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Kryty czna teoria polityki
w liberalno-lewicowym uniwersum

Uwagi wstępne

Jzr-m jest krytyczna teoria polityki? Historycznie bardzo łatwo wskazać na
:j nriejsce w nurcie społecznej teorii krytycznej.Przez sto lat, które niebawem
:rija od czasu jej powstania, nastąpiĘ w niej, jak i w samej praktyce społecz-
:-..-l-politycznej, tak wielkie zrnlany, że dziś nie sposób już ani systematycznie
:j opisać, ani zidentyfikować. Juz sama odpowiedź na podstawowe pytanie,
] .zvm miałaby ona walczyć i wobec kogo spełniać swoje emancypacyjno-ega-
.tarne funkcje, nastręcza powaznych wątpliwości. Ideologie w minionym cza-
.,e przestaĘ być własnością klas społecznych, a i same klasy czy nawet gru-
:,r - powstaŁe ze względrr na majątek, wykształcenie, pochodzenie etniczne:
:.,clział na mniejszości i większości itd. - jakoś rozpuściły się w strukturze
,, spółczesnych, ponowoczesnych społeczeństw. podobnie dzieje się z pań-
::\\,em iwŁadząpolityczną - jedno i drugie w dobie gtobalizacji kurczy się -
-arrika? - a wtaz z nimi i klasyczna teoria polityczna, dla której byĘ one, jako
- .,ils, tradycyjnie najważniejszymprzedmiotem. Współcześnie polityka rozcią-
:a się niemal na wszystkie praktyki społeczne, które staĘ się terenem dyskur-
. .,ll,nych walk o dominacje we wspólnocie politycznej, o widzialnośĆ w domi-
: -rlącym języku polityki, o media jako substytuty organizacji politycznej. Nie
-i.-t się skonceptualizowac wszystkich tych czynników naraz za pomocą jed-
:ej teorii - substancjalnej dyscyplinp która ustalałaby podstawowe fakty oraz
,:orematy i układała je w jakieś sensowne/ spójne całoŚci. Ani społeczeństwo,
,.:ri jego teoria nie moga być w pełni sobą - jedno i drugie mtrsi zgodzić się na
:e\\iną nieuchwytność, nieokreśloność i niepełność.
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uwaga ta dotyczy szczególnie teorii polityki o ambicjach krytycznych -
nieobojętnel'wobec nierówności i niesprawiedliwości społecznycĘ które walczą
o głos i dostęp do zdominowanych przez dyskursy lewicowo-liberalne sfery
publicznej i wspólłroty politycznej. Jak teoria możebyĆ wobec tego stronni-
cza * stać po stronie bezgłoŚnych i wykluczonych - i nadal zasługiwać na sta-
tus naukowej? Na czym mająpolegać: jĄ związek z pr aktykq emancypacyjne
w nią interwencje? ogólna, w dużym stopniu podręcznikową metate oretycz-
na refl eksja na ten temat wypełnia pierw szą merytorycz ną częśc niniejszych
rozważan (obejmuje cztery wyróżnione śródtytułami fragmenĘ). Druga - dwa
kolejne fragmenty - ma stanowić ilustrację do pierwszej : to jużteoria jiko kon-
kretna praktyka dyskursywna, demaskatorskie interwencje wybranych teore-
tyków-krytyków w lewicowoJiberalne uniwersum, które tw orzą w spólnie do-
minujące dziśw świecie zachodnim tendencje ideowe, rozwiązania ustrojową
formacje poliĘczne i języki polityki rozpowszechniane ptzez mainstreamo-
we, globalne media. Na podstawie tych interwencji w ostatniej częściartyku-
łu zostanie zatysowany pewien model, idealny Ęp krytycznej teorii potityti
i jej podmiotu - teoretyka scharakteryzowanego jako wygnaniec.

KryĘka i ukryte ślady ludzkiej ręki

Wszelkie teoretyzowanie na temat polityki jest w pewnym sensie krytyczne.
operuje pr zecież zaw sze jakimś językiem technicznym, ogólnymi pojęciami,
sztucznymi niel'ako, ukutymi w określonym środowisku intelektualnym, kon-
tekście historycznym itd., które odnoszą się do sytuacji modelowyĄ su8eru-
ją teoretykowi i jego profesjonalnym czytelnikom pożądane stany rzeciy, do
których należy przymierzać badaną - opisywaną i analizow ar,ą- t,rzeczywi-
stośc" .pozatąnajbardziej ogólną formułą kryĘczności mamy oczywiśció tra-
dycję społecznej teorii krytycznej, krytyki ideologii, ktora z podójrzliwością
przyglądaŁa się zastanym kształtom rzeczyl upatrując ukrytych za nim praw
tządzących rozwo;'em społecznym: pod fasadą nadbudowy - kulfury: pań-
stwa, prawa, religii, nauki - k.fią się nieubłagane prawa ekonomii" geneiują-
ce podstawowe podziaĘ społeczne i relacje władzy. Do tej marksiśtowsńej
perspektywy w drugiejpołowie xx wieku dołączaĘ inne formaĄekrytycz-
ne inspirowane wieloma prądami lub podejściami badawczyrniw..,yśfu Śpo-
łecznej i humanisĘcznej, takimi jak psychoanaliza, semiotyką hermeneutyka
czy poststrukfuralizm. pozbawiĘ one lub, łagodniej mówiąg próbowały po-
zbawiać (niewazne, z jakim skutkiem) scjenĘstów - teoriopoŻ.,u-""y.ir rru-
furalistów (pojęcie to za chwilę nam się wyjaśni) - dobrego samopoczucia co
do własnej aksjologicznej neutralności i obiektywizmu. WynosiĘ na światło
dzienne skrywane dotąd tajemnice: żebadacz zawszejest zakodowany kultu-
rowo/ że jest medium transmisfnym śladów lokalności, instyfucji zprzyjęty-
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mi w niej zwyczajarni, procedurami postępowania/ wreszcie - autorytetami.
leden z francuskich filozofów i historyków zauważa, co następuje: ,,Przedmiot
danejnauki to już nie tylko specyficzny dla niej obszar problemów,przeszkód,
do pokonania. To również intencja i cele podmiotu nauki, pewien speryficzny
pĄekt konstytutywny dla świadomości teoretycznej jako takiej" 1.

Pierwotny pomysł na nauki społeczne był dokładnie odwrotny do tego,
o czym tu mowa. Dyscypliny nauk społecznych- antropologią ekonomia, na-
uka o polityce i socjologia - powstawaĘ jako intelekfualnie koherentne 8ru-
pv tematyczne odseparo]^/ane od siebie zewzg\ędu na inny rodzaj ich pozna-
rt-ania: Ęp analż i metodologię stosowanądo rozwiązywania specyficznych
problemów. Nauki te wyłaniaĘ się z dominującej w XIX wieku ideologii libe-
ralnej, wedle której ,,\t|Qk, polityka i ekonomia były analitycznie oddzielny-
mi (i wyraźnie niezależnymi) dziedzinarni, zktórychkażda miała swoje spe-
tvficzne reguĘ (>logikę"). społeczeństwo było wzywane do utrzymywania
idr w separacji, i uczeni badali je oddzielnie"2. Wśród urabianych wówczas
społecznych oczekiwań wobec nauki nie było takictu które podnosiĘby spra-
rtę intencji i celów, związanych z nimi nastawień i przekonary jakimi kieru-
Ę się w tym procederze sami uczeni. Wręcz przeciwnie - cały ten, nazwijmy
to tak, nowoczesny mechanizm naukotwórczy zakadał skrzętne ich ukrywa-
nie i Ęm samym naturalizowanie nauki. Towarzysząca mu refleksja nauko-
atawcza i prakĘka społeczna zróżnympowodzeniem i natężeniem próbowa-
łvujawnić to kłamstwo zńożycielskie,pokazać, że normy naukowe - ,,Iog7ka"
ręuł tworzenia, przekazywania i kumulowania wiedzy, procedur badaw-
aychitd, - są zależne od norm władzy sprawowanejpoprzezprawo obowią-
ztĄące w wyznaczonych przez aparat państwowy instyfucjach.

Demaskatorskie zacięcie, jakie prowadzi do ujawnienia wszelkich relacji
i zalezności, sieci przymusów wywieranych na naukę, stało się podstawą do
traktowania refleksji naukoznawczejjako jednej z fotmrefleksji teoriopoliĘcz-
nej, ]ej kry ty czne, demaskatorskie zastosowania nadal rnaj ą wy dźwięk skan-
ddizujący zarówt:.o w wymiarze społecznym, jak i naukowym, Łamie tabu,
ma bowiem coŚ w sobie z nihilizmu i anarchii - narusza granice rzeczryisto-
ści dotąd wyznaczane przemocą przez zastanąwiedzę. w dość prowokacyj-
nym stylu tę krytyczną praktykę przedstawia Bruno Latour we wstępie do
katalogu wystawy pt, ,,Iconoclash", organizowanej ptzez Zentrum fur Kunst
und Medientechnologie w Karlsruhe w 2002 roku. Jeś|i zważyć, ze celem tej
rvystawy miała być ,,archeologia nienawiści i fanatyzmu" (kontekst zamachu
terrorystyczne8o na Amerykę w 2001 roku), to bardziej zrozumińe staje się

] G. CłxcutrHllr: Qtl'c_sl ce ln |lsycholołie ?; https://pl.scribd.com/document/231281527CAN
. * ILHEM-Qr"r-Est-ce-Que-La-Psychologie; cyt. za,. P. MacHltłly: Siłą norrtt. OLl CangtLilhetnl do
. .,.tlttltn. Tłum. A. CzlnNłc<,t. Warszawa, Książka i Prasa, 201,1, s. 78 79.

