarządza swoim własnym kapitałem. Ważna w tej konstelacji 

będzie  idea  człowieka  uwikłanego w  konsumpcję.  Człowiek  w  mierze  w  jakiej 

konsumuje  jest  również  wytwórcą,  wytwarza  swoje  własne  zaspokojenie. 

Konsumpcja  (Foucault  powołuje  się  na  Beckera  [Narodziny  biopolityki,  s.  231, 

232])  w  tej  perspektywie  jest  aktywnością  przedsiębiorczą  w  której  jednostka 

wychodząc od kapitału, którym dysponuje wytwarza swoje własne zaspokojenie. 

Jest  to  koncepcja  płacy  będącej  dochodem  z  pewnego  kapitału,  którym  jest 

właśnie kapitał ludzki44. Pojęcie kapitału ludzkiego obejmuje elementy wrodzone i 

nabyte (elementy wrodzone wiążą się z kwestiami genetycznymi, są z porządku 

biologicznego, jednak większość problemów prezentowanych przez neoliberałów 

dotyczy  cech  nabytych,  tych,  które  można  wykształcić  w  trakcie  życia). 

Zdobywanie kapitału ludzkiego to zdobywanie kompetencji poprzez dokonywanie 

inwestycji edukacyjnych (nie chodzi tutaj tylko o edukację szkolną czy zawodową 

ale również np. o kształcenie dzieci przez matki w domu, małżeństwa, migracje 

czy wreszcie inwestycje we własne zdrowie).

Ważnym czynnikiem fundującym ten mechanizm jest tutaj wywodzące się 

z liberalizmu pojęcie  swobodnej  dystrybucji  i  wolności.  Podmioty  w  ramach  tej 

43  Michel Foucault: Historia…, str. 126-127.
44  Michel  Foucault:  Narodziny biopolityki.  Wykłady z Collège de France 1978/1979,  tł.  Michał 

Herer, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16852-0 (Naissance de 
la biopolitique. Cours au College de France 1978-1979), str.235.
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strategii konsumują wolność i mają zdolność do wybierania konkurencyjnych opcji. 

Wolność rynkowa nie jest tutaj  w żadnej mierze oddzielona od polityki,  są one 

wprzęgnięte w jeden mechanizm,  raczej  gra  na pragnieniach i  aspiracjach niż 

egzekwuje dyscyplinarne podporządkowanie. Władza jest mniej restrykcyjna, ale 

za to coraz bardziej się intensyfikuje. Wnika do środka, nie jest opozycyjna wobec 

podmiotów,  jednostek,  jest  elementem wnikającym w życie.  Dzięki  temu może 

sprawiać wrażenie, że władza nie rządzi „silną ręką”, zamiast tego wszczepia się 

podskórnie, stymulując działania jednostek.

Co wyznacza obszar stymulowanego działania? Foucault postuluje, że jest 

to  pragnienie.  „Jak  twierdzili  pierwsi,  osiemnastowieczni  teoretycy  populacji, 

istnieje wszelako pewien element stały, który sprawia, że populację jako całość 

wprawia  w  ruch  jedna  i  tylko  jedna  siła  napędowa.  Tą  siłą  napędową  jest 

pragnienie  (…)  to  pragnienie  każe  jednostkom  podejmować  takie  a  nie  inne 

działanie. I nic się na to nie poradzi. (…) tu populacja okazuje się naznaczona 

przez naturalność pragnienia, a przez to dostępna dla różnych technik rządzenia 

(…)  Gra  pragnień  jako  źródło  dobra  wspólnego  –  to  właśnie  tu  zaznacza  się 

jednocześnie  naturalny  charakter  populacji  i  sztuczny  charakter  środków 

służących do ewentualnego rządzenia nią”45. Dla populacji pragnienie jest czymś 

naturalnym, immanentnym, przypisanym jej, dla jednostki jest ono spontanicznym 

dążeniem do własnej korzyści, która ma swoje odzwierciedlenie w społeczeństwie. 

Suweren w oczach teoretyków prawa naturalnego to ktoś kto może powiedzieć 

„nie” pragnieniu jednostki.

Tutaj  właśnie  pojęcie  kapitału  ludzkiego,  które  jest  „nabytkiem” 

warunkowanym  przez  wydolność  ekonomiczną  jest  związane  z  możliwościami 

nabywania kompetencji semiotycznych w zakresie medycyny. Odpowiedzialność 

za  swoje  zdrowie  i  ciało  zostaje  ulokowana w zakresie  wyborów i  aktywności 

podmiotów  (co  nie  nie  znaczy,  że  nie  jest  stymulowana).  Aby  wykształcić 

w jednostkach  odpowiednie  reakcje  i  działania  stosowany  jest  cały  zestaw 

mechanizmów, które mają ukazywać słuszne, „prawidłowe” wybory i cele.

Jeżeli chodzi o niniejszy wywód w tym układzie nie ma miejsca na to bym 

rozpatrywała  te  kwestie  pod  kątem  etycznym.  Wolałabym  przyjąć  postawę 

45  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 93.

36



krytyczną  i  wyjaśniającą.  Jednak  aby  krytycznie  odnieść  się  do  zjawiska 

należałoby poznać mechanizmy, które te zjawiska warunkują. W tym ujęciu władza 

państwa w biopolitycznym sensie jaki kreśli Foucault zyskuje dodatkowy wymiar. 

Staje się formą  biopropagandy,  będącej czymś innym niż propaganda w swej 

klasycznej postaci (narzucająca siatkę pojęciową, określającą rzeczywistość przez 

konstelację  prawd  za  pomocą  określonych  technik,  głównie  medialnych). 

Biopropaganda  aktywizowałaby  tryb  działania  w  splocie  tego  co  biologiczne 

i informacyjne (bioinformacyjne, czy nawet bioinformatyczne), co przynajmniej od 

momentu rozszyfrowania kodu genetycznego stało się powszechną oczywistością. 

W  tym  trybie  najistotniejszym  zagadnieniem  staje  się  „tłumaczenie”  w  formie 

transkrypcji  i  translacji  porządków  informacyjno-informatycznego  i  biologiczno-

fizykalnego we wzajemnym splocie  (czyli  nota  bene na  podobnej  zasadzie  na 

jakiej wedle reguły kodu genetycznego informacja genetyczna ulega tłumaczeniu 

na kolejność aminokwasów w ich białkach).

Sądzę,  że  ten  nowy  sposób  definiowania  czym  jest  życie,  gdzie  to  co 

materialne, fizyczne jest nierozłączne z porządkiem kodu, aktywności tłumaczenia 

i dystrybucji informacji. Ciało człowieka wyłania się w tym układzie jako tekstura 

(im lepiej poinformowany i zasobny podmiot, tym jest „zdrowszy” bo żyjący według 

standardów).  To  warunkuje  również  równolegle  nowe  sposoby  postępowania 

biowładzy względem populacji i jednostek. Wcześniejsza hermeneutyka dotycząca 

życia została zastąpiona, czy może urozmaicona całą siecią różnorakich praktyk 

interpretacyjnych (odnośnie tego czym jest życie, ciało, zdrowie). Dzieje się to od 

momentu  wkroczenia  w  epokę  masowej,  niemal  natychmiastowej  komunikacji 

i wiąże  się  z  niemal  bezzwłocznym  rozpowszechnianiem  informacji.  Ogromny 

wpływ na serie interpretacyjne mają także innowacje technologiczne, możliwość 

eksploracji ciała od wewnątrz, manipulacje w zakresie genetyki czy w obszarze 

transplantacji ciała. W tym momencie jednak chciałabym się skupić na aspekcie 

informacyjno-informatycznym i sposobie w jaki stymuluje on biopropagandę.

Propaganda  w  swym wymiarze  klasycznym  definiowana  być  może  jako 

sposób  perswazji  służący  przekonaniu  grupy  osób  lub  jednostki  do  objęcia 

konkretnego stanowiska. Dzieje się to za pomocą przekazów medialnych (prasa, 

internet, telewizja etc.) pośrednich (media masowego przekazu a także wszelkie 
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media dystrybuujące obrazy, dźwięki, obiekty) lub bezpośrednich (przemówienia 

publiczne,  parady,  manifestacje,  jest  to  propaganda  o  silnie  emocjonalnym 

charakterze). Ma zatem wymiar perswazyjny i interdyscyplinarny, przez niektórych 

nawet  bywa  definiowana  jako  forma  komunikacji  46. Do  szczególnych  dążeń 

propagandy należy internalizacja postaw poprzez proces oddziaływania służący 

określonemu  celowi.  Dla  propagandy  informacja  neutralna  jest  bezużyteczna, 

gdyż  wszelkie  przez  nią  dostarczane  treści  są  nakierowane  na  osiągnięcie 

właściwego sobie celu. Z uwagi, że opowiada się po stronie światopoglądu jest 

nieuchronnie  związana  z  ideologią  i  polityką,  zakłada  aktywny  stosunek  do 

rzeczywistości  określając  jedyne „prawdziwe”  punkty widzenia.  Staje  się  zatem 

formą  rządzenia.  Nie  jest  jednak  propaganda  kłamstwem,  a  uznawanie  tego 

zjawiska  za  manipulacje  przy  udziale  technik  perswazyjnych  jest  jedynie 

określeniem pola w jakim operuje, a nie uznaniem za działanie, które ma odbiorcę 

przekazu propagandowego wprowadzić w błąd.  W zasadzie każda informacja i 

opinia wyrażona przez kogokolwiek mogłaby przy pewnych (szerokich definicjach) 

być  określana  jako  aktywność  propagandowa.  Cele  propagandy  wcale  nie  są 

jednoznacznie  zwodnicze,  a  każda  instytucja  (w  tym  edukacyjna,  zdrowotna) 

operuje  wedle  formatu  propagandowego  przez  przysposobienie  jednostek  do 

prawidłowego funkcjonowania w jej obrębie. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że 

propaganda do czegoś nakłania, oferuje również system wartości, uczestniczy w 

procesie wychowania społeczeństwa47 (już w samym sensie słowa wychowanie 

zakłada się funkcjonowanie serii technik służących perswazyjnemu nakłanianiu do 

odpowiedniej  – zależnej od instancji określającej tę odpowiedniość – postawy). 

Nie  ma  jednak  czegoś  takiego  jak  „niewinna”,  neutralna  propaganda, 

nienacechowana  jakąś  konkretną  (polityczną,  światopoglądową,  strategiczną) 

perspektywą  przedstawiania  cech  rzeczywistości.  Propaganda  ma  funkcje 

kreacyjną  w  tym  sensie,  że  powiązana  z  masową  dystrybucją  informacji 

porządkuje i  strukturyzuje rzeczywistość,  przedstawia motywacje pewnych grup 

społecznych, rzutuje pewne ramy interpretacyjne. 

46 zob: David Mortensen, Kenneth Sereno: Fundations of Communication Theory. New York 1974, 
str. 73, oraz Henryk Mieczysław Kula: Propaganda współczesna, istota-właściwości. Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2005, str. 13.

47 Henryk Mieczysław Kula: Propaganda…, str. 38.
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Przekazywana  w  tych  ramach  wizja/wizje  rzeczywistości  mogłyby  być 

rozszerzone  o  myśl,  że  byłaby  propaganda  sposobem  przeprowadzania, 

inkorporowania  samego  dyskursu  właśnie  (zdefiniowanego  według  Foucault). 

Kształtowana  w  ścisłej  zależności  od  użytych  środków  (mediów-

nośników/warunków  dyskursu)  czy  były  nimi  jak  w  przypadku  propagandy 

pośredniej  media masowego przekazu informacji  czy bezpośredniego działania, 

gdzie w najbardziej prymarnym wymiarze to samo ciało ludzkie objawia się jako 

medium. Chciałabym położyć tutaj nacisk na owo związanie dostarczanych treści 

z  rodzajem  użytego  medium-nośnika.  Na  tym  właśnie  chciałabym  się  skupić 

poruszając  dalej  wątki  biopropagandy.  Wejdę  tym  samym  w  rejon  archeologii 

mediów, który został w wyraźnym nawiązaniu do koncepcji  archeologii wiedzy 

Michela Foucault sformułowany przez niemieckiego teoretyka mediów Friedricha 

A. Kittlera. Będzie wejście w ten obszar niezbędnym dla umotywowania kwestii 

związanych  z  biopropagandą.  Kittler  określa  kulturę  zgodnie  z  modelem 

matematyczno-scjentystycznym,  który  wywodzi  z  rekonstrukcji  warunków 

formalnych (a nie z pochodzącego z nauk ścisłych pozytywizmu). Te warunki mają 

źródło  w  modelu  matematycznego  przekazywania  informacji  wg.  Claude’a  E. 

Shannona oraz  we wzorcu maszyny  matematycznej  Alana M.  Turinga.  Jest  to 

teoria  radykalna  i  niemal  doprowadzona  do  ekstremum,  gdyż  wedle  autora 

Grammophon, Film, Typewriter sens i zmysły stają się ułudą, a pisanie w epoce 

medialnej  jest  krótkim  spięciem  między  fizjologią  mózgu  a  telekomunikacją48. 

Język  i  pismo  jako  warunek  komunikacji  są  jedynie  kwestią  nadawania  i 

odbierania/dekodowania  sygnałów  możliwe  dzięki  aparaturze  nadawczo-

odbiorczej. Człowiek określany jako animal rationale,  animal symbolicum okazuje 

się  medialno-techniczną  fikcją.  Wyłania  się  tu  kształt  jednostki/jednostek 

zagarniętych,  opanowanych czy nawet  opętanych przez technologię.  Aparatura 

techniczna i związane z nią metafory okazują się tutaj najbardziej adekwatne przy 

opisie konturów kondycji kultury i człowieka. Jest to teoretyczny gest kastrujący 

ogromną sieć zależności, dlatego też sądzę, że jest to wizja nadto uproszczona. 

Celowo jednak bazuję na niej, aby przygotować grunt pod dalsze postulaty.

48 Dieter Mersch: Teorie mediów. Przeł. Ewa Krauss. Wyd. Sic! W-wa 2010 (Medientheorien zur 
Einführung), str. 185.
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2.4. Śmierć człowieka

Kittler  podobnie  jak  Foucault  wysuwa  tezę  końca  podmiotowości, 

zaniknięcie,  śmierć  człowieka (u  Foucault:  zniknięcie  z  historycznie 

konstruowanego dyskursu humanistycznego). Z tym, że zaniknięcie człowieka w 

ramach  Kittlerowskiej  teorii  byłoby  związane  ze  stopniowym  zaszczepianiem 

w/przy  człowieku  maszyn  technicznych  i  tym  samym  sukcesywnym  jego 

(człowieka) zastępowaniem. Jest to zamiast foucaultowskiego rozumienia śmierci 

człowieka  przez  pryzmat  dyskursu,  propozycja  medialno-materialistyczna49. 

Sądzę, że mógłby być to dobry trop dla dalszych rozważań. „Maszyny przejmują 

funkcje centralnego systemu nerwowego […]. Tak zwany człowiek rozpada się na 

fizjologię i telekomunikację”50. Dieter Mersch przywołujący teorie Kittlera stwierdza, 

że  mamy  tu  do  czynienia  z  porządkami  dyskursu  korzeniami  sięgającymi 

porządków mediów, które są nabudowane nad technologiami51 Prowadzi to Kittlera 

do wyżej  wspomnianej  archeologii  mediów.  Wyłania on dwie cezury (XIX i  XX 

wiek) określając je jako przełomy medialne. Przełom XIX-wieczny jest związany z 

konstytucją autonomicznej  podmiotowości  autora i  łączy się z  dyscyplinującymi 

systemami  alfabetyzacji,  które  utworzyły  „wielkie  ciało”  jakim  jest  pismo  z 

innowacjami  w  zakresie  druku  (co  m.in.  miało  wpływ  na  upowszechnienie 

czytelnictwa na szeroką skalę). Te czynniki podkreśliły znaczenie języka w swej 

funkcji socjalizującej (przy pomocy reguł, zakazów, nakazów). Rozkład podmiotu 

powodowany jest przez nowe techniki medialne, które zaczynają pojawiać się już 

w połowie XIX wieku (dalekopis, fonograf, film) a w XX są już winkrustowane w 

tkankę społeczeństwa i  (rozproszonej,  rozparcelowanej  coraz  bardziej  przez te 

media) podmiotowości.

Kittlerowska  perspektywa  służy  mi  tutaj  przyjrzeniu  się  proponowanemu 

49 Dieter Mersch: Teorie mediów. Przeł. Ewa Krauss. Wyd. Sic! W-wa 2010 (Medientheorien zur 
Einführung), str. 185-186.

50 Grammophon,  Film,  Typewriter  (Gramofon,  film,  typewriter).  Berlin  1986,  str.  29  w  Dieter 
Mersch: Teorie…, str. 186.

51 Tamże, str. 186.
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przeze  mnie  pojęciu  biopropagandy.  Archeologia  mediów,  podobnie  jak 

archeologia wiedzy miałaby służyć dotarciu do warunków możliwości pojawienia 

się wiedzy i określonych zjawisk w obrębie danej kultury i epoki. Sądzę, że media 

informatyczne promujące i propagujące wcześniej wspomniane „słuszne wybory” 

odnośnie zdrowia powodują coraz większą dekompozycję podmiotu coraz bardziej 

go  dzieląc  (lecz  nie  samą cielesność,  a  wiedzę  właśnie  poprzez  rozproszenie 

informacji).  Sprzyja  temu  medialność  (jako  technologia),  nowe  informatyczne 

techniki  zapisu  i  przekazu  a  także  w  medycynie  możliwość  manipulacji  na 

molekularnym poziomie na którym różnice między tym co jeszcze cielesne a już 

będące  informacją  zacierają  się.  Podmiot  zostaje  tym  samym  wrzucony  w 

przestrzeń  kosmosu,  pewnej  niemożliwej  do  ogarnięcia  holistycznie  konstelacji 

pośród której nie jest w stanie odnaleźć „jedynej”, „prawdziwej” i „słusznej” drogi.  

Możliwości  są  niezmiernie  szerokie.  Przyjrzyjmy  się  podstawowej  sprawie  w 

kwestiach dbałości  o życie,  jak rozróżnienie na chorobę i  zdrowie. Czy istnieje 

ścisła linia demarkacyjna pomiędzy tymi modusami psychocielesności? Różnice 

są coraz bardziej subtelne. Choroba obecnie nie objawia się tylko i wyłącznie jako 

stan  patologiczny.  Ponowoczesny  człowiek  to  człowiek,  którego zdrowie  może 

mieć  charakter  paradoksu.  Będąc  zdrowym,  może  być  jednocześnie  chorym  i 

odwrotnie.  Definicja choroby poszerza się i  kurczy zarazem. Człowiek fizycznie 

niepełnosprawny, dzięki sprawnej aparaturze technicznej może być supersprawny 

w innych polach, w których cielesność przestaje być meritum. Przykładem takiego 

ujęcia  tej  kwestii  może być status  Stephena Hawkinsa,  naukowca,  który mimo 

swojej  postępującej,  degeneracyjnej  choroby  wykazuje  się  swoistą 

„rekompensatą”  w  polu  naukowym  oraz  w  polu  wiedzy.  Przykład  wręcz 

tautologiczny.  Drugim  obliczem  są  choroby  psychosomatyczne,  które  mimo 

sprawności  fizycznej  wykluczają  człowieka  z  uczestniczenia  w  codziennej, 

społecznej  egzystencji.  Kolejną  wiązką  paradoksów  wykazuje  się  obszar 

estetyzacji ciała, który również przestaje mieć wiele wspólnego tylko i wyłącznie z 

aspektami estetycznymi,  a jest  zagarnięty  przez praktyki  i  dyskursy medyczne. 

Oczywiście  najbardziej  jaskrawym  przykładem  byłby  tutaj  rozwój  medycyny 

estetycznej i transplantacji, które mają na celu przysposobienie ciała wizualnie do 

pewnych określonych przez któryś z dyskursów danej kultury standardów. Jednak 
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nie tylko w tym jednak dość radykalnym obszarze działań sie to dokonuje. Pojawia 

się coraz szersza gama tego co ciało  „naprawia”,  „oczyszcza”  od środka,  cała 

gama farmeaceutycznych środków mająca zapewnić „odpowiedniość” ciała.

Powrócę w tym momencie do Kittlera:  odrzuca on porządki  symboliczne 

wykluczając jakąkolwiek referencję (odpowiedniość słów i  rzeczy,  znaczonego i 

znaczącego),  w jego ujęciu  dane i  sygnały  jako  nośniki  informacji  wyznaczają 

przestrzeń  rzeczywistości.  Kittler  próbuje  pozbyć  się  tekstu,  zastępując  go 

cyfryzacją,  zapisem cyfrowym, który objawia się jako matematyczna synteza w 

komputeryzacji. Jednak jak wskazuje Mersch nie udaje się mu pozbyć tekstu od 

którego  próbuje  się  uwolnić.  Tekst  wraca  do  niego  w  kształcie  kodu 

programowania.  „Wbrew  semiotycznym  lekturom  (…)  Kittler  wyklucza  (…) 

istnienie jakiejkolwiek referencji: to nie znaki albo kody i ich porządki symboliczne 

mają decydujące znaczenie, lecz jedynie dane i sygnały jako nośniki informacji”52. 

Kittler  (oprócz  prac  Foucault)  inspiruje  się  i  interpretuje  seminaria  Jacquesa 

Lacana,  francuskiego  psychiatry  i  psychoanalityka.  Zwłaszcza  istotny  jest  dla 

niego lacanowski podział na porządek symboliczny, wyobrażony i realny, który jest 

podstawą  dla  jego  genealogii  technicznych  mediów.  Interesujące  jest  takie 

poprowadzenie  myśli  i  wyłonienie  z  dyskursu  psychoanalizy  (dotyczącego 

człowieka-ciała) funkcji  medialnych.  Są nimi przekaz, zapis i  kalkulacja.  W tym 

układzie  symboliczność  (jako  kalkulacja)  ustanawiana  jest  jako  materialny  i 

techniczny  aspekt  znaków językowych,  które  tworzą  nieskończony  zbiór  i  tym 

samym  symboliczny  porządek  jest  zrównany  z  cyfrowym.  Wyobrażenie  (jako 

przekaz)  jest  tu  procesem  optycznym  (jego  manifestacją  jest  kino,  miejsce 

sennych fantazmatów) oraz podział filmu na 24 klatki na sekundę sytuujące się 

analogicznie  do  stadium zwierciadlanego  Lacana  wedle  którego  człowiek  jako 

dziecko po raz pierwszy doświadcza wizualnie spójnej integralności swego ciała. 

Realne (zapis) jest dla Kittlera „białym szumem”, jest zmaterializowaną informacją 

objawiającą  się  jako  warunek  możliwości  jej  istnienia,  jako  szum, 

zanieczyszczenie, osad czy ślad kanału możliwy dzięki  technicznej  aparaturze. 