] l. W.łr-rrnsrp u,. The Essentitll Wallerstein. Nelł, York, The New Press, 2000, s. 133.
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następujące wyjaśnienie jej kuratora: ,,Ogólnie umysł kryĘczny to taki, którr
wszędzie ukazuje ludzkie ręce w pracy po to, żeby dokonać mordu fslaug!-
ter| na świętości religii, wierze w fetysze, kulcie transcendencji, ikon odsyła-
jących do niebą mocy ideologii. Im bardziej ludzka ręka moze być widńaL
na jako wykonująca pracę nad obrazem, tym mniejsze jest roszczenie obrazr
do tego, że przedstawia prawdę. Od czasów starożytnych krytycy nigdy nie
ustawali w denuncjowaniu intryg ludzi,kt&zy usiĘą sprawić, by irrni uwie
rzyLi w nieistniejące fetysze. Podstęp, zastosowany do ujawnienia podstęPlł
zawsze ma pokazywać prymitywne pochodzenie dzieła, manipulatora, f*
szerza, oszusta ukrywającego się za kulisami, który jest złapany na gorącym
|tczyrrku"3.

Od lat 80. minionego wieku mówi się dlatego o ,,zwrocie etyczno-poli-
tycznyrn" humanistyki, która łapie na gorącym uczynku majstrowania prł
pod stępnych reprezentacj ach/obr azach wszystkich py szniący ch się swoim
rzekomo unikalnym, bezpośrednim - bez pomocy kulturowych mediato.
rów - dostępem do prawd uniwersalnych i absolutnych. Za inicjatorkę tego

zwtotuuważa się dekonstrukcję, matkę tych nowych umysłów krytycznydu
które realność traktuią jako konstrukcję chytrych operacji dokonywanych na

reprezentacjach językowych: stąd i owe metonimiczne ,,ludzkie tęce". W re-

zultacie kryĘcy ci pt zybier ają wob e c t zeczy w istoś ci postawę b adaw cz q ktG
ra polega nabezwzględnym akceptowaniu różnic połączonym z kontestowa-
niem i rewidowaniem wszelkich dyskursów wobec tych różnic opresfnyĄ
dominujących, broniących poliĘcznego status quoa, Żeby zdemaskować pod-
stęp i złapać oszustów na gorącym uczynku, sami muszą się więc wykazać
takze pewnąprzebieglością i chytrością wynikającą z niedowierzania i po,
dejrzliwości.

Dyscyplinowanie t zeczyw istości

Wszelkie przymusy,którym podlega prawo naukowe - a ono nas fu szczegóI-
nie intereiuje _ mają postać dyskursów dyscyplinarnyó których skuteczność
gwarantowana jest ptzez zdolność ukrywania udziału ,,ludzkiel ręki" w ich -
izyli nauki - kształtowaniu. Udana intryga powoduje, że dyscyplina naukowa
zaczynautozsamiać się z samą naturą - \. z Wm, co uznaje za rzeczywistoŚĆ -
lub inaczej: zaczynabyć postrzegana jako jei ideal:ra kopia hlb przezroczy-
ste medium. Zdaje się, że ten proces najlepiej thsmacząintuicje semantyczne

3 B. Lł roun: Wmt is lctllttlclnsh? Or is there l World Beyontl the lmage Wnrs?;http lllvww.bruno
- latotrr.frlsites/default/files/doi,vnloads/B4-ICONOCLASH'ł,20PDF.pdf, s. 18 [dostęp:5.01.2018],

Jeśli nie zazrraczono inaczej, wszystkie tŁ-rmaczenia sa mojego autorstwa - I.P H.
a Zob. A. BunzyŃsr,ł: Dekonstrukcjrł, polityka i perfortllttlkn. Kraków, TAiWPN Universitas,

2013.
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związane z pojęciem ,,dyscyplina" , któte Oxford English Dictionary thrnaczy

nasttpująco, ,,frty*ologirr..i", dyscyplina |discipline], doĘcząca ucznia fdisci,

pą iia studenta [sc holirl, j est przeciwstawna do doktryny, właściwości dok-

ioia lub nauczyciela ; stąd, też, w historii słów, doktryna jestbardziej związana

z abstrakcyjną teorią a dyscyplina z praktykąlub zastosowaniem"S.

Abstrakcylna teoria w rezultacie kształtuje ltworzy praktykę społeczną

poprzezdysryplinę, która, jak widać, bardziejnastawiona jest na reprodukcję

wiLdzy niz nalej produkcję. Wiedza ma władzę sprawczą, tworzy i organi-

zule póle aktywności społecznych popTzeznormalizowanie, a to znaczy rów_

nióz Lwiarygodnianie _ idzie ptzecież o nietknięte ludzką rękąobrazy plal^/-

dy _ fundamentalnych dla nich opozyĄimiędzy tym, co rzeczywiste., a tym, co

ńurr""ry*iste, co sprawiedliwe/ a Co niesprawiedliwe, co (naukowo _ socjo_

logiczniÓ, ekonomicznie itd. - azaterntakże i społecznie) ważrte, postulowa-

.re"w ro"wi ązaniachmodelowyó a co nieważne, odrzucane, złe itp, Wiedza

sprawuje więc w rzeczy samej władzędwojaką: 1uydycz,ną- określa prawo/

oiaz produkĘwną - konstruuje tzeczywistość. Teoria nauki, która ujawnia ten

podwójny charakter wiedzy, staje się w rezultacie takze jednym ze sposobów

lrpru*iulliu teorii poliĘki, a dokładnie - kryĘcznej teorii polityki, która może _

u^w kuzdy* razie nie musi - być uprawiana niezaleznie od inspiracji marksi-

stowskiej. Taka teoria fi:ra za zadanie reformowa ć i poszerzać usankcjonowa-

,r" pru-ó* pole tego, co polityczn e _ włączać do niego coraz to irrne zjawiska

,rrriu*url" dotąd zi niepótityczne, stąd też... nietzeczywiste i niezrozumiałe,

}udith Butler pisze m.in tak: ,,Inaczejmówiąc, polityczne konstruowanie pod-

miotów sfuży legitymizaĄii wykluczaniu, a owe operacje polityczne zpowo-
dzeniem ,znikaląr, z poila widzenia i nabierają znamion naturalności w ana-

lizach politycznych frzylmujących struktury jurydyczne za punkt wyjścia.

Wadzi jurydycznanieuchronnie >>wytwarza<< to, co jakoby tylko reprezentu_

je, i dlatógó pótitytu powinna mieć na względzie ów dwojaki charakter wła-
' 

dzy : jlxyóy órrry 
- 

o, ui produktywny. prawo tw ot zy wyobrazenie "podmiotu
przed,piawem.,, a nasĘpnie je ukrywa. W ten sposób ta formacja dyskursyw-

na stajó się podstawową znaturalizowaną przesłanką, pozwa|aj4cą następnie

usankcjonować regularyjną hegemonię owego pT aw a" 6,

Ńadzalurydyczna to więc nic irLnego, jak tylko jeszcze jedna intryga, usi_

fująca przekonać nas o Swoim nietknięĘm ludzką ręką pochodzertill, gwaran_

t"jj.y* ;"; bezpośredni dostęp do transcendencji -,,podmiotu przedplawem",
Stawką wiej przebiegŁe1 grze o prawdę jest ,,wytwatzarlie" jako legiĘmizowa_

nie jednych i Óapo*ióanio też wykluczanie z ,,polawidzenia" innych podmio-

tów pol"ityc rnyitr. KryĘczne umysĘ teoretyków Polityki obnażaj4wszelkie

] Cvt. za: I. Włrlnnsrltu ,. The Essential Wnllersteirt, , ,, s, 732,
.. 

1.'B,rr.uo, Llztikłatti71, płeć. Feminiztlt i polityka tożsąmoŚci, Tfum. K. Ką,rsr;sxł. Warszart'a,

.', ,,.1arvnictwo Krytyki Politycznej, 2008, s. 44-45,

-llil
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operaqe/dyscyplinarne pTzyrrrusy| które uczestnicząw tej gtze, a Taczejwal-

có o wiaziitnoEt - hegemonię jednych podmiotów społecznych - grupy, śro-

dowiską instyfucji - nad drugimi. AIe tzecz w łm, Że i sami ci teoretycy nie

są do końca wolrri od sieci przymusów, wpływów społecznych i uwarunko-

wań instytucjonalnycĘ sami posfugują się określonym językiem, w rezultacie

cze1owystawiają sięprzezto takze na kryĘkę. }edno jest wszak pewne: chcą

chyiry rozlJm przechytrzyć, zadenuncjować nieprawdziwość jego obcowania

z natl;6ą- nowoczesną wersją tego, co sakralne, ukryte pod słowami ,,praw-
da",,,obiekĘwizm",,,neutTalnoś ć" itd,