Należą do porządku zapisu wyłaniające się od XIX wieku techniki rejestracyjne, 

które  za  pomocą  matematycznych  wykresów  są  w  mocy  utrwalić  i  pokazać 

52 Dieter Mersch: Teorie…, str. 190.
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poprzez same siebie, jako czysta informacja zestawy danych: ciśnienie krwi, fale 

dźwiękowe,  elektroencefalograf  etc.  Kalkulacja  jako  nadrzędna  zasada 

sprowadzając  wszystko  do  danych  matematycznych  obejmuje  według  Kittlera 

pozostałe funkcje medialne bazując na zasadzie modelu maszyny Turinga gdzie 

wszystkie  media  zapisu  (pismo,  film,  gramofon)  i  przekazu  (telewizja,  radio) 

okazały  się  podzbiorami  komputera.  Według  niego  cała  historia  mediów  jest 

kwestią wyłaniania się technologii. Media do połowy XIX wieku wzorowały się – 

jako  media  zapisu  –  na piśmie,  od  XIX  wieku  włączając  fotografię,  fonograf  i  

kineskop (gdzie proces zapisu jest analogową inskrypcją), w XX wieku te funkcje 

zostają  połączone na bazie przepływu sygnałów i  algorytmów. To właśnie tutaj 

dokonuje się  owa matematyczna  synteza w  efekcie  komputera  –  panmaszyny 

obejmującej  wszystko.  Jednak  nie  mamy  tutaj  do  czynienia  z  rozdzieleniem 

porządków, czy nawet: z dominacją matematyzacji. Wręcz przeciwnie: mamy tutaj 

do czynienia z połączeniem, syntezą matematyki i pisma. Porządek cyfrowy musi 

być  „tłumaczony”  zgodnie  z  zasadami  języka,  należy  dokonywać 

wielopoziomowych wertykalnych i horyzontalnych transkrypcji, aby nie tyle zapis 

cyfrowy  stał  się  zrozumiały,  ale  aby  w  ogóle  miał  możliwość  implementacji  w 

rzeczywistości.
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Rozdział 3. Sploty autoreferencyjne

3.1. Tekstura

Tylko pozornie oddaliłam się od myśli  Michela Foucault.  Bowiem tak jak 

autor  Słów  i  rzeczy,  który  poprzez  swoja  długoletnią  praktykę  badawczą  i 

filozoficzną  starał  się  ukonstytuować  alternatywną  metodologię  badań  zjawisk 

kulturowych, społecznych i historycznych szukając warunków możliwości poznania 

poprzez pola epistemologiczne i warunki dyskursu, tak i tutaj mamy do czynienia z 

próbą określenia  relacji  między poziomem projektu  jako pisma oraz poziomem 

rzeczy  (res).  Powyższe  ustalenia  chciałabym  w  tym  momencie  odnieść  do 

problematyki ciała jako tekstury, która jest uzupełnieniem pojmowania ciała jako 

medium.  Chodziłoby  mi  tutaj  przede  wszystkim  o  scalenie  wpływu porządków 

technologicznych, który wyznacza przywołana przeze mnie pobieżnie archeologia 

mediów  według  Kittlera  oraz  porządku  dyskursu  i  jego  warunków,  jakiego 

dostarczają  lektury  Michela  Foucault  odnośnie  archeologii  wiedzy.  Tekstura 

uzupełnia  o  tyle  pojęcie  medium,  że  dostarcza  nowy  obszar  tego  co  w 

postrzeganiu  i  ujmowaniu  (urabianiu)  cielesności  istotne:  warstwy  i  stosunki 

substancji  (z  porządku  zarówno  semiotycznego  jak  i  materialnego, 

technologiczno-tekstualnego). Przestrzeń poza cielesna byłaby budulcem tego co 

cielesne.  W  jaki  sposób  to  się  odbywa?  Sądzę,  że  jest  kształtowane  wedle 

wpływów opisanej przeze mnie powyżej biopropagandy, gdzie kreowanie ciała jest 

ciała  urabianiem.  Wciąż  ma  to  wiele  wspólnego  z  tym  co  w  rządzeniu 

dyscyplinarne. Jednak nie chodzi tutaj o prostą drogę ulokowania cielesności w 

przestrzeni  technologicznej  i  przez  pryzmat  technologii  postrzegania  tego  co 

cielesne (człowiek jako maszyna). Ten paradygmat jest daleko za nami.

Ciało jako medium i tekstura jest raczej jak sumeryjska gliniana tabliczka, 

która  nigdy  nie  ulega  zaschnięciu  póki  jest  we  władaniu  giętkich  palców 

bioproagandy. Ostre wgłębienia, pismo klinowe wżyna się w miękki materiał gliny. I 

podobnie  jak  los  tych  tablic,  ocalonych  dzięki  ich  samoistnemu  wypaleniu  w 
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przypadkowym pożarze, mogłoby się zdarzyć, że i nasza przestrzeń cielesności 

zapisze  się,  utrwali  by  funkcjonować  jako  relikt.  Nie  jesteśmy  jednak  w  tym 

momencie, choć świadomi co mogłoby się wydarzyć. I ta świadomość, ta wiedza 

każe nam dobrowolnie  przygotowywać  się  na  wciąż  nowy zapis.  Stąd  pewnie 

ciągła  potrzeba  wygładzania  tekstury,  powrotu  do  bycia  podatnym.  Nie 

bezzasadnie  przywołuję  tutaj  metaforę  glinianej  tabliczki,  służącej  niegdyś  za 

medium  zapisu.  Pozornie  to  nietrwałe  medium.  Ale  po  zaschnięciu-relikt, 

nagrobek,  wyłania  się  kwestia  śmierci.  To  dlatego  nasze  ciała  i  my  sami  nie 

chcemy  być  utrwaleni.  Oto  jest  nowa perspektywa wyznaczająca  stosunek  do 

cielesności. Gładka, podatna na zapis tekstura.

W tym miejscu chciałabym podjąć nowy splot: kwestię zdrowia jako matrycy 

„właściwego  życia”,  a  zarazem  jako  warunku  „poprawnego”  ciała.  Struktury 

techniczne  są  pojmowane  wedle  Kittlera  jako  tekstury.  Skoro  zatem  życie, 

człowiek-ciało miałoby być opanowane przez te struktury, miałyby być siatką wedle 

której  człowiek  jest  możliwy,  samo ciało  w tej  konstelacji  okazuje się teksturą. 

(Chcę  zaznaczyć,  że  nie  chodzi  tutaj  o  zastąpienie  cielesności  przez  jakieś 

urządzenia techniczne, wplatam wątek medialny w tym miejscu powołując się na 

Kittlera, aby rozwinąć kwestię ciała jako medium i ciała jako tekstury).

Sam  zapis  jest  nie  tyle  neutralny  –  przez  pewien  czas  gęsta  siatka 

klinowych znaków określa nas samych. Ale istotniejsze, by zawsze móc te znaki 

zażegnać,  ponownie  stać  się  tabula rasa.  To  także mit  chętnie  inkorporowany 

przez biopropagandy.  Możesz stać się wszystkim poprzez kształtowanie (ciała-

jako-informacji). Czym jest to kształtowanie? Obszar cielesności określany przez 

dyskurs medyczny staje się stawką właściwego życia. To już nie tyle sprawa etyki, 

ale  estetyki.  Dość  wspomnieć  o  wykluczonych  z  przestrzeni  publicznej,  tj.  z 

przestrzeni  widoczności  –  to właśnie widoczność,  to  co pokazywane będzie tu 

wyznaczało przestrzeń normy – to nowy stosunek do normy.  Ciała niesprawne 

fizycznie, noszące piętno nieodwracalnych zmian (przez co nie mogące uzyskać 

wyżej wspomnianego statusu  tabula rasa) powinny być widoczne inaczej (gdzie 

indziej).  Zagarniane  przez  inny  dyskurs.  Zazwyczaj  jest  nim  właśnie  dyskurs 

medyczny  i  nawet  gdy  ukazywane publicznie  są  ciała  noszące  (niezmywalne, 

niezdatne do wygładzenia [operując w metaforze glinianej tablicy]) piętno, są to 
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niemal zawsze ciała  zagarnięte przez dyskursy  autoreferencyjne (kampanie na 

rzecz tolerancji osób niepełnosprawnych, zbiórka na fundusz charytatywny etc.). O 

ile  ciało  standardowe,  poprawne,  estetycznie  stosowne  może  uczestniczyć  w 

całym szeregu rozmaitych dyskursów (w tym w obrębie dyskursu codzienności), o 

tyle ciało wizualnie nieprzystające staje się swym piętnem oznaczoności,  braku 

neutralności  wykluczone  z  tej  dyskursywnej  wielości,  polifonii.  Spod  siatki 

dozwolonej  widoczności,  tego  iconostasu z  (poprawnych)  ciał  widoczny  jest 

wyraźnie paradoks referencji, relacji słów i rzeczywistości: tym razem to nie tabela, 

opis,  reprezentacja  będzie  pochodną  „rzeczy”,  zachodzi  tutaj  odwrotność,  to 

porządki  semiotyczne  będą  te  „rzeczy”  kształtowały.  Powstaje  tym  samym 

niemożliwy do rozdzielenia splot (sieć), gdzie porządek znaczenia przeplata się ze 

znaczonym,  reprezentacja  z  reprezentowanym,  fikcja  z  rzeczywistością.  Ciało-

jako-rzecz jest tutaj kształtowane przez ciało-jako-informację. Jednak wyłania się 

pytanie czy to ciało „dozwolone” wizualnie, publicznie, estetycznie nadal jeszcze 

ciałem  (psycho)fizjologicznym?  Czy  ta  fikcja  (jako  przecież  nigdy  w  pełni 

nieosiągalna  neutralność)  nie  jest  czasem  tutaj  niemożliwością,  projektem 

nierealizowalnym? Czy owa tabula rasa jest w jakikolwiek sposób możliwa?

W  jakiej  linii  dokonuje  się  wzmiankowana  zmiana  standardów  kwestii 

zdrowotnych? Ciało odporne, wydajne, estetyczne,  wprzęgnięte jest zarówno w 

porządek  symboliczny  i  funkcjonalny  (i  leżą  one  na  tym  samym  poziomie). 

Również na tym poziomie ciało w tym układzie odsyła do ciała (znów można by 

wspomnieć  o  ciele-teksturze  i  proponowanej  przeze  mnie  metaforze  glinianej 

tablicy). To specyfika czasów ponowoczesnych, owo zamknięcie w cielesnym kole 

hermeneutycznym,  gdzie  ciało  znaczy  tylko  samo  siebie.  Aby  to  zobrazować 

przytoczę  przykład  tego  przesunięcia,  czy  zamknięcia.  Przykład  postrzegania  i 

przeżywania anoreksji  w średniowieczu (aż do XVIII  stulecia)  i  dzisiaj.  Celowo 

pomijam określenia  tego zjawiska mianem choroby.  Mamy do czynienia  z  tym 

samym  zjawiskiem,  ale  zupełnie  w  innej  konstelacji  rozpatrywanej.  Anoreksja 

średniowieczna,  abstynencja  pokarmowa  była  wyznaczana  przez  przestrzeń 

sakralną: była to święta anoreksja. Człowiek (zazwyczaj kobieta) mógł cudownie 

żyć bez jedzenia, a jego ciało było oznaką oddania się Bogu. Ciało odsyła tutaj nie 

do siebie samego, a do  sacrum.  Mamy tutaj również do czynienia z porządkiem 
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przyjemności.  Święta  anorektyczka  czuła  się  wyróżniona,  jej  stan  przynosił  jej 

chlubę  nie  tylko  w  przestrzeni  publicznej,  ale  także  sakralnej  i  tym  samym 

osobistej.  „Poskromić  swe ciało  to  przede wszystkim narzucić  sobie bezlitosną 

dyscyplinę. Wymyślając i zadając mu najboleśniejsze środki przymusu, wszyscy, 

którzy  gardzą  ciałem  i  odrzucają  ten  świat,  mają  nadzieję,  że  będzie  im  to 

poczytane za zasługę w niebie. (...) Odmawianie sobie jedzenia jest najbardziej 

bezpośrednią  karą,  jaką  zadaje  się  swemu  ciału”53.  Anihilacja  siebie  w  życiu 

doczesnym była powodowana pokusą wynagrodzenia cierpień w innym porządku, 

w innej, boskiej już rzeczywistości.

Czasy ponowoczesne aktywizują przemieszczenie,  które dotyczy głównie 

trybu przeżywania i podejścia do anoreksji.  Jeżeli chodzi o samego anorektyka 

zmiana dokonuje się w „treści” przyjemności. To już nie wola umiłowania Boga, a 

wola  ulokowania  się  pomiędzy  (fikcyjnymi)  wizerunkami  ciał.  Mistyczki  XVII 

wieczne  wzorowały  się  na  ascetyczkach  XII-XIII  wiecznych,  których  losy 

wyczytywały z ich hagiografii.  To powtórzenie gestu umęczenia ciała w pewien 

sposób  rezonuje  z  powtórzeniem,  jakie  realizuje  współczesny  anorektyk. 

Wzorcowym  modelem  przestaje  być  opowieść  o  świętym,  a  staje  się 

(wspomagana przez medycynę, w tym m.in dietetykę) wizja ciała poprawnego i 

estetycznego. W/na ciele anorektyka to dążenie do ideału wyznaczonego przez 

przestrzeń publiczną jakiemu on chce sprostać zyskuje wymiar monstrualny. Stąd 

przykład  anoreksji  jest  przykładem  niemal  autotelicznym.  Anorektyk  jest 

znamieniem schizofrenicznym. Pojawienie się go w przestrzeni zachodniej kultury 

konsumpcyjnej  zakrawa  o  absurd.  W  przypadku  świętej  anoreksji  pokusą  do 

pokonania była fizjologia, ale cel jaki przyświecał pokonaniu tej pokusie lokował 

się  w  obszarze  mistycznym,  nie  był  z  obszaru  doczesności.  Natomiast  w 

przypadku anorektyka ponowoczesnego celem pokonania pokusy konsumpcji jest 

zwrócenie  się  do  doczesności.  To  potrzeba  ulokowania  się  pomiędzy  innymi, 

pomiędzy  ciałami,  w  centrum  wizji  kształtowanej  przez  dyskurs  (medycyny, 

przestrzeni publicznej).