Programowanie polityki i zatrzymanie teorii

A są to wszystko kluczowe pojęcia wywołanej tu na wstępie ideologii libe-

ralnej, zktórejwyrosĘ nauki społeczne i ich pozytywistyczna epistemolo-

gia. Pojęcia te, zastosowane do badań nad państwem i polityką, wyrażająsię
ł p.og.u*ach politycznycll, których )ęryk - ekonomiczny, parlamentarny,

bułzeiowy itd. - doskonale ukrywa stosowane w tych obszarach procedury

konstrukji - ingerencje ludzkiej ręki. Posfuchajmy Alaina Badiou, który na-

stępująco opisuie efekty takiego programowania: ,,W obrębie pola politycz-
ne§o'wizja p.ogru*o-a odgrywa niezbędną rolę w powściąaniu zapędow

refórmatorskich. stanowi mediację państwa o Ęle, o ile w przyjętym języku

usifuje sformułować to, do cze1o państwo jest zdolne. Tym sposobem w cza-

sach porządku chroni ona umysĘ przedkoniecznością uznania , że to, do cze-

go pińrt*o jest zdolne, wyktaczawłaśnie poza zasoby tego języka i że lepiej

óył"ty zapytać_ ale to jest wymóg jałowy i zŁożony _ o to, do czego umysły
tó są zdolrre w dziedzinie polityki wobec nadmiernej zdolności Państwa. Pro-

gramowość f akĘcznie chroni obywatela przed pol1tyką" 7,

Zapędy reformatorskie w opisanej sytuacji stanowią zamach na ,,natu-
rę" _natzw. teorie realistyczne, czyli języki- obojętnie: tak samo metafizycz-

ne, odnoszące się do porządku doskonałości bytu jak i pozyfiistyczne, opi-

sujące za\eżnościfunkcjonalne lub strukfuralne między zjawiskami - oddajOce

hlb odkrywające stabilny, uniwersalny porządek rzeczy politycznych. Progra-

mowośĆ w polityce, o której tu mowa, redukuje ją do modelu neoliberalno-

-technokraĘczne1o - ma ograniczaćsię do zarządzańa obszarami spraw pu-

blicznych przez ekspertów i być wolna od aksjologii i problemów społecznyó
któryóh rozwiązanie zależałoby od nastawień ideologicznych. Program poli-

Ęczny autonomizuje więc pństwo, odrywa od społeczeństwa i zatrzyrruĄe

irytyi<ę, a wtaz z niąwszelkie zapędy reformatorskie: jego udana realizaĄa

7 A. Barrlou: Byt i ztltlrzenie. Tłum. P. PrnNLlzlx. Krakciw, Wydawnictwo UniwersYtetu }a-

giellońskiego, 2010, s. 299-300,

']l: :
' .. | :
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,,w czasachporządku" nie budzi niepokojów, nie wyzwal a żadnychpra8nień
zmiany, nie skłania do pytań o przemoc państwową.Zapobiega*r""ikińk.y-
tv cznym postawom, wszelkiej dyskusji między skonfl iktowanymi, spornymi
stanowiskami, alternatywnymi rozwiązaniami kwestii społecznyctl. w iy."
sensie fakĘcznie chroni obywateli przedpolityką jako polityczno sciq ato zna-
czy - używając kategorli hlozoficznej - przed ontologicznym wymiarem poli-
vĘ w którym kształfuje się wiedza o państwie w toku dyskusji i sporów na
temat fundamentalnych dla niego pojęć, takich jak: sprawiedliwość, wład,za,
prawo/ wolnośi ale takze rzeczywistość, prawda, jednostka, wspólnota itd.
Jeśli instyfucje państwa - atolużpoziom ontyczny - j"8o funkcjonariusze, są
zdolne wypełnić znaczeniami wszystkie te uniwersalrró pojęcia - czasem na-
zywane pustymi znaczącymi - to znaczy, że prowadzą hegemonicznąformę
polityki: państwo jest fu bytem autonomicznym/ w któryń przestrzeń poli-
Ęczna pokrywa się ze społeczną. Tozsamości społeczne określone 

"ą§rru,system polityczny. Nie ma fu miejsca naprzygodność - zd,arzeń, zachowary
zjawisk. KoniecznoŚĆ jest równo zrraczrra ze zdolnościami państwa zmieruające-
go do ustabilizowania różnic w obrębie systemus. Polityczność w Ęch *u..r.,-
kach charakteryzuje zjawiska v.znawane za ,,politycznó'' * sposób absolutny
i samoistny, czyliniezależny od celów i intencjł które przyświecaja ludziom
z nimi w jakiś sposób związanych.

ostatecznie dyskursywnie ustabilizow ar'e zrLaczerLia wymienionych po-
jęć nabierają znamion absolutnej prawdy i nafuralności - zamykają to, co spo-
łeczne, przedstawiają syfuację, w której Śpołeczeństwo utożsamiło'się 

" 
,u*y-

sobą i nie dopuszcza już do siebie żadnychinnych podmiotów. To koniec teorii
poliĘcznej, ale zarazem tez i koniec państwa demókratyczne8o - mamy fu do
czynienia z jakąś postacią autorytaryzmu lub totalitaryzmu. ńdzeń tegó ostat-
niego słowa - łacińskie totus - odnosiłby się do całości, jaką gwaranĘe jeden
językov,ly sposób ujmowania rzeczywistości - charakteryzijący się logiczną
spójnością- i jeden sposób ustalania prawdy o nim (koheienćfnej), argumen-
towania - logiczno-dedukcyjny, obowiązujący zarówno w naucą jak i w de-
bacie publicznej język;'eden zestaw - uniwersalny standard - kryieriów jego
poprawności: idee dialogu, konsensusu i racjonalności. ci, którzy doniego s*lę
stosuja kompetentni w operowaniu uznanym i przezprogram szablonam| ięzy-kowymi - mo\Ma fu zatem o kompetencjach formalnych, a nie merytokrutyćr-
nych - redukują ostatecznie potitykę do regulowania ciepłej wody w kranie,
jak to się mówi w polskiej debacie publicznej. To oni właśnie nalÓządo poli-
Ęcznej całości" tyrnbatdziejnależq im silniej są medialnie nagłaśniani --cała
reszta z debaĘ odpada. Jeśli w tej zbytecznej i milczącej na ogół reszcie znaj-

s Por. E. Lacrłu, Ch. Mourpn: Hegcnrcnin i socjnlisttlcznn strntegin. Przyczynek tltl projekttL ra-
:;tknltrcj Politl/ki demokrntycznej. Tłum. S. Knórax. Wrocłałv, Wydawnictł,o oóhośtąskiq Szkoły
\ \-i,ższej Edukacji TWP, 2007 , s. 127-1,22.
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dą się jednak jaryś oporni,którzy mają własne intencje i cele, i potrafią odsło.
nić na własny rachunek ukryte w świecie pokłady konfliktów i problemów, to
w najlepszymrazie zaleca się im, aby udali się do lekarzapsychiatry9.

uruchomienie teorii

Teoretyzowanie na temat polityki staje się mozliwe dopiero z chwilą przeła-
mania jej programowej wizji i otwarcia przestrzeni sporu. PolitycznoścpTze-
staje być absolutną własnością zjawisk- Wctu które nie należądo istniejącego
systemu politycznego, instytucji państwa - t zaczynabyć kwalifikacją uwikła-
leąw poznawcze ipozapoznawcze cele teoreĘka. Tych ostatnich, związanych
z nastawieniami, poglądami, namiętnościami itd.badacza, nie da się też pre.
cyz7łlnie oddzielić od jego świadomości metodologicznej, tradycji naukowycĘ
języka itp., o czymbyła mowa wcześniej. W rezultacie nie da się też oddzielić
tych komponentów od polityczności jako (zawsze przecieżjakoś konceptual-
nie ujętych) intencjonalnych właściwości przedmiofu badań - tematów, warto-
ści, programów. Zjawtska polityczne sązawsze bytami intencjonalnymi - nie
istnieją odrębnie od powoĘących je do istnienia i podtrzymujących w istnie-
niu dyskursow, pojęc, symboli. Przedmiot badań teoreĘka poliĘki nie istnieje
więc,,sam w sobie"10 i dlatego też nie daje się zapTogtamować.

O jego otwartości na zewnętrzność świadczy spór, wyraz sprzeczności in-
teresów i dĘen społecznych, wokół zjawisk, zdatzeń, instyfucji, norm/ poglą-
dów itd., który nadaje im politycznątreść i ujawnia, żetożsamości polityczne
i społeczne są relacfne i występują Ęlko w pewnym systemie rożnic- od ko-
goślczegoś zależą na kogoś/coś wpływają itp. - i dlatego nie są w stanie ukon-
sĘtuować siebie taz l:ra zawsze.Ich poliĘczność ma w rezultacie charakter
transwersalny lub s;rndromatyczny * odnosi się do wzajemnego przenikanią
oddziaĘwania na siebie wielu czyrrrrików1l.Przybierająrozmaite formy - par-
tii, parlamenfu, konstytucji itd. - podlegające stale - w toku kolejnych wokół

9 Zob. wwiad z Adamem Michnikiem przeprowadzony ptzez A. Nowakowską i D. Wielo-
wieyską: Olepszychodemniemówionogorzej;htĘllvuyborcza.pVpolitykaekstralI,l319)7,1,6088430,
Michnik_0_1epszych_ode_mnie_mowiono3orzej.html [dostęp: 18.02.2018].