53 Daniel  Arasse,  Alain  Corbin,  Jean-Francois  Courtine,  Georges  Vigarello:  Historia  ciała,  Od 
renesansu  do  oświecenia T.  I.  Pod  red.  Vigarello  Georges,  tłum.  Tomasz  Stróżyński,  wyd. 
Słowo/Obraz,  Terytoria,  Gańsk  2011 ( Historie  du  corps:  Teme  1:  De  la  renaissance   aux 
lumieres), str. 43.
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Co  do  odbioru  powodów  zjawiska  dziś  upatruje  się  ich  w  ramach 

zakreślonych  przez  potrzeby  kontroli  nad  ciałem,  chęci  sprostania  wymogom 

społecznym,  dążenia  do  estetyzacji  ciała  w  formie  zradykalizowanej,  niemal 

spaczonej  (gdzie  matrycę  do  urabiania  siebie  samego  podają  również  media 

masowe). Nawet jeżeli określa się to zjawisko jako chorobę (często określając ją 

chorobą  duszy,  co  jednak  wikła  się  we  wcale  nie  odrębny  od  dyskursu 

medycznego,  dyskurs  psychiatryczny),  to  jednak  motywy  postępowania 

anorektyka z sobą samym są paradoksalne. Jest to bowiem choroba z której chory 

nie  chce się  wyleczyć.  Obsesja,  nerwica i  lęki  (a  więc jak  najbardziej  dyskurs 

psychiatrii)  są  tymi  ukrytymi  powodami,  motywacjami,  którymi  również  można 

zarządzać. Zarządzać, a więc wyleczyć-doprowadzić ciało do standardu, do owej 

wydolności i wydajności. To okiełznane już ciało musi zostać okiełznane ponownie. 

I na powrót wkraczamy w obszar paradoksu.

Biopropaganda  byłaby  rodzajem  propagandy  prowadzonej  nowymi 

środkami.  Jakie  to  środki?  Jako  przykład  posłuży  mi  powszechnie  znane 

zjawisko,jakim  jest  dostępność  środków  przeciwbólowych  w  sklepach 

spożywczych, a nawet ich przestrzenne usytuowanie: tuż przy kasach płatniczych, 

obok słodyczy. Można by tu pokusić się o wniosek, że środki chemiczne, które 

mają uśmierzyć ból (niegdyś dostępne tylko w aptekach) wyznaczają nowy modus 

przyjemności: komfortu życia bez bólu. A także rodzaj standardu konsumpcyjnego. 

Brak bólu jest prawem dla każdego, kto minimalnie chociaż uczestniczy w życiu 

cywilizacji  (co jest  równoległe z  funkcjonowaniem jako konsument).  Generalnie 

coraz  większa  dostępność  w  sklepach  środków farmaceutycznych  świadczy  o 

wkroczeniu bioproagandy, zarówno w wymiarze fizycznym jak i semiotycznym, w 

obręb  przestrzeni  konsumenckiej,  o  zmianie  tym  samym  statusu  samego 

lekarstwa. Staje się on standardem, powszechnością czy nawet przyjemnością. 

Inny  przykład:  firmy  farmaceutyczne  podpisujące  umowy  z  lekarzami 

(wykorzystując w zasadzie nie same kompetencje, co wizerunek lekarza) na to, by 

zalecali  swym  pacjentom  leki  występujące  pod  nazwami  nadawanymi  przez 

określoną firmę.  Reklama widoczna być musi  w gabinetach lekarskich.  Są nią 

wszelkie  sprzęty:  długopisy,  notesy,  materiały  papiernicze  wchodzące  w  skład 

wyposażenia  gabinetu.  A także  gadżety  codziennego  użytku:  kubki,  breloczki, 
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koszulki, fartuchy ze znakiem identyfikacyjnym i nazwą firmy lub leku. Ponownie 

mamy  tutaj  do  czynienia  z  przestrzenią  gdzie  pacjenci  są  postrzegani  jako 

konsumenci,  których  można  nakłonić  do  konsumpcji  standardowymi  środkami 

reklamy.  Konkretny  lek  jest  promowany  w  ten  sam  sposób  jak  wszelkie  inne 

produkty handlowe. Również sama procedura odbywa się na zasadzie transakcji 

handlowej,  gdzie  pomimo  istnienia  alternatywnych  środków  np.  leków  o 

identycznym  składzie  chemicznym,  lekarz  pośredniczy  jak  sprzedawca 

wykorzystując swój autorytet w kwestii możności zalecania konkretnego lekarstwa. 

Sam sposób w jaki przedstawia (reklamuje) się medykamenty każe zwrócić 

uwagę  na  urabianie  wyborów  konsumenckich.  Coraz  bardziej  poetyka  reklam 

środków farmaceutycznych korzysta ze środków stylistycznych, które wykorzystuje 

się  do  reklamowania  produktów  konsumpcyjnych  mających  dostarczyć 

przyjemności.  Leki  są  wpisane  (wizualnie,  wizerunkowo)  w  tę  samą  linię 

promocyjną co kosmetyki czy żywność. W jakiś sposób wikła się ten proceder w 

mechanizmy  programowania  podprogowego.  Skojarzenia  z  lekami  mają  być 

przyjazne, a ciała wykorzystywane do prezentacji ich działania określają pewien 

jednolity estetyczny standard.

Upraszczając,  biopropagandę  można  by  porównać  do  mechanizmu 

odruchów  warunkowych.  Byłby  to  rodzaj  sugestywności  z  porządku 

psychofizjologicznego, gdzie reakcja na warunkowy bodziec z czasem utrwala się 

bez  bodźca  bezwarunkowego (jak  w  słynnym eksperymencie  Iwana  Pawłowa: 

skojarzenie  przez  psa  dźwięku  dzwonka  z  podawaniem  pokarmu  z  czasem 

wytwarza reakcję [ślinienie się zwierzęcia] na sam dzwonek-bodziec warunkowy 

już bez obecności pokarmu). A więc jest to zarządzanie życiem przez zarządzanie 

odpowiednią inkorporacją bodźców tak, by wytworzyć w jednostkach i populacji 

odpowiednie skojarzenia co prowadzić miałoby do odpowiednich reakcji.

3.2. Analfabetyzm

W epoce czasów ponowoczesnych porządek tego co wirtualne w przeciwstawieniu 

z  realnym zanika.  Mamy do czynienia ze splotem. Ma to  swoje konsekwencje 

49



także  w  obrębie  samego  podejścia  do  nauki,  podziale  na  nauki  ścisłe  i 

humanistyczne  co  ma  również  swe odbicie  w  języku  potocznym  i  przestrzeni 

społecznej. Język nauki przeplata się z humanistycznym (czy tym, który niegdyś 

tak  określano)  i  na  odwrót.  Topos  filozofii  nauki  podziału  na  mythos  i  logos 

pobrzmiewa tutaj  niczym dalekie echo. Czy jednak możemy mówić o powrocie 

starożytnego  splotu  wiedzy  i  mitu  (wszak  mit  również  jest  rodzajem  wiedzy)? 

Sądzę, że nie należy stawiać pochopnych diagnoz. Biopolityka scala te porządki w 

celach utylitarnych. Jej celem nie jest wyjaśnianie świata (jak w przypadku mitu i 

nauki), a świata kontrolowanie, normalizowanie, a w końcu wykorzystanie.

Przełom  antypozytywistyczny  jest  cezurą  rozpoczynającą  coraz  bardziej 

skomplikowaną sieć niejasności. Przeprowadzany stopniowo rozłam tradycyjnego, 

bezpiecznego podziału na nauki humanistyczne i przyrodnicze (dokonany przez 

Diltheya) oraz na metodę nomotetyczną i idiograficzną (wg. Wildenbanda) sprawił, 

że na wszelkie ustalenia co do spójności treści jak i metody pozyskiwania wiedzy 

padł  cień  relatywizmu.  Coraz  szersza  krytyka  tak  postrzeganego  modelu 

naukowości  (w  tym  m.in.  Michela  Foucault)  obnażała  nie  tylko  jego 

dysfunkcjonalność  lecz  również  zagrożenia,  jakie  ze  sobą  niesie  skrajny 

racjonalizm  i  scjentyzm  (wystarczy  wspomnieć  tutaj  o  efektach  użycia  tego 

paradygmatu  przez  totalitarne  ustroje).  Zamiast  wyznaczać  ostrą  linię 

demarkacyjną  oddzielającą  nauki  przyrodnicze  i  humanistyczne  coraz  częściej 

mówi się o praktykach i teoriach kulturowych. Choć są to pojęcia bardzo ogólne, 

sądzę, że w dość wierny sposób określają w jaki sposób wiedza jest nabywana i 

dystrybuowana. Język niegdyś określany jako stricte naukowy czerpie z metafor i 

określeń, które niegdyś funkcjonowały głównie wewnątrz dyskursów o charakterze 

humanistycznym  i  na  odwrót.  Metafory  i  cała  aparatura  pojęciowa,  niegdyś 

naukowa,  obecnie  doskonale  służy  celom  określanym  swego  czasu  jako 

jednoznacznie przynależące do strefy humanistyki. Można by powiedzieć, że na 

poziomie  lingwistycznym,  językowym  te  słowniki  przenikają  i  uzupełniają  się. 

Teoria kulturowa dopuszcza wielość perspektyw, cechuje ją interdyscyplinarność 

bardziej  niż  poszukiwanie  czy  dowodzenie  prawideł  obiektywnych.  Stawia  na 

wielowymiarową, heterogeniczną, z gruntu pluralistyczną interpretację zjawisk, a 

wyniki  tych  interpretacji  zależą  od  obranej  metody  (np.  metody  dekonstrukcji, 
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feminizmu, postkolonializmu etc.), czego badania w obrębie teorii kulturowej nie 

ukrywają. Badając pewne praktyki kulturowe bazujące na wiedzy i sposobach jej 

rozpowszechniania  w  danej  kulturze  starają  się  unikać  sądów wartościujących 

oraz  hierarchizacji.  Społeczną  konsekwencją  tak  urzeczywistnianego  modelu 

wiedzy  jest  właśnie  przywoływany  przeze  mnie  relatywizm  i  sceptycyzm  oraz 

dopuszczenie do głosu wielu równoległych „prawd”. Kluczowym pojęciem staje się 

tutaj interpretacja, która ma służyć dotarciu do jakiejś „prawdy”, z tym, że „prawda” 

jest  różnie definiowana w zależności od tego kto i  w jakim celu przeprowadza 

daną interpretację.

W odniesieniu do wiedzy medycznej, której zalecenia w imię dobra pacjenta 

powinny  przekładać  się  na  stan  jego  zdrowia  (a  więc  mieć  swój  wymiar 

„rzeczywisty” pozornie mierzalny  i  weryfikowalny – co jest  ujęciem problemu z 

perspektywy pozytywistycznej) pojęcie „prawdy”, która z założenia ma poszukiwać 

„rzeczywistości” ma swoją konkretną definicję często niepokrywającą się z tym co 

komunikuje sam pacjent. Istotnym zagadnieniem jest tutaj pojęcie normy. „Prawda” 

w  obrębie  dyskursu  medycznego  jest  zawsze  pisana/mówiona/ustalana  z 

perspektywy instytucji sprawującej władzę (poprzez swój autorytet) i określającej 

normy i patologie. Pozanormatywne, nie dające się sklasyfikować w opozycyjnym 

układzie  zjawiska  są  skutecznie  ignorowane,  są  ślepą  plamką  dyskursu 

medycznego.

Pojęcie kłącza (ang. rhizome) wprowadzone przez Deleuze i Guattariego 

byłoby tutaj  zręcznym narzędziem, które opisuje dynamikę obecnych sposobów 

nabywania  i  dystrybucji  wiedzy.  Kłącze  jest  modelem,  który  jest  pozbawiony 

wszelakich  cech  struktury  bazującej  na  jednym,  trwałym  trzonie,  jest 

przeciwieństwem  drzewa,  czyli  rośliny,  której  struktura  jest  czytelna  i 

przewidywalna.

„Kłącze  to  dziczka,  skomplikowany  system  podziemnych  pędów  lub 

nadziemnych  korzeni,  kłąb,  bulwa,  cebulka.  Kłącze  to  ziemniak  i  perz,  zgraja 

szczurów i  zwierzęce nory,  mrówki  i  trawa.  Rizomatyczny  jest  język  i  pamięć, 

tkanka  glejowa  i  nitki  marionetki,  aparalelna  ewolucja  osy  i  orchidei,  kota  i 

pawiana, wschodnie ogrodnictwo „klonów” i amerykański kapitalizm, underground i 

bitnicy.  (…) Jeśli  więc  można mówić  o  jakimś modelu  świata,  to  z  pewnością 
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bardziej zasadne jest czynić to w odniesieniu do kłącza, rzeczywistość bowiem, 

istotnie,  jest rizomorficzna – rośliny tworzą kłącze z wiatrem, ze zwierzętami, z 

ludźmi, my zaś „tworzymy kłącze wespół z naszymi wirusami albo raczej nasze 

wirusy pozwalają nam tworzyć kłącze z innymi zwierzętami”. Kłącze zrobione jest 

z  plateau,  plateau  zaś  to  „ciągły  region  intensywności”,  którego  wibracje  nie 

podlegają organizującej orientacji, to wszelka wielość dająca się złączyć z innymi, 

by  utworzyć  kłącze,  które  „nie  rozpoczyna  się  ani  nie  kończy,  jest  zawsze  w 

otoczeniu, pomiędzy rzeczami, między –byt intermezzo”54 .

W przypadku sieci/kłącza  dyskursy,  (jeżeli  mówimy o  przestrzeni  teorii  i 

praktyk kulturowych) przenikają się nawzajem, obszary badawcze zachodzą na 

siebie.  Zarówno nadawca jak  i  odbiorca pewnych komunikatów musi  posiadać 

wielowymiarowe  kompetencje.  Powyższa  perspektywa  podejścia  do  wiedzy 

wydaje się bardzo „tolerancyjna”. Brak stałej struktury eliminuje hierarchie a tym 

samym wykluczenia, ale  równolegle powołuje inne zjawisko:  chaos poznawczy, 

dysonans, zagubienie w treściach, które wydają się pozbawione genezy. 

Pojęcie  zdrowia,  jak  wiele  innych  zjawisk  kulturowych  jest,  o  czym  już 

wspominałam definiowane  przez  swoje  przeciwieństwo.  Ten  binaryzm,  czarno-

biały  filtr  umożliwia  klasyfikację  zjawisk.  Skoro  pojęcie  struktury  unosi  się  nad 

definicją  alfabetyzmu,  stworzoną  przez  WHO,  chciałam  zaproponować  wobec 

anachronicznego modelu strukturalnego, uznając model sieci-kłącza za bardziej 

adekwatny  do  opisu  obecnego  kształtu  wiedzy  medycznej  jak  i  warunków  jej 

pozyskiwania  pojęcie  analfabetyzmu  zdrowotnego.  Analfabetyzm  zdrowotny  to 

niemożliwość dbania o własne zdrowie we współczesnej polityce „prozdrowotnej”.

3.3. Naddatek

Wraz  z  medykalizacją  (i  industrializacją  na  pocz.  XIX  wieku) 

wyszczególnione  zostają  dwa  obszary  problemów  interwencji  biopolitycznych. 

Pierwszym  będą  interwencje  w  obszarze  reprodukcji  oparte  na  wskaźnikach 

54  Gilles Deleuze, Felix Guattari: Kłącze. Przeł. Bogdan Banasik. „Colloquia Communia 1988, 
nr  1-3  w  Bogdan  Banasiak:  Nomadologia  Gillesa  Deleuze’a.  Cyt.  za:  M.  Pisarski, 
http://techsty.art.pl/hipertekst/teoria/postmodernizm/klacze.htm, dostęp z 13. 12. 2015.
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urodzeń i śmiertelności, drugi obszar interwencji będzie obejmował zespół zjawisk 

o  charakterze  zarówno  uniwersalnym  jak  i  akcydentalnym.  Akcydentalne 

wydarzenia  obejmują  wypadki,  kalectwa,  anomalia.  Przy  tym  istotnym 

zagadnieniem jest problem jednostki i  wydolności bądź niewydolności do pracy. 

Rozpatruje się relacje między gatunkiem ludzkim a środowiskiem, zarówno tym 

naturalnym jak i sztucznym. To tu nacisk zostaje położony na problem miasta. Jak 

widzimy  człowiek  jest  wedle  tego  modelu  powiązany  z  całą  wiązką  różnych 

czynników.  Staje  się  jednością  nie  tylko  jako  populacja,  powiązaną  z  innymi 

jednostkami, ale tworzy spójność wraz ze środowiskiem w którym egzystuje. To 

nowy  model,  nie  anatomo-polityczny,  lecz  organiczny.  Tak  jak  w  przypadku 

otwarcia  i  przejścia  z  historii  naturalnej  w  biologię,  zastąpienia  taksonomii 

wiązkami relacji,  które trzeba rozpatrywać w szerokiej  perspektywie,  czy wręcz 

wielowymiarowej:  w  wymiarze  społecznym,  populacyjnym,  w  wymiarze  władzy 

zmienia się modus rządzenia. Nowe „ciało” nie jest ciałem jedynie społecznym, 

definiowanym przez prawników lub rozpatrywane tylko jako ciało jednostkowe. To 

ciało organiczne, w takim sensie, że jest ono ciałem mnogim, powiązanym z całym 

ogromem okoliczności. To jest nowy problem nie tylko polityczny, ale jednocześnie 

naukowy,  biologiczny,  generalnie:  jest  to  problem  wiedzy-władzy.  Zjawiska  na 

poziomie  masy  są  przewidywalne,  seryjne,  da  się  ustalić  i  określić  pewne 

prawidłowości  zachodzące  w  granicach  czasowych:  „Biopolityka  będzie  się 

zwracać do przypadkowych zdarzeń, które zachodzą w populacji, jako trwające w 

czasie”55.  A więc kolejnym czynnikiem, w zasadzie podstawowym, jest zmienność. 

To jest  atrybut  procesów życia  najbardziej  istotny.  Władza  musi  skupić  się  na 

zmianie. Na zmianie, która ma charakter samoistny, wynika sama z siebie. To w 

tym polu władza musi grać.  Tym się różni  biopolityczna technologia władzy od 

mechanizmów  dyscyplinarnych:  wprowadza  szacunki  statystyczne,  globalne 

pomiary  służące  antycypacji  (medycyna  prewencyjna),  przewidywaniom,  to  są 

właśnie  mechanizmy  bezpieczeństwa.  Do  głównych  zadań  tak  definiowanego 

obszaru  pola  w którym operować ma władza należą  kwestie  jak  modyfikować 

populację:  zmniejszać  umieralność,  przedłużać  życie,  stymulować  rozrodczość. 

55  Michel Foucault: Trzeba…, str. 243.
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Oto  mechanizmy  regulujące,  których  rolą  jest  zachowanie  równowagi. 

Mechanizmy bezpieczeństwa na bazie wykształcenia technologii  prewencyjnych 

mają  za  zadanie  zoptymalizować  stan  życia,  kontrolować  przypadkowość.  Te 

mechanizmy  mogą  przypominać  dyscyplinarne,  lecz  posługują  się  innymi 

środkami. Celem tutaj nie jest indywidualna tresura, którą osiąga się przez pracę 

nad ciałem.  Nie chodzi  o  opanowanie  jednostkowego ciała,  a  o rozpatrywanie 

biologicznych  procesów  człowieka,  branie  ich  pod  uwagę,  człowiek  jest  w  tej 

optyce  gatunkiem,  nie  jest  poddawany  dyscyplinie,  a  regularyzacji.  Zamiast 

skazującego  na  śmierć  i  pozwalającego  żyć  suwerena,  władza  regularyzacji 

nakazuje żyć i pozwala umierać.

Tym samym powracamy do kwestii  śmierci.  Od końca XVIII  wieku aż do 

dzisiaj zacierała się publiczna rytualizacja tego zjawiska. Śmierć jest tabu, czymś 

skrywanym. Powodem tego stanu rzeczy jest  właśnie transformacja technologii 

władzy. Foucault pisze o tym, że XVIII  wieku śmierć była momentem w którym 

przechodziło  się  od  władzy  suwerena  do  władzy  pana  z  zaświatów,  człowiek 

pozostawał  w  kręgu  wiązek  zależności,  w  kręgu  władzy.  Rytuał,  który  był 

powiązany z tym przejściem sygnalizować miał hierarchiczny porządek, wszystko 

było logiczne. Co dzieje się ze śmiercią, gdy wkracza w życie władza, objawiając 

się jako biopolityka? W zasięgu władzy przestaje być śmierć. W jej zasięgu jest 

umieralność, a koniec życia staje się kresem władzy, przez co prywatyzuje się, jest 

czymś osobistym. 

Medycyna  w  XIX  wieku  staje  się  wiedzą  techniczną,  jest  to  element 

niezwykle  istotny  ze  względu  na  związek  jaki  ustanawia  między  naukowym 

ujęciem procesów biologicznych i  organicznych,  tj.  między  naukowym ujęciem 

populacji  i  ciała  a  właściwymi  efektami  władzy.  Medycyna  staje  się  polityczną 

nauką  interwencyjną  i  wraz  z  produkowanym  przez  siebie  porządkiem 

dyskursywnym manifestuje się jako splot władza-wiedza. „Dotyczy jednocześnie 

ciała,  populacji,  organizmu i  procesów biologicznych  i  która  (…)  będzie  miała 

skutki dyscyplinarne i regulacyjne”56. Istotną sprawą w kontekście biowładzy jest 

seksualność.  Sytuuje  się  ona  na  przecięciu  ciała  i  populacji.  Seksualność  ma 

swoje powiązania z dyscypliną i zarazem z regulacją w porządku medycznym.

56 Michel Foucault: Trzeba…, str. 250.
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Foucault pisząc o seksualności ukazuje jak Zachód w miejsce  ars erotica 

kultur  Wschodnich  umieścił  scientia  sexualis, czyli  procedurę  poddawania 

seksualności  bardzo  szczegółowej  dyskursywizacji57.  Sądzę,  że  podobnej 

zasadzie  jakiej  podlega  seksualność,  podlega  również  relacja  jednostki  i 

społeczeństwa  do  zdrowia  i  choroby.  Wspomniana  powyżej  nadmierna 

dyskursywizacja  wiąże  się  z  przyjemnością  odkrywania  prawdy  (o  seksie).  A 

trawestując  stanowisko  francuskiego  myśliciela,  mamy obecnie  do  czynienia  z 

przyjemnością  odkrywania  prawdy  o  zdrowiu  i  potencjalnych  zagrożeniach 

zdrowia stanem niepożądanym (chorobą). Jest to rodzaj społecznej hipochondrii,  

która  pojawia  się  poprzez  rozplenienie  powszechnie  dostępnej  wiedzy  o 

chorobach  (także  tej  specjalistycznej  wiedzy).  Skutkami  tego  rozrostu  jest 

nadmierna dbałość o każdy szczegół swego życia, samokontrola, ze skupieniem 

na tym co związane z komfortem. Chodzi już nie tyle o pozbycie się zagrożenia 

zdrowia, co stało się oczywistością, standardem. Komfort nie jest naddatkiem, jest 

promowany jako warunek. Staje się centrum dbałości o życie. Życie człowieka jest 

jeszcze  bardziej  rozparcelowane  i  rozczłonkowane  niż  niegdyś,  chodzi  tu  o 

rozłożenie  człowieka  na  mnóstwo  szczegółów,  na  nieskończoną  ilość  części 

składowych.  To  osobliwa  struktura  molekularna:  mikrokosmos,  gdzie  każda 

składowa wymaga uwagi, kontroli, zabiegów. To nie tylko dzielenie człowieka na 

coraz mniejsze cząstki,  to również dryfowanie tych cząstek w różne strony.  To 

rodzaj  schizofrenicznego  rozszczepienia.  Nie  chodzi  o  zdrowie  –  trawestując 

ponownie Foucault odnośnie seksualności – chodzi o zwielokrotnienie rozkoszy 

związanej z produkcją wiedzy i prawdy o zdrowiu i ciele.