'0 Takie rozróżnieńe próbuje utrzymać Mirosław Karwat, chociaż nie do końca konsekwent-
nie - wydal'e się ono poprawne analitycznie, ale pragmatycznie lub prakseologicznie nietrafne.
Zbudowane jest na załozeniu, wedfug któregobadaczprzyjmuje wobec swojego przedmiotu re-
IaĄę ,,czysto" poznawczą- ńe uwzględnia jego preintencjonalnych nastawiery uprzedzeń, pra-
gnier1 namiętności, przekonań itd. Ale Karwat plzesttzega też zarazem przed nafuralizmem -
przekonaniem, że to, co polityczne to właściwość samoistna. Zob.M. Klnwłr: O statusie po,jęcia

,,polityczności". ,,Sfudia Politologiczne " 2015, T. 37, s. 4647 .

1' Zob. na ten temat m.in, M. Klnwłr: SyndromaĘczny charakter przedmiotu nauki o polityce.
W: DemokraĘczna Polska w globalizującym się świecie. Red. K.A. WoJrłszczyĘ A. MInsxl. Watsza-
wa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjona|ne,2009; J.P. HuozIr: Kwestią interdyscyplinarności
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nich sporów - ewolucjom, rewizjom, redefinicjom co do ich znaczeń- funkcji
i celów. Róznice dane są tylko poprzez tożsamości - ogólrre pojęcia. Napięte
relacje między uniwersalnym i partykulamym, ogółem irożnicąjakie rysują
się w przestrzeni sporu, można opisać tak oto: ,,to, co partykulam e, zmietzając
zawsze ku temu, co wyjątkowe, jest właśnie wlątkiem,ktorykończy się stano-
wieniem prawa, tego, co uniwersalne; caĘ ogólny system przechylasięprzez
to i kĘsze do góry nogam7"12. Co to znaczy dla teorii? To mianowicie, że jej
prakĘkowanie, czyliteoretyzowanie, to niekończący się proces intelekfualnej
obróbki doświadczenia, która ma tendencję do jego dyscyplinowania (przy-
pomnijmy wcześniej sz e r ozt óżnienie), redukowania własnycĘ modelowych
wymiarów. Te ostatnie doĘcząteorii jako myśli - twierdzen, norm i ocen -
.,igdy niewypełnionej empiri ą/ pr aktykq wybie gaj ąc ej p oza nią wywieraj ą-
cejnań presję. Teoria na kazdym etapie swojego wahadłowego lub kolistego
poru sz ani a się mię dzy ab s trakcyjn ą rny sl ąl mod e lem/ ide alizaĄ ą a pt aktykąl
doświadczeniem staje się kolejnym obiektem krytyki, podw ażającej pr aw dzi-
wośó a w związku z tym także I pt awomocnośó istrriącyctr urządzeni prak-
Wk politycznycĘ co w rezultacie prowadzi do ich destabilizacji. NiemoŹność
oddzielenia przedmiofu badania i wiedzy naukowej od prakĘki społecznej,
niemozność ostatecznego ustabilizowania znaczeń, nierozerwalny splot języ-
ka i działanią faktów i znaczeń oznacza dla teorii politycznej utratę jej neu-
tralności, nieuchronność zaangażowania w konflikty społeczne - funkcjono-
lvania jako medium ich wyrażania i doświadczania13.

Zrtaczenia, o których fu mowa, mozna zatem arĘkułować i teoretyzo-
wać, awięc także i stabilizowac, tylko częściowo, zakażdymrazemw oparciu
o ,,podstawy",które mo8ą być tylko ,,przygodne", jedne z wielu konkurują-
cychze sobąprób uzasadnianiala. Mamy tu do czynieniaz quasi-transcenden-
talną ontologią polityki - za chwilę będziemy jącharakteryzowali jako ontolo-
gię zdarzeniową lub procesualn ą.Byry polityczne podlegają w niej dialektyce
racjonalizacjiiprzygodności, należą do świata przeżywanego - wspólnego jed-
noczeŚnie jednostkom i zbiorowościom, sferze prywatnej i publicznej -który
ma pewną transcendencję, ale nigdy nie jest to transcendentalnie zI:raczone,
absolutnie obecne, tzn. uchwycone, zdefiniowane, oswojone przezjakąś jed-
nostkę, 8rupę czy instytugę. przygodną transcendencja wprowadza do teorii

lolitologii.\N: Przedntiot 1lołnnin politologii. Podstnulll dVscypliny łnłki. Red. R. Sx,rnzvŃsxl. Bia-
:-, .tok, Temida 2,2071.

r] F. Jłrłnsox: Att Atnerictltt Lltopin.\Y: An Arnericnn Lltopin, Dunl Pottler ant| the Llrtiuersąl Armv.
:-J. S. Żtźe,x. London-Ne.r.v York, Verso, 2076, s. 94.

]r O Pułapkach i nieporozumieniacĘ jakie dla teorii polityki stw.arza problem relacji między
:',.lukolł'ą Praktvką społeczną a praktvką polityczną zob. np, Z,BLox, M. Koroozlnlc z,ąr.. o statu-
;:: i ::nczeniu kntegor ii ylolittlki i politycznośc i ru ntuLce o polityce.,,Sfu<tia Politologiczne " 2015, T . 37 .

11 Zob. J.P. Huoztx: Filozofia polityczntl - o nnjnouszej historii pychy, zagtiienil i prnktycztrcgo
, - :,lt nn i a.,,Kronos" 201 4, nr 4, s. 186-207.
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Polityki lMspółczynnik czasu iprzestrzeni. Współczesna - nazwijmy ją: Postmo-
a".ń.ty.".ra _ polityka nie móŻe byĆ już dlatego poliĘką trwania,|ecz polity-

ką chw-ili, natychmiastowości, teraźniejszości, jak wnosi stąd Fredric fameson.

nontyta teraŹniejszości, czylibraku cZaS§ _ przesńość minęłą a przyszłości

nie potrafimy sobie wyobrazić _ skupia się na miejscu, na przestrzeni, doty_

czyłszystkiLgo, co wiążesięzziemią: z jejzawłaszczaniem_dla celów osiedla-

nia się, Ókptoito*ania zasobów naturalnycĘ migracji, ekologii, federalizmu,

obywatelstwa, renowacji wielkich miast, powstawania slumsów, faweli itp.15

PrLestrzeń zarnieszkanu prr"r ludzi jest ustrukturowana egzystencjalnie, jej

horyzontalne i wertykalne wymiary mają znaczenie etyczne. Horyzontalność

wiąże się z doświadczeniem i ideą dyskursu, umiejętnością objaśniania tere-

nujwert|kalność - z dysrypliną transcendentalnym uzasadnianiem, impliku-
je umiejitności decydo*urriu i zarządzaniai6. To ostatnie implikuje zaś prze-
' 

moc, zafńszow artie, homogenizowanie r zeczywistości, sprowadzanie jej do

jednej zasady organizacyjnej,

Teoria w ruchu Wobec hipermoralności liberalnej lewicy

Teoretyk_kryĘk w poszukiwaniu przy godnej transcendencji porusza się w prze_

strzeni horyzóntalnej i jego placa polega na rzucaniu podejrzeń na wszelkie

,,od,górtle"'ptawdy,które-roizczą sobie pretensje do bycia uniwersalnymi dro-

gow-skarami dla wędrujących po równinie. w nauce takie drogowskazy pro-

Óukuje scjentysĘczna epistemologia, Ich odrzucenie nie może być tylko pu-

sĘm gestem _ ma swoje wyraźne konsekwencje w pracy badawcze1, powoduje

*.i.,.Io, ze teoreĘk korzysta z rcżnychgafunków wypowiedziitworzy teksĘ
hybrydowe _ eseistyczno_naukowo_publirystyczne; operuj e przy tym zwykle
językiem swobodnYm, obrazowym, metafory cznym/ momentami silnie ekspre-

,y;"y- Czynito wszystko po to, żeby lepiej_ trafniej _ oddziałać na to, co się

ÓÓrią dziJje,na ulotne doświadczenia; po to, żeby teorię móc fakĘcznie prak-

iykować _ tompetentnie egzekwować swoją wiedzę. Jego wystąpienia mają

być więc - jak ujmie to jedni z ikonicznych figur takiej krytycznej teorii pollty-

ki_ formami ,,ucieleśnionej myśli i dzińania, które tworzą coś nowego, podej-

mtĄą dzińanie obdarzone perf ormatywną skutecznoś cid, 17 . Muszą więc one

roz'giywaćsię w określonym czasie iprzesttzeni - odnoszą się do konkretne-

go ,"pół""""ństwą jego empirycznej całości. Tak dfugo, jak ta całość nie zosta-

iu 
"*qo.rutizowana,-jak 

dfugo mozliwe są w niej róznice i antagonizmy mię-
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18 
J. Hłnnx.u-łs: X

dawnictwo Naukorr.
19 Ioru: FŃĘc-n

państwa prawnego."Ih
|ar,ż005, s.17.

l5 F. J,rlłusoN: An Americtlll Utopia..., s. 13.
16 Zob. p . Slorpnlt]x: Musisz zycic sttc odxtienić. C) nntropotechrtlce . Tłum, J. },łNrszrwsxl. War-

szaw,a, Wydawnictwo Naukor,ve PWN, 2014, s, 225,

'7 J, Burrun: Zapiski o perJbrntnt.LlurLej teorii zgromadzeli. Tłum. J. Btlx,rnrx. Warszawa, Wydaw-

nictwo Krytyki Politycznej, 2016, s.179,
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dzy ńmi,jak dfugo nie zostaĘ one ustabilizowane przez żadenhegemoniczny
podmiot poliĘczny,ktory zdobył sobie swoją obieltywną pozygęw dostępil
do ukrytych fundamentalnych zasad te8o, co społećzną tat długo też teoria
pozostaje w ruchu i nie daje się zatrzymać. stanowi koncepfuahrą ramę, która
ma moc sprawczfujest praktyką dyskursywną ingerujew rzeczywistość spo-
łe7nąistwarzaprzez to pewien problem dla tycńsamych (i kolljnych) teore-
Ęków, aprzy Ęmtakże dla wszystkich innych osób, do których'pizymierza-
ne są jej (tejkoncepfualnejramy) mentalne konstrukcje.