Biopolityka: bio-życie, natura oraz polis z gr. poly: mnogość, różnorodność; 

polis –  miasto-państwo).  Zastanówmy  się  teraz  nad  tym  „zlepkiem”,  nad 

zestawieniem tak  odmiennych  od  siebie  porządków.  Jak  powiedziałam system 

bezpieczeństwa dąży do cyrkulacji wolności, pozostawiania biegu rzeczy według 

„naturalnych” procesów, proces ten jest dynamiczny a biopolityka byłaby techniką 

rządzenia,  w  której  znosi  się  przeciwieństwo  między  tym  co  „naturalne”  a 

„polityczne”, posługuje się rodzajem przeniesienia, jest mediacją między dwoma 

skrajnymi (jak wydawałoby się) zjawiskami. Filozofowie poststrukturalistyczni (m.in 

57 Michel Foucault: Historia…, str. 69.
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Derrida,  Baudrillard,  Deleuze,  Guatari)  rozprawiają  się  z  opozycjami 

ustanowionymi  przez  filozofię  Zachodnią  poprzez  krytykę  i  rozbiórkę, 

dekonstrukcję klasycznych metafizycznych opozycji. W związku z tym nie można 

mówić  o  bycie,  o  obecności,  gdyż  jest  ona  definiowana  poprzez  swoje 

przeciwieństwo.  Podobnie  rzecz ma się  z  opozycjami  fałsz-prawda czy  pozór-

realność a które to przeciwieństwa były konstytutywne dla kultury Zachodniej od 

starożytności.  Wszelkie  zjawiska  były  określane,  definiowane  i  generalnie: 

percypowane poprzez każdorazowe odnoszenie się do swojego przeciwieństwa. 

Dekonstrukcja  filozoficzna  pomogła  ukazać,  wywlec  na  światło  dzienne  ten 

mechanizm. Myślę, że pojęcie biopolityki nie pozostaje bez wpływu na tę dążność 

do  zniesienia  różnicy  w  parze  najbardziej  prymarnego  binaryzmu  jakim  jest 

opozycja  między  kulturą  i  naturą.  Jest  to  kolejny  aspekt  wskazujący  na  ruch 

wyłaniania się poprzez te mechanizmy samej nowoczesności.

Główną  funkcją  biopolityki  stałaby  się  tutaj  owa  moc  scalająca: 

przeniesienie na system mechanizmów kontroli i władzy tej nieposkramialnej (jak 

wydawałoby się)  egzystencjalnej  sytuacji  człowieka. Uwikłania procesu samego 

życia z jego dystrybucją, regulacją i kierownictwem. W obrębie tego pojęcia, czy – 

jak  określa  to  Foucault  –  urządzania:  bio-życie  przenika  się  z  polis-zbiorową 

formacją  m.in.  ustanowioną  przez  sposób  organizacji  przestrzeni.  Są  to 

przenikające  się  nawzajem  siatki  relacji:  gdzie  to  co  „naturalne”  i  to  co 

ustanowione  (kulturowe)  jest  nierozdzielalne.  Gdzie  w  samej  opozycji  natura  i 

kultura następuje przełamanie, ponowne scalenie i wykorzystanie, w praktycznym 

wymiarze stwarzając nową technologię rządzenia.

 Sens biopolityki określa się tym, że przestaje obowiązywać dychotomiczny 

podział  ustanawiany według prawa. Władza wchodzi  w środek,  przeplata się z 

życiem. Nie ma granicy, która oddzielałaby te dwa modusy (jak działo się to w 

obrębie  władzy  dyscyplinarnej),  biowładza  sprawuje  kontrolę  od  wewnątrz: 

ustanawia, lokuje się się w samym środku życia. To co jest kontrolą i samokontrolą 

staje się nie nie do rozróżnienia. Suwerenna władza nie znika, więcej nawet: jest  

bardziej  wyrafinowana, bardziej  perfidna. „Jej „podstęp” polega na tym, że pod 

płaszczykiem bezpieczeństwa  jakie  ma zapewniać  kontrola,  zarządza życiem i 

decyduje o śmierci i wykluczeniach – to nie suweren siedzący ponad ludem, to 
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tajny agent wmieszany w tłum”58.

Co zatem w tak zarysowanej przestrzeni dzieje się z pojmowaniem zdrowia 

i  choroby? Co dzieje się z „ciałem” w okolicznościach medycznych, w polu jej 

dyskursu-praktyki? Jak jest ono traktowane, jak jest dystrybuowane i wprzęgnięte 

w obieg poprzez instytucjonalne urządzenia? Gdzie leży granica między tym co 

patologiczne a normalne, co jest leczeniem a co „ulepszaniem” w czasach gdy 

możliwe  są  działania  na  poziomie  genetyki?  Jakie  są  konsekwencje  przyjęcia 

norm higieny na masową skalę? Gdy zagrożenie wynikające z niedostatecznego 

przestrzegania zasad higieny (jako prewencja przed epidemią lub pandemią) mija, 

mamy do czynienia z przerzuceniem odpowiedzialności za dbałość o utrzymanie 

takiego stanu rzeczy z aparatu państwowego na jednostki. Samokontrola to efekt 

tych przekształceń, lokowania się władzy w środku życia.

W epoce ponowoczesnej można ulec złudzeniu, że to nie państwo i władza 

oraz  suwerenne  rządy  sprawują  pieczę.  Oczywiście  nic  bardziej  mylnego,  w 

przestrzeni  praktyk  dbałości  o  zdrowie  (prywatne  i  publiczne)  dochodzi  tutaj 

między innymi do internalizacji obowiązku higieny zdrowotnej. Jest to kontrola od 

wewnątrz, której skutki są wielorakiego charakteru. 

Cała ta aparatura władzy jako biopolityki skupia się na ciele jako głównym 

celu (zarówno w swym wymiarze zbiorowym, jako populacja oraz jednostkowym, 

gdzie każda podmiotowość, i jej cielesność jest władzą przesiąknięta). Foucault 

odwraca  relację  ciała  i  duszy  gdzie  co  najmniej  od  starożytności  mieliśmy do 

czynienia z tezą, że to właśnie cielesność jest dla niej więzieniem. Twierdzi, że 

dusza  jest  raczej  efektem  cielesności,  poddawania  jej  ciągłej  represji,  jest  w 

pewnym  sensie  produktem  ubocznym  ciała.  Ciała  poddawanego  uciskom, 

atakowanego  od  wewnątrz,  poddawanego  kontroli.  Tym  właśnie  byłoby 

ujarzmianie:  wytwarzaniem  naddatku,  który  warunkuje  rzekomo  nasze 

człowieczeństwo.  Ten  sprytny  mechanizm  staje  się  dla  władzy  zasadą,  dzięki 

której możliwe jest wykorzystywanie ciała w celach utylitarnych (jak to się dzieje 

zarówno w trybie dyscyplinarno-prawnym i nie łudźmy się: również w systemach 

bezpieczeństwa). W przypadku biowładzy, biopolityki zarządzanie, dystrybuowanie 

i  administrowanie  ciał  zastępuje  dawną potęgę  śmierci,  której  decydentem był 

58  Thomas Lemke: Biopolityka…, str. 48-49.
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suweren.

Choć  wielu  autorów  krytycznie  nastawionych  do  Foucault  twierdzi,  że 

poszerza lub rozwija jego koncepcje, uznając, że nie nadąża ona za galopującymi 

zmianami  współczesności,  zwłaszcza stosunku człowieka do nauki  (m.in  nowe 

technologie medyczne) sądzę, że jednak bazują one na tym, co wyłożył Foucault 

jako zarzewie czy kierunek dalszej myśli. On sam skierował się w stronę tworzenia 

projektu  „technik  siebie”,  lecz  otworzył  szerokie  pole  pod  różnorodne,  często 

krytyczne koncepcje wobec tego co on sam pisał o biopolityce. Myśl Foucault jest 

bardzo  aktywna  i  chybotliwa,  co  jest  cechą  podejmowania  zagadnień  przez 

pryzmat  rozproszonych  dyskursów.  On  sam  określał  swoje  pisanie/myślenie 

„strategią kraba”:„jestem jak krab, posuwam się do przodu, idąc bokiem (…)”59.

3.4 Sieć

Chciałabym  nakreślić  w  tym  rozdziale  funkcję  stworzonych, 

skonstruowanych (pomyślanych i zaprojektowanych) przeze mnie obiektów (mam 

na myśli tutaj również rysunki, które niemal kartograficznie wyznaczają możliwości 

interpretacji  moich  działań).  „Kłącze nie  zaczyna się  i  nie  kończy,  jest  zawsze 

pośrodku,  pomiędzy  rzeczami,  między-bycie,  inter-mezzo.  Drzewo  jest 

rodowodem, kłącze zaś to przymierze. Drzewo narzuca czasownik ‹‹być››, tkanką 

łączną kłącza jest  natomiast  ‹‹i...,  i...  i... ››.  W tej  koniunkcji  jest  dość siły,  aby 

wyszarpać i wykorzenić czasownik  ‹‹być››”60. Poprzedni rozdział zamknęłam (lub 

otwarłam kolejny) pisząc o sieci. Powołałam się tamże na myśl Gillese’a Deleuze’a 

i Felixa Guattariego. Powyższy cytat to ponownie Deleuze, gdyż u tego filozofa, 

który (niemal poetycko) podejmuje problem struktur (myślenia) opracowując je na 

bazie pojęć zaczerpniętych z chemii, fizyki i matematyki odnalazłam wiele tropów 

korespondujących  z  filozoficznym  ujęciem  Michela  Foucault  jak  i  moimi 

działaniami w obszarze sztuki.  I  tu zaczęło rezonować pytanie:  czy sztuka-jako 

59  Michel Foucault: Bezpieczeństwo…, str. 471.
60  Gilles Deleuze, Felix Guattari: Tysiąc plateau. Red. Merytoryczna Joanna Bednarek, tekst 

przedm. Michał Herer. Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015, 
str. 8.

58



sposób poznawania, nazywania i określania świata na pewnym poziomie nie jest 

konkretem sprowadzonym do abstraktów, pojęć abstrakcyjnych, które w jakimś ni 

to ścisłym ni to intuicyjnym wymiarze dają się wypowiedzieć? Problem oscyluje 

wokół chwiejnego statusu tego co materialne w konfrontacji z tym co (tylko, już, 

niemalże)  pomyślane,  pozazmysłowe  –  a  jednak  możliwe  tylko  dzięki 

doświadczeniu (oto naczelny paradoks).

Struktura  sieci  pomaga ująć  ten  paradoks w ramy wizualności.  Deleuze 

pisze o perzu, bulwie, rozrastającym się kłączu, formacją przeciwstawną byłoby 

drzewo:  z  jasno  wytyczonym  trzonem-pieniem  i  (przewidywalnie)  rosnącymi 

gałęziami. Sieć jako kłącze uwidacznia (pozorny) chaos. Ta przypadkowość relacji 

i  styków nie  jest  pozbawiona architektury:  przeciwnie  –  jest  to  budowla,  która 

pokonuje  paradoksy,  znosi  opozycje  –  sieć  jako  coś  delikatnego,  mocnego, 

materia  „utkana”  z  delikatnych,  cienkich,  niemal  niematerialnych,  niemal 

dwuwymiarowych  elementów  jest  (jednak)  budowlą  –  czymś  podatnym  na 

przekształcenie,  ale  też  czymś  niesamowicie  przez  wielość  styków  i  swą 

różnorodność  trwałym.  Sieć  to  nie  tylko  elementy  materialne,  to  także  luki  i 

przestrzenie pomiędzy stykami, to one są wizualnym i konceptualnym rewersem 

wątków, które tworzy.  Sieć jest  zarazem modelem myśli,  działania,  relacji  jak i 

samą relacją,  konkretem – to  właśnie niematerialność utkana z materialności  i  

odwrotnie.  Sieć  jest  czystym  konkretem  jak  i  czystą  abstrakcją  jednocześnie. 

Można powiedzieć, że jest wzorem i równolegle tego wzoru realizacją. To ciągłe 

napięcie  między  tym  co  wirtualne  i  chaotyczne,  lecz  gdzie  chaos  nie  jest 

wartościowany negatywnie jako nieporządek, lecz jest warunkiem i możliwością 

genezy,  warunkiem  wyłaniania  się  organizacji.  To  co  semiotyczne,  językowe, 

lingwistyczne  zawsze  funkcjonuje  w  rejestrze  pomiędzy  ekspansywnością 

wirtualności a impasem aktualności. To w języku, sieć, kłącze ujawnia się w całym 

swym  konkrecie  i  w  pełni  abstrakcji,  wirtualności,  w  swej  potencjalności  i  

para/pseudomaterialności.  I  podążając tym tropem, gdzie wszystkie znaczące i 

znaczone splatają się w jednię, będąc wielością wątków i splotów zadaję sobie 

pytanie:  jakim językiem mówi  do  nas  ciało,  ciało-organizm? (Nie przypadkowo 

organon  z  greckiego  oznacza  instrument,  narzędzie,  organ  a  sięgając  tropem 
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historii,  historii  filozofii  –  a  zatem  –  historii  myślenia  [jako  sposobów 

konceptualizowania  świata]:  oznacza  zbiór  pism  logicznych  Arystotelesa). 