Rozwazmy kilka przykładów takiej egzekucji wiedzy przezteoretyków-
-kryĘków demaskujących iluzję neutralności - bycia nietlnlętym przezlud,z-
ką rękę - dominującego, lewicowo-liberalnego uniwersum symboii""rr"go.

zacznijmy od klasyczne go, zdaje się, przypadku teorii kryĘcznejJtiĘena
Habermasa - to b ez wątpienia jeden z najważniejs zy ch w sp ółczesnych aichi-
tektów tego uniwersum. Broni on ,,praktycznejprawdy''1s l,ogiki działania ko-
munikacf n ego, czyli dyskursywnych sposobów ustalania reguł zy ciaspołecz-
nego. Prawda ta ma być wytworem ,,nieprzymuszone8o prry*.ri r" lćpszego
argumenfu, mającego prowadzic do powszechnego konsensusu w dyikursie
publicznym. Tak oto teoria kryĘcznaw wersji końunikaclnej domyk aprze-
strzeń społeczną stabilizuje każdąw niej rożnicępoprr., ńndamentalną za-
sadę, która czyni ze społeczeństwa inteligibilny i obiekĘwny zbiór. praktyczna
prawda dana jest rozumowi komunikacyjnemu, którym ruądzi ,,językowj telos
porozumienia" -ma to być więc transcendentalna rama/ warunkująca i umoz-
liwiająca wszelkie ludzkie interakcje i formy życia19.Rozumność ludzkich dzia-
łań nie pochodzi tu w rezultacie z ich horyzontalnych zależności i przemiesz-
czeń, ma swoje źrodło poza przygodnością - w rzeczywistości óstatecznie
nietkniętej ludzką ręką zdolnej dlatego uprawomocniać silne, zdecydowa-
ne i zdyscyplinowane podmioĘ. poruszaj4się one w przestrzeni wert}kalnej.

cała ta konstrukcja załamuje się jednak z chwilq gdy udaje się publicz-
nie dojść do głosu różnicom, których - jak zobaczymy -nie dała ona jednak
rady mimo wszystko zagJuszyc.zostaĘ one wyartykułowane w irLny sposób,
za pomocą innego słownika niż teru którym operuje teoria dyskursywna in-
nego, ale przecież z nim równoprawnego. obalenie tej intrygi, jakąlest opo-
wieść o powszechnie obowiązującym telosie ludzkiego poroŹumienia, to ro-
bota analizy dekonstrukryjnej, którejpodejmuje się lretei sloterdijk w swoim
liście do Habermasa, zarnieszczonym na łamach gazeĘ ,,Die Zeit' (9 wrze-
sńa1999 roku). Skojarzenia, którymi operuje autoi listtl, bliższesą dyskurso-

rs 
J. H.tnnnlł,rs : Tetlria rlzitlłLlt,tia koltunikacyjllego. T. 2. Tłtrm. A.M. K,lxIowsxr. Warszawa, Wy-

rlawnictlr.o Naukowe P\N N, 2002, s. 725.
]9 llEl,t: FaktYcznoŚĆ i obouitlzyuanie. TcL'lria dysktLrsu uLitec zngadltieti prnwa i denułkratllczne go

L)Lttistulft |)f nulrc!ło. Tłum. A. Rol,tautul; R. Młnszarsx. Warszar,va, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar,2005, s. 17.
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wi eseistyczno-epistolograficznemu niz naukowo-logicznemu, preferowanemu
przez adresata - teoreĘka demokratycznego dialogu. Sloterdijk ujawnia nie-
świadome/nieracjonalne źrodła Habermasowskiej teorii i posądza jąo ,,skryĘ
jakobinizm liberalny", który ma być ,,socjalliberalną odmianą dyktatury cno-

Ę (w połączeniu z dziennlkarskim i akademickim karierowiczostwem)" , i że-
rować |Ąa powszechnycĘ pospolitych emocjach - na resentymencie otaz pra-
gnieniu bycia lepszym" 20.

To pragnienie ma zatrute źródŁa - ma wynikać nie tylko z chęci wyka-
zania swojego kryĘcznego stosunku do hitlerowskich Niemiec, w których
wyrastał adresat listu, lecz także ze znacznie mniej szlachetnych motywacji.
CaĘ czas pamiętamy przy tym - takie przlęliśmy założenie - że to intencje
i cele teoretyka (podmiotu nauki) określają jej przedmiot i obszar problemo-
w. Otoż - i tak brzrni zarzut- Habermas swój wizerunek obrońcy demokracji
deryduje się budować na polowaniu na faszystów, przez co włącza się w ma-
chinę ,,niemieckiego przemysfu oburzeńa"/ pracującego pełną paIąna rzecz
Iudzi,ktorzy,,chcieliby wznieść gigantyczny pomnik na cześć swojej własnej
hipermoralności"21. Sloterdijk czul'e się ofiarą niedoścignionego wzoru mo-
ralnego - mentora liberalnej lewicy - i obnaża jego hipokryzję. Pisze: ,,Pat| -
wielki komunikator, przejęĘ własnym antyfaszyzrnem niemiecki etyk dys-
kursu (pański wyraźnie zużyĘ aksjomat brzmiprzecież: taszystąjest zawsze
ktoś inny) - [. ..l zrywa swoją liberalną maskę" i zamiast lepszego argumentu
,, nieprzymuszone go przymusu" stosuj e zabie g,,bĘskawic zrle 8o donosu (oraz
złośliwej lektury)" - zabtegbędący dowodem dekadencji krytyki, w której li-
beralny jakobinizm na trwałe sprzyrnierzył się z show-biznesemZ2.

Oto intryga - ludzka ręka, która majstruje przy zestawie liberalnych war-
tości, kierowana jest ptzez chorobliwe ambicje bycia jedynym sprawiedliwym
na arenie publicznej Niemiec, co wiąze się z wykluczeniem, przez zniesławie-
nie, z gry wszystkich innyĄ inaczej myślących. Ujawnienie tego podstępu
jest zadaniem kryĘki: na światło dzienne wydobywa ona zastosowany tu wy-
kłuczający mechanizm konstruowania tozsamości: albo społeczeństwo (w tym
przyp adku niemieckie) przestanie by ć ptzy godne, wyzwoli się z własnej histo-
rii i stanie się racjonalne - czytaj: internacjonalną europejskie, wręcz światowe,
co daje mu g\^/arancję akceptacji na arenie międzynarodowej- zaprogramowa-
ne w kategoriach liberaloyĄ wolnych od jakichkolwiek treści kulfurowo-hi-
storycznycĘ albo wpadnie w matnię faszystowsko-nacjonalistycznej historii.
Tertium non datur. Włączenie do polityki komponentów czasu teraźniejszego
i przestrzeni - chociażby temafu granic w kontekście debaty o uchodźcach -
oznacza futajjej koniec i początek barbarzyństwa.

2i' P. Slolutlll1x,. Teoria krytyczna umarła. Tłum. A. Srn-łrIN. ,,Kronos" 2072, nr 3, s.63-64
2I lbidem, s. 65.
22 Ibidem, s. 64_65.
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Krvtyczna teoria polityki w liberalnołewicowym uniwersum

spróbujmy wczuć się wobec tego w perspektywę krytyków takiej kryĘki
społecznej. pierwsza zasadniczawątpliwość doĘ czy tego-jak można zgodzic
się na potraktowanie_każdej dowolnej formy obrony tóżsamości narńowej
jako faszystowskiej- ksenofobicznej?z3 Trudno uwoinić się fu od skojarzenia
takiego dyktatu z totalitaryzmem ]^/ barwach liberalizmu - uniwersal izaĄa za-
sad organizaryjnych państwa i społeczeństwa zostaje fu osiągnięta za pomocą
mechanizmów przemocy symbolic znej, nazywanych zbior cio,,poprawnością
poliĘczną', skutecznie wykluczającą ze wspólnoĘ polityc znejwszystkiĄ P16-
rzy nie dają się jej styranizować. Druga wątpliwość rodzi się wraz zpytaniem:
jak to możliwą by takie stanowisko zajmowałnie kto inny, jak tykó czołowy
obrońca demokracji, a więc wolności słowa i społecznego dialogowania? I da-
Lej w związku z tym: jak w ogóle nadal moze on siebió uważać za ,,kryĘka''
system u - zagr ażających demokracji partykularnych interesów kapitalizmu
w tzw. świecie życia, w sferach prywatnych i publicznych aktyumośii - skoro
3m jest jego funkcjonariuszem, występuje w głównym.r.r."i" obiegu opinii
i informacji, kształfuje dominujący język polityczny? konsensualnie ustalone
\^r tym języku znaczenia takich słów, jak: prawo/ równośi tolerancja czy po-
rozumienie wedfug Habermasa mają być punktem odniesienia dla'regułizą-
dzących wszystkimi naszymi codziennymi interakcjami. A co z wieloznacz-
nościami, od których na co dzień i od święta nie możemy się uwolnii będąc
nieustannie narażeni na nieporozumienią na zranieni aprzezuzywanie słów,
których znaczenie w odbiorze r ozmów cy wychodzi p oźu nu"r" (mówiących)
intencje?2a Jaki sens ma wobec tego trosi<a o porozumienie, do którego ńoże
prowadzić tylko rozmowa wolna od panowania i przemocy? Ten morańy impe-
ratyw najbardziej musi podobać się państwowemu podmiotowi, w którego'in-
teresie jest utrzymanie istniejącego starturzeczy. cożpo krytyku, którego inte-
resy są po stronie panującej władzy?