Organon-logika jest narzędziem poznania. Chaos zatem: pozorny, jeżeli myśleć o 

nim  potocznie,  lub  nadzwyczaj  precyzyjna  preforma  –  jeżeli  myśleć  o  nim  w 

kategoriach filozofii  w duchu Deleuze –  a więc  kategoriach pozytywnych:  jako 

preformacji  (organ)izacji  –  jest  zarzewiem,  początkiem,  zalążkiem.  To  chaos-

logika,  pre  i  paraforma.  Otóż  ciało-organizm,  sposób  uporządkowania 

wykształcony z chaosu mówi do nas wieloma językami. Ten język organonu-ciała 

jest schizofreniczny, rozszczepiony na wiele modusów (dość wspomnieć o języku 

symptomów chorobowych), jest to język jednak niezwykle logiczny, precyzyjny i 

mimo swej polisemiotyczności bardzo ewidentny, mówiący wprost bo ujawniający 

się poprzez swoją strukturę, składnię. Jako nagi, otwarty, niemistyfikowany. Forma 

nie jest pudełkiem, jest jawna, chciałoby się rzec: prawdomówna, szczera. „Kłącze 

nieustannie  łączyłoby  łańcuchy  semiotyczne,  organizacje  władzy,  przypadki 

odsyłające do sztuki,  do nauk, do walk społecznych. Łańcuch semiotyczny jest 

niczym bulwa gromadząca różnorodne akty językowe, lecz również perceptywne, 

mimiczne, gestyczne lub myślowe (...)”61.

Obiekty, które stworzyłam wyłoniły się z dramatycznego niemal zetknięcia z 

materialnością,  ugrzęzły  w niej,  ale  również  w pewien  sposób poprzez  swego 

rodzaju zafiksowanie zaczęły ukazywać coś więcej: albo właśnie nic więcej, raczej 

wytworzyły przyzwolenie na to, aby widzieć i konceptualizować je takimi jakimi są: 

materią,  częścią  przyrody,  częścią  świata  poza  którą  (poza  jej  fizycznym, 

chemicznym,  biologicznym,  semiotycznym,  logicznym,  genetycznym, 

intelektualnym  aspektem)  nie  ma  nic.  Gdzie  zatem  lokuje  się  metafizyka? 

Metafizyka (gr. meta ta physika) (znów sięgając ku historii filozofii) to zbiór pism po 

następujących  po  fizyce.  Zupełnie  dosłownie  –  znajdujących  się  pod  pismami 

przyrodniczymi  (w sensie usytuowania w przestrzeni,  leżące pod nimi).  Nazwa 

została  utworzona  przez  filozofa  wywodzącego  się  ze  szkoły  perypatetycznej, 

pierwszego  wydawcę  pism  Arystotelesa,  Andronikosa  z  Rodos.  A  więc 

61  Gilles Deleuze, Felix Guattari: Tysiąc plateau. Red. Merytoryczna Joanna Bednarek, tekst 
przedm. Michał Herer. Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015, 
str. 8.
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interpretując nieco przewrotnie tę, być może, anegdotę: los, jaki przypadł pojęciu 

metafizyki  miał  jak  najbardziej  fizyczny  aspekt.  Nie  chcę  negować  tutaj  pojęć 

związanych z tradycją myślenia filozoficznego, na to nie starczyłoby tutaj miejsca. 

Wolałabym to raczej pokazać.

Pokazuję zatem tworząc serię prac:

Quassar IV, VI – str. 66-75) który poprzez swoja materialność „generuje” 

naddatek,  czyli  byt  efemeryczny,  zmienny  powidok:  cień;  co  jest  „głównym” 

bohaterem tego przedsięwzięcia? Nie sposób tego określić. Dwa konkurujące ze 

sobą modusy: ten jak najbardziej uchwytny, materialny, dosłowny, kawał materii 

wciśnięty w przestrzeń będący powodem fantomu, lub odwrotnie: może to fantom 

jest jakimś dalekim powodem tej materii?

Quassar IX, XI – str. 76-85) splątane gałęzie – struktura sieci, gra przerw, 

luk,  pustki  i  szlak,  zapętlenia.  Deleuze  często  przeciwstawia  bulwie,  kłączu, 

strukturę drzewa. Wchodząc z nim w dialog, wychodząc naprzeciw, plotę z drzewa 

model  tej  nieokiełznanej  popędliwości,  tej  dynamiki,  którą  cechuje  botaniczny 

rozrost. Stoję naprzeciw struktury podatnej na przekształcenie, to ja decyduję o jej 

kształcie. Technologia tego przekształcenia, tak bardzo prozaiczna: mam w rękach 

na nią gotowy przepis. Wyplatanie, tkanie, snucie. Kosz wiklinowy-sieć, splatanie 

wątków przędzy-sieć. Możemy na tym poprzestać, możemy iść (pleść) dalej.  W 

kontekście  w  jakim  zakotwiczam  te  skojarzenia:  rękodzieło  ale  też  izolacja  – 

struktura zastygła jakby w pół drogi. 

Przyrząd  niepraktyczny I  –  str.  86-87)  okulary-przyrząd  optyczny,  rodzaj 

protezy;  przez  swoją  obecność  ewokują  (nie)obecność  właściciela;  sensy  tutaj 

powołane  są  igraszką  z  tym  co  zastane  w  kulturze:  trzecie  oko  jakiegoś 

niedowidzącego  bóstwa,  a  może  efekt  zatrważającej  mutacji?  (Nie)obecność 

właściciela jest w pewien sposób bolesna: sądzę, że wrażenie jakie generuje ten 

obiekt lokuje się gdzieś w sferze bólów fantomowych. Paradoksalne, traumatyczne 

odczucia członka ciała, którego jest ktoś pozbawiony. Jak może boleć coś co nie 

istnieje? A może trzecie oko również nigdy nie istniało, było paranoją szaleńca, 

który  był  przekonany  o  jego  istnieniu.  Schizofrenia  powodująca  i  powołująca 
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fantomy. I ponownie: co jest bardziej „realne”, co ma mocniejszy status „bytu”w 

przypadku „choroby” psychicznej:  fantom, paranoja czy materia,  faktografia? Te 

aspekty walczą ze sobą nigdy nie mając szans na rozstrzygnięcie „sporu”. Jest też 

inna historia tego obiektu, bardzo prywatna, bardzo osobna, równie prawomocna i 

równie nieprawomocna, jak wszelkie inne domniemania jakie można snuć o tym 

obiekcie.  Jest  tam choroba,  a  może  właśnie  jej  brak.  I  to  jest  ów sens  i  cel  

otwarcia  materii:  celem jest  powołanie  archeologii,  myślenia  o  genezie,  gestu 

dociekania tego co w samym meritum tej  materii a co zarazem jest ulokowane 

poza nią. Jako historia, skojarzenia, narracje, aspekty, modusy.

Przyrząd niepraktyczny II – str. 88) stoper-przyrząd służący do odmierzania 

krótkich odcinków czasu (również rodzaj protezy-pomocy przy orientacji  upływu 

czasu);  co  odmierza  i  jaką  miarą,  jakim  systemem  się  posługuje,  gdzie  leży 

granica  tego  odmierzania,  co  odmierza? To  pozostaje  nieokreślone.  Ponownie 

mamy  do  czynienia  ze  zjawą,  poprzez  dysfunkcję  przyrządu  jako  przyrządu 

pomiarowego można zdać sobie sprawę z umowności wszelkich ustaleń (w tym 

przypadku: jednostki czasu), które choć nie mają cech ewidentnie materialnych i 

są na wskroś abstrakcyjne to kierują poczynaniami i wyznaczają szlaki myślenia, 

działania, istnienia. Jesteśmy tutaj świadkami odliczania ku nieskończoności.

Quassar I, II, III, V, VII, VIII, X – str. 89-101) cykl rysunków będący tkanką 

inicjującą dalszy proces, w trakcie którego powstały wyżej opisane obiekty. Nie ma 

ciała ewidentnie chorego czy zdrowego, to raczej modalność aktualnych stanów 

istnienia,  z  perspektywy  analizy  kartografii  ciał:  bezformie  wyłania  się  z  formy 

(moje rysunki są jak najbardziej po stronie konkretu i materialności), sieci – to ów 

naddatek,  ten  cień,  to  fantomy:  luka  wytwarza się  między tym co się  objawia 

(wizualnie  jako  ślad  grafitu  na  papierze)  a  tym  co  to  działanie,  zapis  (ręką 

wzrokiem, myślą,  intuicją,  gestem: mojego własnego ciała  z którego uczyniłam 

sejsmograf do „odmierzania” innego ciała) znaczy – ta luka rezonuje, syntetyzuje 

się semiotycznie, ujawnia swe kolejne oblicze; to właśnie niezbędne oka sieci, jej 

najbardziej  trwały  budulec.  Z  tej  perspektywy mnie  samej  –  jako  sejsmografu, 

organu,  organonu-narzędzia  –  wyłania  się  pewien  rodzaj  prawdy  o  tym  co 

najbardziej  cielesne  i  konkretne.  To  coś  nie  jest  wartościowane  wg.  binarnej 
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opozycji  zdrowia  i  choroby,  to  raczej  zupełnie  beznamiętna,  zdystansowana 

kartografia:  zapis,  który  dzięki  swej  wielowarstwowości  narasta  niczym tkanka, 

niczym  rakowaciejący  naddatek  lub  kształtujący  się  embrion.  „(...)  wszystko 

zaczyna  się  dopiero  w  momencie,  gdy  nakreśla  się  linie  abstrakcyjne,  z 

odpowiadającymi  segmentowościami,  cięciami,  pęknięciami,  zerwaniami.  Jeśli 

ktoś zamierza  grać  na pianinie  lub  gdy ktoś  zaczyna kochać zwierzę,  lub gdy 

zaczyna  je  nienawidzić,  zarówno  nasze  miłości,  jak  i  nienawiści  muszą  być 

dystrybuowane według linii, i to nie linii figuratywnych. Organizm czy organizacja 

ciała  to  organizacja  molowa  i  jest  oczywiste,  że  nie  chodzi  o  powiedzenie: 

rozpieprzcie wasz organizm, a będziecie szczęśliwi. (...) nasz temat płaszczyzny 

spójności, stosunku płaszczyzny kompozycji łączy się tu ze śmiercią. Umrzecie i 

tyle. Ogólnie jest to problem przedawkowania”62.

Na  początku  korzystałam  z  medycznych  zdjęć  archiwalnych,  można 

powiedzieć, że pierwszy mój kontakt z ciałem był zapośredniczony, to nie samo 

ciało, a jego znaczenie, już włożone w ramę tego beznamiętnego (medycznego 

oglądu). O ile miałam tu do czynienia z „obojętnością” samego medium, o tyle w 

sferze znaczenia, semiotyki nie znajdywałam jej. To ciała naznaczone, ciała chore, 

jednoznacznie przypisane pewnemu modusowi. Stąd mój gest przywrócenia tym 

ciałom jakiejś prawdy (i próba docieczenia: czy ona tam istotnie się znajduje, czy 

jest  możliwe  jej  ujawnienie,  uchylenie  (jak  ciężkiej  zakurzonej  kotary  w  akcie 

klasycznej  hermeneutyki),  czy  raczej  ja  ją  skonstruuję  (w  geście 

dekonstrukcjonistów).  Rysunek:  to  co  się  objawia  –  ten  pozornie  abstrakcyjny 

zapis  –  to  czysty  mimetyzm,  naśladownictwo  narastania  tkanek,  dynamika 

kształtowania  się  rzeczy  i  próba  dotarcia  do  rzeczywistości  (czy  to  nie  jest 

odwieczny topos, odwieczny cel, stała dążność nauki, sztuki,  filozofii,  wszelkich 

systemów  poznawczych?).  W  końcu  nastąpiło  wyjście  poza  ramy  zdjęć  – 

eksperyment  poszukiwania  rzeczywistości  niezapośredniczonej,  nienaznaczonej 

znaczeniem,  który  lokowałby  ją  w  modusie  binarnym.  Jaką  prawdę znalazłam 

badając  napięcia,  śledząc  i  analizując,  naśladując,  odtwarzając,  zapisując  i 

62  wykłady Gilles’a Deleuze’a 15.02. 1977,Tłumaczenie: Jakub Dadlez Redakcja naukowa: Michał 
Herer i Cezary Rudnicki http://machinamysli.org/wyklady-gillesa-deleuzea-15-02-1977/ dostęp: 
14 sierpnia 2016
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konotując to co dane? 