Kilkanaście lat poźniej, w 2016 roku, na łamach tego samego liberalno-
-lewicowego ,,Die Zó7{', Stoterdijk będzie się bronił prłedĘmi samymi za-
rzutami o faszyzm, polowanie na faszystów medialrry mainslream piowadzi
wówczas na wielką skalę - sloterdijk, najbardziej znany i wpĘwowy dzisiaj

23 Sloterdijk np. tak broni swojego przylacielana łamach prasy: ,,Nawiasem mówiąg z kla-
sYcznYm Pawłowskim fenomenem mamy do czynienia wted}, kiódy chciałoby się nawet Rtidi-
gera Safranskiego przedstawiaĆ jako ksenofobicznego eksheŃstę i propagandystę prawicowych
agitacji. W caĘm moim ŻYciu nie poznałem bardziej wspaniałomyślnego i przyjaznego 1udziom
ducha niŻ on. CaĘm swoim dziełem dążył Safransi<i dó pojednania pówrre; hiŚtoryciznie chorej
kulfury z jej lePszymi potencjałami, Dzięki szeregowi doskonĄch ksĘżek oniektórych wielkicń
naszej historii szfuki i idei na nowo otworzył on niezliczonym współczesnym dostip do klasy-
ków jęzYka niemieckiego. Fakt, że jego nazwisko mabyćterazptzĆzpolityĆznych chorobliwyĆh
sPekulantów mobilizowane do agitacji przeciw autorowi, który mógiby byt icir terapeutą ńż-
"" ryj! Postrzegać jako perwers;'ę"; P. Srornnorlr: Primitiae nb7exe| ,,oie zeit",3.03.20,],6.

2a Zob.l. Burrrn: Walczące słowa. Mowa nienawiści i politykaperforńatywu.Tfum, A, osrorsxr.
Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,201O s. 103.
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niemiecki intelekfualista w obiegu międzynarodowym, staje się jego szcze-

gólnie cenną ofiara, zresztąnie on jederr, tecz także - żeby o1Taniczyć się Ęl-
ko do znaczących,filozofow - jego przyjaciel Riidiger Safranski. Do licznych
ataków na nich obydwu ustosunkowuje się onzbtorczo w artykule pt. Odru-

chy pierwotne (Primitiue Reflexe f,,Die Ze\t" , 3.03,ż01,67), interpretując je jako _

Ęchżeodruchów - ekspresję. Skądinąd wiadomo, żeprzywoĘwany \M tekście

behawioryzm Pawłowa jest tylko jedną z form koncepcji resentymentalnyó
źrod,ełkultury, której pomysłodawcąbył Nietzsche - protoplasta Sloterdijka_

Y{ystarczy przypomnieć chociażby jedno zdanie z Poza dobrem i złem o ĘrJ}
ze wszystko , co rrazywamy ,,wyŻszą kulturą", .polega na uduchowieniu i po-

głębieniu okrucieństwa"ZS. To przekonanie, oryginalnie rozwijane w szeTe_

gu książek Sloterdijka, zastosowane do ,,niemieckiej aktualnej "debaĘ kultu-
ralnejr." na temat uchodźców, pozwala mu upatrywać w nie1' ,,dramat utraty
kulfury, który rozwija się codziennie w "mediach społecznych", jak i w tze-
komych mediach o wysokiej jakości". Jeśli usuniemy - jak rozumuje sloter-
dijk - hamulce dla odruchów warunkowycb jako ,,podstawowego habitusu
kultury wyższel in genere", to wtedy uświadomimy sobie, mówi do niemiec-
kich czytelników, ,,jak bardzo podgrzewanie klimatu debaty w naszym kraju
wskazuje na pewTtą tendencję do odkulturalizowania". Nad wysokokulfural-
ną szfuką dialogu i dyskusji górę biorą zwietzęce instynkty _ a8resja/ niena-

wiść, strach - owocujące ekstremizmem politycznym. Odpowiedzialność za
inicjatywy polityczne w stylu Alternative ftir Deutschland spoczywa ostatecz-

nie na mainstreamowycb liberalnych mediactu podgrzewających nastroje spo-

łeczne_ regulujących poziom stresu, jakgdzie indziejujął to filozof -poprzez
pobudzanie w nas skrytych pokładów okrucieństwa.

Nie interesująnas tu oczywiście szczegóŁy przywołanych sporów aniteŻ
mozliwe ictrrozstrzygnięciaz6. Y,łażne, że pokazująone krytyczną teorię poli-
tykiw ruchu_lako praktykę dyskursywnq zależną_ tak jakbyłao tym mo\^ra

wcześniej - od intencji i celów podmiotu nauki. KryĘk bierze odpowiedzial-
ność zapokrzywdzonych - ujawnia, żepodpłaszczem liberalnych reguł gry
poliĘcznej skrywa się prosta nienawiŚĆ do ludzi. Widzi możliwośĆ wyzwole-
nia się z objęć resenĘmentów - zakłada, że wstarczy kierować się pragnie-
niem sprawiedliwoścl której sam wszelako do końca nie pojmuje - i pojmować

nie moze. zd,aje sięprzy tym niekonsekwentny. z jednĄ strony wzbudzabo-
wiem poczucie winy u hipokrytów, deklarująrych wartości, których sami w zy-

ciu nie przesttzegajq z drugiej- próbuje umocnić - siebie i innych - w wolno-

25 F. NlErzscHr,: Płłzn dobrem i złam. Preltttlitttn tlo filozofii przyszłości. Tłum. P. PIENr4żlx. Kra-

kólł,, Wvdawnictlr.,o Uniwersytetu }agie1lońskiego, 2005, s. 140.
2., Więcej na temat tej debaty zob. J.P. Huoztr: Filozofia u dellacic o tłclntlźcach. Raptort z Nic-

tLiec. ,,Przeglącl Polityczny" 2017, nr 142, s. 12-55; Ilozv: Filozot'ia n problem uchodŹcózo tt' Nienlczech.

,,Tekstv Drugie" 2077, nt 2, s. 280-300,
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: :-,.zna teoria polityki w liberalnolewicowym Llniwersum

ści wyboru, odwofując się do jakiegoś, zakorzenione8o w tradycji, idealizmu
społecznego - do ideafu uczciwego, porządnego człowieka, którybtzydzisię
konformizmem i karierowiczostwem. Ale te wartości moralne zostĄ przecież
tt-cześniej zdemaskowane j ako ekspresje okrucieństw a i b arb ar zyństwa - taki
zarzatSloterdijk formułuje wobec obydwu wersji teorii krytycznej: pierwsze1o
i drugiego pokolenia szkoĘ frankfurckie1(,,żeruje na pou/szechy.Ę pospoli-
tvch emocjach - na resentymencie orazpragnieniu bycia lepszym"?7)'-i ógła-
sza jej śmierć! Czyżby błąd w rozumowaniu? Odpowiedź w ostatniej części
naszych rozważań. }edno jest pewne: w pragnieniu sprawiedliwoŚci tkwi sed-
no sĘlu teorii kryĘcznej,którąuprawia SloterdijŁ określający siebie jako lewi-
corye8o (odżegnuje się od ,,narodowego"!) konserwatystę - podobnie jak wie-
hr innych teoretyków zlewej strony sceny politycznej. O niektórych z nict. już
za chwilę. sprawiedliwośi o którą im chodzi - wiedząo tym - nigdy w peŁri
się nie ziści, stale będzie tylko odrac zana. , .

Na koniec tego wątku jeszcze tylko próbka polskiej wersji dekonstruk-
.ii k ytyki lewicowo-liberalnej. Zastosowan a ptzez tę ostatnią intryga ukrycia
interwencji ludzkiej ręki w dziele stworzenia państwa i społeczeństwa zgod-
rrc8o z obiektywnym, racjonalnym wzorcem - zŁożonym z idei autonomicz-
Ę jednostki, neutralności i uniwersalności państwa i prawa - zostaje u nas
także zdemaskowana jako ekspresja resentymentów. Tak jak w Niemczech re-
senĘmenty maląbyc skr},wane za oburzeniem na ideologię faszystowską tak
u nas - za oburzeniem na wschodnioeuropejski prowincjon alizm i cywiliza-
cvine zacofanie wobec Zachodu. Oburzenie to wyraża się jednak we wzorach
zańowań dziedziczących stare nierówności społeczne zakodowan e przez ide-
ologię szlachecką z centralną dla nie1' opozyĄąmiędzy figurami pana i chama.
Doświadczenie w tym kontekście porażki liberalno-demokraĘczne8o pro-
jekfu wiąże się w rezultacie zujawnianiem praktyki usuwania z dominujące-
go porządku symbolicznego słów i symboli wyrażających poczucie krzywdy
i niesprawiedliwości. Ignorowanie Ęch uczuć staje się zrozumiŃe wtedy tyl-
ko, gdy powiąże się je z nieracjonalnością i prymitywizmem określonych grup
społecznych - zarnieszkujących małe miasteczka i wsie, ,,moherowych bere-
tów", słabo wykształconycĘ nieodbierająrych programów liberalnych stacji
telewizyjnych - najogólniej mówiąc: tychwszystkió do których tradyryjnie
pasowałoby właśnie pojęcie (dziś archaiczne) chamów. To podstawowy me-
óanizm, który wywofuje i podgrzewatoczącą się w Trzeciej Rzeczypospolitej
wojnę plemienną polsko-polską: panujące symbolicznie elity (figuracje panów:
mentorów, nauczycieli zachodnich reguł gry demokratycznej) nie wchłania-
ją do racjonalnej społecznej całości przelranych w transformacji systemowej,
skrzywdzonych i gniewnych - zakazująi piętnują ich uczucią drwią z nich.
ci ostatni z tego powodu czują się wykluczeni, pragnąodwetu i języka,który

]; P. Srolrnot y: Tetłr ia kry ty c zna tmarła. . ., s. 63-64.
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by wy r aż ał ic!;. p r zeży ci a. Zioną nienawiś cią b r akiem wz aj emne 8 o zauf ańa -
są destrukclni dla samych siebie i dla wspólnoty, której nie czuj4się częścią.
Tak komenfuje ten stan tzeczy w Polsce Andrzej Leder: ,,Tymczasem liberal-
ne elity pouczĄ i pouczĄą. Sądzę, ze nie jest to przypadek. Nie uzyskując
bowiem żadnego realnego, pozytywnego efektu, czerpiąjednak z pouczania
pewne niebagatelrre korzyści. Uzyskują poczucie słuszności moralrrej, wyide-
alizowany obraz siebie,To zaś przelłada się na konkretne korzyści polityczne,
a ponadto pozwalaporadzić sobie z nieprzyjemnym poczuciem bezradności.
Uzyskująwreszcie często towatzyszące pouczaniu uczucie wyższości, które -
doskonale rozpoznawane przez pouczanych - pogłębia w nich wściekłość"28.

I tutaj, jak widać, moralność w barwach liberalnej poprawności wyp\.wa
z resentymentalrrych uczuć - pogardy, wrogości, gniewu - i wywoĘe takie
same uczucia u tycĘ do których jest skierowana, Błędne koło.

Obydwa przedstawione powyżej spory z liberalną lewicą choć wyraźnie
mają swoje konotacje geograficzne - roz4rywają się w Niemczech i Polsce - to
jednak zdaląsię mieć wymowę ogólniejszą. Odnoszą się do realiów politycz-
nych dzisiejsze1o świata (kulfurowo) zachodniego, w których pojęciowy tan-
dem lewica-prawica zdaje się całkowicie stracił swoją zdolność w5laśniającą.
Program polityczny dotychczasowej lewicy został zredukowany do tego, co
potocznie r.azrya się - znów trzebaby tu posfużyć się pojęciem bardziel opiso-
rłym niż analiĘcznym - popra\Ą,Tlością polityczną z jel najwźniejszymi dwo-
ma komponentami: ekonomicznym i społecz no-oby czajowym. Ten pierwszy
to neoliberalna ekonomia z retoryką wolnego rynku (w warunkach ekspan-
sji protekcjonizmu państwowe go, r ajów podatkowych i monopolistycznych
praktyk korporacji międzynarodowych), ten drugi to społeczno-obyczajo-
wy prąd promujący permisywizm i wo]r:rość w kwestiach ogólnie gender,pro-
blemu małzeństw homoseksualnych czy szacunku dla odmienności kulturo-
wych. Sprawy socjalne stracĘ wobec tego niejako na atrakryjności, na blasku
tego, co niesie z sobąnowoczesność oraz postęp, i zostaĘ przelęte przez pra-
wicę, czasem - tak jak np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii - wIaz z caĘm
tym pakietem kulfurowo-obyczajowym/ co pozbawia lewicę racji bytu. Przy
okaĄilewica w trosce o zdobycie pozyĄihipermoralnego arbitra w sferze pu-
blicznej straciła też orientację w ustalaniu różnicy między uniwersalnym i par-
tykularnym - o czym była mowa w tej części naszych rozważań. Moralrrość
opartą na szacunku dla wartości uniwersalnych przylmuje ona kosztem od-
rzucenia - z różnym natęzeniem pogardy i nienawiścią do - polityki przestrze-
ni i teraźniejszości, a więc w rzeczy samej tożsamości, identyfikacji za pomocą
(głórłmie) ekskluzywnych kategorii,,obywatelstwa" i,,narodowości". Tozsa-
mość w świecie zachodnim lewica przypisuje europejskiemudziedzictwu kul-

28 A. Lporrr: Przełionn reuolttcjn. Culiczutie zlogikihistoryczlte7. Warszawa, Wyda.,l.nictwo Kry-
tyki Polityczne1, 2014, s. 37-38.
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turowemu - ostrze swojei krytyki kieruje dlatego w stronę religii chrześcijań-
skiej, którą łączy z imperializmem i rasizmem. Dla lewicy pozaeuropejskiej,
(południowo)amerykańskiej oznacza to ieszcze dodatkowo krytykę w ogóle
eurocentryzmu lub zachodocentryzmlt, ptzypisywanego ptzez nią takze na-
ukom społecznym w całejich historii instytucjonaLnejz9.

Interwencje

W naszych tozważańach zmierzamy do skonstruowania pelvnego typu ideal-
nego krytycznej teorii polityki i jej podmiotu - teoreĘka-krytyka. Typ idealny
to pojęcie graniczne, teoretyczna konstrukcja, do której przyrównujemy rze-
czywistość i której elementy czerpiemy z tej rzeczywistości30. Zanirr. spróbu-
jemy go poskładać w pewną całość, wzbogacmy jeszcze trochę nasz materiał
empiryczny. Interwencje Sloterdijka i Ledera uzupełnijmy krótko o dwa ko-
lejne przykłady.

Pierwszym z nich jest Slavoj Źiźek,który zrnaga się z aporią współczes-
nego globalnego kapitalizmu -pyta,jak go zrewolucjonizować, skoro on sam
permanentnie się rewolucjonizuje. Wszystkie wymierzone w niego krytyki bez
zgrzytuucieleśnia - czyń swoimi własnymi prakĘkami. Komunizm, jako idea
egalitamego i sprawiedliwego systemu społecznego, obecna w kulturze za-
chodniej przynajmniej od czasów Platoną miałby byćrozwiązaniem tego pro-
blemu. AIe Żtźek przyznaje, iz sam do końca nie potrafi powiedzieć, co to ta-

kiego. Pisze tak:,,Komunizm, b ar dziej niż r ozwiązaniem stojącego dziś pr zed
nami problemu, wydaje się jego nazwaniem i nazw ą oznaczaj4c4trudne zada-
nie polegające na wyrwaniu się zramrynkowo-państwowyó problemem, na
który nie mamy gotowej recepty. >Jest on łatwąTzeczfu lKtorątak ciężko zro-
bić", jak mówi Brecht w swojej Ą*"i Pochwalekomllnizmu"31.

Aporia, przed którą stoi kryĘŁ zrrrusza go do przylęcia określonego sty-
lu teoretyzowania, polegającego na intelekfualnejprowokacji, a nawet terapii
szokowej, Posfuguje się pojęciem komunizmu, które, co mozna łatwo przewi-
dziec, budzi oburzenie wśród licznej publiczności - sam wlrstawia się przez
to na otwartą kryĘkę, ale zarazem też i naraża na wchłonięcie przez macki
kapitalizmu - na pożarcie przez mainstreamowe media w formie ikony filo-

29 Zob. S. Żlźlx: ZLamtlć leuicozuc /nbi,l. Tłum. K. Juląuś; http://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/
zizek-po_zamachach-w-paryzu-zlamac-lewicowe-tabtr/ [dostęp: 26.01 .201B]. Zob, też I. WłLLsn-
.rptl: Tłe Essetttial Wallerstein..., s. 77 4.

j0 Zob, M. WlsEn: ,,Obiekturuność" ptlzlttuia sptlłecznrl-natLkotte go i społeczno politycłrcgo. W: loBlr:
\,lcjonalność, uładztt, odcząrounnie.Tłttm. M. HoroN,t. Poznary Wydawnictwo Poznańskie,2004,
,.175_776.

11 3. Żlże,x: Od tragetlii do farsy, czyli jtlkhistorirt się polutnrza. Tłum. M. KnortlvNrcxI, B, Sztrp-
lr,,ł. Watszawa, Wvdawnictwo Krytyki Politycznej, 2077, s,221.
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zofa-celebtyty.Szamocze-się na ich foracĘ na międzynarodo\^/ym rynku idei"
upomina o komunizm, jako ,,radykalnie gospodarczą alternatyw ę'' , maj4c4
wprowadzić nowe metody globalnej współpracy, które rozwi ąiaĘby p.óio
my kapitalizmu globalnego, takie jak np. klęski żywiołowe, zmiany itimatu
czy wielkie migracje. wszystkie doĘcząprzestrze:niirozgrywają się w terń-
niejszości, i w tym sensie są ,,światow e" , inaczejniż traktuje' je ,,ńezświatow1/'
neoliberalny kapitalizm. Nie pozostaje więc nic innego,jai tytt<o to, żeby róz-
wiązywaĘ je w swoich granicach pństwą choc żądanie rewolucyjnych źmian
zmusiłoby je do tego żeby czyniĘ to w sposób ,,niepaństw owy;zŹ. Pragnie-
nia sprawiedliwości, jak widać, nie da się logicznie aigumentować - autór h-
czy najego uwodzącą moc/ być może nawet i wymowę eroĘczną. Dlatego na
pytanie: ,,Czym zatem ma być komunizm?" , Żiźeknie jest w stanie odpowie,
dzieć. Szczerze przyznaje: ,,|...lbyć może trzeba wymyślić go od nowa. Być
może, na dłuższąmetę, to jedyne rozwiązanie'' 33 

.