Odnalazłam/odkryłam  struktury.  Struktury  sieci:  neuronowe,  fraktalne. 

Połączenia,  wątki,  wiązania,  przejścia,  szlaki,  architekturę  dynamiczną  i  wciąż 

kształtującą się.  Kształtującą się  równolegle,  rozrastającą we wszystkie  strony, 

ekspansywną. Odkryłam surową materię  i  jej  ograniczenia,  odkryłam,  że to  co 

niematerialne,  semiotyczne,  znaczeniowe,  co  efemeryczne  jest  generowane 

poprzez zapis w i na materii. To ograniczenia i ekspansja rozrostu decyduje jak 

sieć  powstaje,  w  jakie  związki,  koneksje  wchodzi,  jest  opisywalna  częściowo, 

zawsze zanieczyszczona szumem, poprzez swój dynamizm nigdy dość określona. 

Prawda  jaką  odkryłam/odnalazłam/skonstruowałam  to  ta,  że  sieć  jest  stale 

procesualną, duratywną teraźniejszością.

Wszystkie prace, które pokazuje mają tę cechę, jaką znajduję w strukturze 

sieci: są pozornie poza-bytowe, przywołują obecność czegoś, czego nie ma, są 

symptomami (pewnej) obecności, obecności czegoś obcego, niepokojącego, nie 

będącego:

– cień: zmienność;

– splątanie: pustkę;

– potencjalnego-(dawnego) użytkownika: bóle fantomowe;

– nieokreślone odmierzanie: nieskończoność.

Choć wrosłe w materialność, z materialności wyrosłe (znów nasuwa się metafora 

botaniczna  z  jakiej  korzysta  gęsto  Deleuze)  są  uwikłane  w  nieistnienie,  w 

potencjał, luki, przerwy, w interwały.
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QUASSAR IV | 124x135x90 CM | INSTALACJA | TECHNIKA WŁASNA

←
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←
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←
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←
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QUASSAR Vi | 181x68x107 CM | INSTALACJA | TECHNIKA WŁASNA

←
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←
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←
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←
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←
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QUASSAR IX | 115x84x252 CM | INSTALACJA | TECHNIKA WŁASNA

←
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←
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←
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←
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QUASSAR XI | 261x166x270 CM | INSTALACJA | TECHNIKA WŁASNA

←
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PRZYRZĄD NIEPRAKTYCZNY I | 19x4,4x12 cm | OBIEKT

←
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←
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PRZYRZĄD NIEPRAKTYCZNY II | 7x5 cm | OBIEKT

←
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QUASSAR I | 200x140 CM | GRAFIT NA PAPIERZE

←
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QUASSAR II | 140x200 CM | GRAFIT NA PAPIERZE

↑
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QUASSAR III | 270x140 CM | GRAFIT NA PAPIERZE

←
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Zakończenie

Na  koniec  przywołam  dwa  ujęcia,  które  choć  w  wielu  miejscach  zbyt 

optymistyczne  i  utopijne,  to  jednak  mogłyby  być  komentarzem  do  aktualnych 

przemian  na  polu  biomedycyny  i  próbą  przedstawienia  wizji  przeciwdziałania 

postępującego komercjalizmu procesów życia.

Etopolityka Nikolasa  Rosego63 czy  biosocjalność  według  Paula 

Rabinowa64 ze  swoją  wizją  relacji  między  jednostkami  a  systemem  zdrowia 

(szerzej:  z  dyskursem  biomedycznym  i  działającym  w  nim  i  wobec  niego 

systemem  zdrowia)  mogłyby  być  odpowiedzią,  reakcją  na  w  pewien  sposób 

opresyjne, wykluczające formy władzy. Propozycje te są interesujące ze względu 

na  nawiązanie  do  biopolityki  według  Foucault,  będące  w  pewnych  miejscach 

alternatywną,  inna  drogą,  jakiej  Foucault  nie  podjął.  Sądzę,  że  zwłaszcza  w 

tekstach  Rosego  pobrzmiewa  projekt  Foucault  ustanawiania  „technik  siebie”, 

jednak  bardziej  niż  u  francuskiego  filozofa  propozycja  Rosego  orbituje  wokół 

innowacji  naukowo-technologicznych,  które  są  odpowiedzialne  za  przesunięcia 

mechanizmów biopolitycznych.  Foucault  „techniki  siebie” wyłania ze starożytnej 

Grecji  i  Rzymu,  rozpatruje  problem  splotu  podmiotu  i  władzy,  jest  to  „(…) 

poszukiwanie  ”sztuki  życia”,  która  niekiedy  może  osiągnąć  status  «estetyki 

istnienia» (…)”65. Techniki troski o siebie i samostanowienia wyłaniają się z historii 

idei i ciągłego poddawania ich „obróbce” filozoficznej.

Paul  Rabinow  twierdzi,  że  obecnie  w  epoce  manipulacji  genetycznych  i 

możliwości  ingerencji  w  ciało  na  poziomie  molekularnym dochodzi  do  nowego 

skonfigurowania stosunków społecznych poprzez kategorie biologiczne. Rabinow 

w  związku  z  tym  tworzy  kategorię  biosocjalności przeciwstawiając  ją 

wcześniejszemu ujmowaniu (nieaktualnemu obecnie według autora pojęcia) wedle 

wzorca biologizacji  tego co społeczne i  przełożenia stosunków społecznych na 

terminy  i  pojęcia  biologiczne  (m.in  modele  socjobiologiczne  czy  darwinizmu 

63  Thomas Lemke: Biopolityka…, str. 115.
64  Tamże, str. 111.
65  Michel Foucault: Historia…, str. 9.
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społecznego). „(…) Jeśli w przypadku socjobiologii chodziło o formę kultury, która 

skonstruowana jest na podstawie metafory biologicznej, to w biosocjalności natura 

będzie modelowana na podstawie kultury,  przy czym kulturę rozumiem tu jako 

praktykę.  Natura  będzie  rozpoznawana  przy  pomocy  techniki  i  ponownie 

wytwarzana. I w końcu stanie się ona sztuczna, tak samo jak kultura stanie się 

naturalna”66.  Interesujące na tle tych dociekań są skutki  dotyczące pojmowania 

tożsamości.  Według  Rabinowa  powstają  nowe  zbiorowe  i  indywidualne 

tożsamości, które określają siebie i innych poprzez wiedzę odnośnie zachorowań. 

Będzie  się  to  działo  za  pomocą  terminów  bionaukowych,  genetycznych  a 

słownictwo z dziedziny biomedycyny będzie się popularyzowało stając się coraz 

bardziej  powszechne.  W  ten  sposób  zakreślone  obszary  zmian  dokonują  się 

obecnie  na masową skalę.  Łatwy  dostęp  do portali  medycznych  w  internecie, 

organizowanie się na forach tematycznych ludzi szukających wsparcia i informacji 

na  temat  schorzenia,  które  ich  dotyczy  (w  tym  także  uczestnikami  tych 

społeczności  bywają  często  lekarze)  skutkuje  popularyzacją  wiedzy  niegdyś 

dostępnej  tylko  specjalistom.  Z  tak  formułowanej  biosocjalności  wyłania  się 

możliwość  działań  przeciw  komercjalizacji  procesów  życiowych.  Jest  to  wizja 

optymistyczna i  utopijna,  gdzie  grupy samopomocowe i  organizacje skupiające 

pacjentów zyskują autonomię, nie są biernymi podmiotami instytucji medycznych a 

doświadczenie choroby staje się impulsem aktywności politycznej. Skutkować ma 

to  według  Rabinowa  domaganiem  się  praw  pacjentów,  czy  walką  przeciwko 

materialnym  ograniczeniom  dostępu  do  technologii  medycznych  i  wiedzy 

bionaukowej.

Natomiast  etopolityka wg. brytyjskiego socjologa Nikolasa Rose operuje 

kategorią ulepszania, poprawiania siebie i w pewnej mierze zastępuje kategorie 

zdrowia. Według Rose brak rozróżnienia między kulturą a naturą doprowadza do 

wyłonienia  się  nowego  paradygmatu  uwarunkowań.  Brak  linii  demarkacyjnej 

kultura  (społeczeństwo)-natura  (biologia)  jest  efektem  poszerzających  się 

możliwości  biotechnologicznych,  rosnącej  wiedzy  molekularno-biologicznej  i 

66  Paul Rabinow: Artifizialitat und Aufklarung. Von der Soziobiologie zur  Biosozialitat. W: tenże, 
Anthrobiologie der Vernunft.  Studien zu Wissenschadt und Lebensfuhrung. Frankfurt/M.2004, 
str. 139, w: Thomas Lemke, Biopolityka…, str. 112.
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genetycznej.  Nie  ma  czegoś  takiego  jak  natura  pozapolityczna,  biologia  jest 

zsyntetyzowana z porządkiem politycznym a wynikiem tego przekształcenia jest 

nowa forma polityki, etopolityka.

Etopolityka  to  „formy,  w  których  etos  ludzkiej  egzystencji  –  uczucia, 

moralność  lub  wyobrażenia  wiary  –  staje  się  «medium» w  ramach  którego 

samowładza autonomicznej jednostki może zostać połączona z nakazami dobrego 

rządzenia.  […]  Jeśli  «dyscyplina» indywidualizuje  i  normalizuje,  a  biopolityka 

kolektywizuje i socjalizuje, to etopolityka koncentruje się na technikach siebie, za 

pomocą których istoty ludzkie powinny same siebie oceniać i nad sobą pracować, 

aby  się  ulepszać67.  Jest  to  wizja  konstruktywistyczna,  w  której  (m.in.  dzięki 

postępującej  technologii)  ustanawiane  są  nowe  możliwości  w  kwestiach 

kształtowania  indywidualnego  życia  poprzez  ustanowienie  wielorakich  norm 

zdrowia,  otwarcie  na  różnorodność.  Jednak  sam  Rose  zauważa,  że  takie 

postawienie  sprawy  ma  też  swoje  mroczne  strony.  Jest  ambiwalentne:  grozi 

pogłębianiem  się  nierówności  społecznych,  realizowaniem  badań,  których 

motywacją jest zysk ekonomiczny. Ponadto pojawiają się nowe formy przymusu 

społecznego  i  autorytarność  instytucjonalna,  która  pogłębia  nierówności  i  w 

odniesieniu do swoich potrzeb (zazwyczaj dyktowanych zyskiem ekonomicznym) 

określa  wartość  życia.  „Lekarze,  bioetycy,  doradcy  genetyczni,  bionaukowcy, 

przedstawiciele  przedsiębiorstw  farmaceutycznych  i  firm  biotechnologicznych 

popularyzują  wiedzę  naukową,  rozpowszechniają  normatywne  wyobrażenia 

wartościowania i wprowadzają refleksję moralną. Osobiste dążenie do zdrowia i 

dobrego samopoczucia łączy się przy tym bardzo ściśle z interesami politycznych, 

naukowych, medycznych i ekonomicznych aktorów”68. 

W wykładzie z 14 marca 1979 Michel Foucault stwierdza: „(...) jest jasne, że 

nie  musimy  płacić  za  ciało,  które  posiadamy,  ani  za  nasze  wyposażenie 

genetyczne. Nic nas to nie kosztuje. Jak dotąd, w każdym razie... bo można sobie 

wyobrazić sytuację, w której do tego dojdzie (...) uprawiam tu już coś w rodzaju 

67  Nikolas Rose: The Politics of Life Itself, „Theory, Culture and Society”. 18. Jg, 2001, str. 1-30, 
w: Thomas Lemke: Biopolityka…, str. 117.

68  Thomas Lemke: Biopolityka…, str. 118.
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science fiction (...)”69.

Czy na prawdę jest to wizja odległa i fantastyczna?

69  Michel Foucault: Narodziny…, str.235.
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