Drugi z zapowiedzianych krytyków to Mirosław karwa! który także
diagnozuje stan chorobowy współczesnej liberalnej demokracji. oto konkret-
na - fu i tetaz - sytulli] na scenie poliĘcznej: w styczniu 2018 roku projekt
ustawy pt. ,,Ratujmy Kobiety", o liberalizacji prawa do aborcji, odtzucóny zo-
staje w parlamencie m.in. za sprawągłosów polityków , purililiberalno-iewi-
cowycĘ mających w swoich programach taką właśnie liberalizację. postawę
lewicy karwat tłumaczy,,chorobą towarzyszącą demokracji liberalnej od jej
początków do chwili ob9cnej". Wyjaśnia dalej tak: ,Ia choroba - to praktycz-
na asymetria więzi między reprezentantami (przedstawicielami) a wyborca-
mi. Praktyczna,bo*:ią?powtatzasię i potwierdzaw praktyce, choć nie prze-
widziano jej we wzniosĘch zŃożeniachdoktrymy konstytucyjnej. I wytrwale
niedostrze8aną wstydliwie zagadywana frazesami lub pobo}nymi ży czenia-
mi - w sĘlu: ludzie, wybierajcie racjonalnie irozliczajcie; politycy, miejcie su-
mienie i poprawcie się"34.

. ci ludzie to obywatele pozostawieni sami sobie - sprywaĘzowaniprzez
państwo. Prawna fikcja, na które;'zbudowana zostaŁaabttry"i liberahrlj de-
mokracji, staje się dla nich corazbardziej dotkliwą niesie imzagrożenie. wol-
ne wybory, tak samo jak i wolny ryneŁ to tylko retoryka -nie idzie fu o realną
emanrypacjęIudzi, ale o ich zniewolenią nie o społeczną równowagę, ale o pur]
tykularne interesy partii politycznych lub poszćzególnych polityków. zprśute-
mami 8enerowanymi społecznie, systemowo, obywatele nie ą w stanie sami
sobie poradzić. Dialektyka oświeceni a zbier a.*,oj" żniw o. Wyemanrypowane
jednostki to postaci lluzoryczne- fakĘcznie bowiem mamy do czynieni izludź-

32 Ibidem, s.223.
33 Iotlł: Norzoel'Żl nie istnieie. Tfum. K. Jur<uś; http://krytykapolityczna.pl/sr,viat/ue/norwegi.r

-nie-istnieje-slavoj-zizek-o-ttchodzcach/ [dostęp: l S.Ot.ZOtS1.
]a M. Kłnlv.rr: Polityk jnkbaton Strajk.eu; htę://strajk.eu/polityk-jak-balon/ [dostęp: 15.01.2018l,
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Irr-tvczna teoria polityki w liberalnołewicowym uniwersum 14I
mi, którzy chorują na depresję, pożer aich strach i niemog bezradność wobec
machiny p aństw a, polity.ków i zblatowanych z nimi dziennikarzy, podejrza-
nvch o zŁe zamiary, złośliwe intencje sprywatyzowania ich i pozostawienia na
lodzie: z kruchą pozygąspołeczna,niepewnościąpracy, lękiem przed zakłada-
niem rodziny, koniecznościąsamoopieki w oparciu o indywidualne środki itd.35

Praca krytyka nie polega już więc na tym, żeby doskonalić teorię, tworzyć
uniwersalrre idee człowieczeństwa, polityki czy sprawiedliwości. Sam podziń
na teorię i praktykę nie jest już dfużej do utrzymania. Sprzeciw wobec prekar-
ności wywołuje polityczną performatywność36 Karwat domaga się nowego 1
sposobu dobrego życia-i sam realizuje jego zasady, krytykuje i wystawia się
na krytykę, performatywnie urzeczywistnia radykalną demokrację, która po-
kazuje, czym jest dobre życie - nie kryje się za frazesami, ,,wzniosĘmi zŃoże-
niami doktryny konstyfucyjnej". Radykalna demokracja to taka, w której cho-
dzi o sprawiedli wość dynamicznq a więc taka de facto, która nie ogranicza się
do tej de iure, zapisanej w instytucjach państwa i prawa. Rozgrywa się fu i te-
raz, dlatego nigdy nie jest spełniona, osądzona, zawsze ma dopiero nadejśc,
jest procesem ozywianym pragnieniem oddania tego, co należy się dobrym
iprzyzwoitym ludziom - ich istnienie zakJad,a bezrefleksyjnie, nre potrzebu-
je do tego racjonalnych uzasadnień37. W zmaganiach o nią teoretyk-krytyk -taki jak Karwat- zajmuje się raczejdemontazem takich uzasadniery Za którymi
k.yje się hipokryzja elit, polityków ,,kamuflujących swoj ą b ezjaje czność rytu-ałami liberalnej poprawności'' Domaga się modyfikacji mechanizmu kontroli
społecznej nad takimi politykami, mechanizmu, który byłby zdolny p ow str zy -
mać ich przed karierowiczostwem, przeniewierstwem, obfudą itd. Na czym
miałby ten nowy mechanizm kontrolny polegać - tego już jednak nie mówi,
Powie ogólnie ,,Najzdrowiej byłoby tak zmodyfikować mechanizm kontroli
społecznej nad politykami [...] by polity k-balon czuł, jak łatwo go przekłlć,
a nle nadymał się przy swoich kolejnych przefrunięciach"38

Teoria krytyczna i jej podmiot - wygnaniec
Na zakończenie spróbujmy odpowi edziećna pytanie, czym jest kry tycznateoria

lolityki, 
łtó?, yr"J_" się nam na podstaw ie przywołan|ch powyŹeiinterwenqi

Sloterdijka, żiźka, Ledera i Karwata? Autoiów tychbardźo wiele dzieli - za-
wodowo, jak skądinąd wiadomo, reprezenfująiilozofię, socjologię i politolo-

35 Zob. Z. Błulł.łN: obcq u nnszych bran. Tłtrm. W. Mtucgn. Warszawa, Wyclawnictwo Na-ukowe PWN, 2076, s.69,121-722.
'".1. Burrcn: Znpiski o pcrformntyunej teorii zgronutdzeń,.., s.180-181.' Zob, i PoI. nP. A. HsLrnR: Tlrc PLlruer of Siane. A RntiLllltll Perspectioe. London, Routledge &Kegan Paul, 1985.
3E M. Klnrvłr: Polityk jak bnlon...
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' gię. Ale kryterium ich zaklasyfikowania jako krytycznych teoretyków politr-
ki bynajmniej nie jest formalna przynależność do dyscypliny naukowej, lea
performatywne działanie - egzekwowanie wiedzy o polityce z intencją odda-
nia sprawiedliwości Ęm, którym dziele się niezawiniona krzywda. Analiza
tego działania pozwoli skonstruować pewien model, idealny typ teorii kry-
Ęcznej i samego krytyka.

KtyĘczna teoria polityki nie odwofuje się do żadnych ostatecznych in-
stancju rezygnuje z idei transcendencji prawa i świadomie zwraca ku imma-
nencji: transcendentalne uzasadnienie zastępuje doświadczeniem - sprawc4rm
działaniem w określonym fu i teraz. Narazasięprzez to w argumentacji na pa-
ralogizrny i paradoksy , ale, jak się zdaje, tylko pozornie. Tylko wtedy miano-
wicie, kiedy relację między partykularnym/wyjątkowym a uniwersalnym poj-
mie się jako nieciągłą zachodzącąmiędzy dwiema odrębnymi wielkościami.
Inaczej rzecz ma się wtedy, kiedy to, co partykularne/wfątkowe, potraktuje
się dynamicznie jako zmierzalące ku temu, co uniwersalne - ku stanowieniu
prawa. Ten abstrakryjny wywód ma nafurę ontologiczną. Ontologia poliĘĘ
wcześniej określona przeznas jako quasi-ttanscendentalna, nie doĘczy tu istot-
ności bytów politycznych - państwa, prawa, systemu politycznego - ale zda-
rueńi procesów. Ma to swoje bardzo konkretne konsekwencje. Przynajmniej
trzy nalbardziel rzucĄące się w oczy.

Po pierwsze , pozwala ona teoretykorn przfmować, ze sprawiedliwości -
i demokracji - nie daje się przedstawić w trybie logicznej argumentacji formu-
łowanej przez r aĄonalne, dialogujące podmio Ę. Z tego fakhł jak sądzą naleĘ
wnosić - i tu najlepiejbyłoby zacytować Gilles'a Deleuze'a i Fólixa Guattarie-
go - że jeśli tak jest, ,,Jeśli sprawiedliwość nie daje się przedstawić, to wła-
śnie dlatego, że jest pragnieniem"39. Ciągle kwestionowaną spra,wiedliwość
nie daje się wystawić na scenie - parlamenfu, sali sądowej, tekstu naukowego
czy mediów; jest kwestionowana/artykułowana w tóżnych językach, z nara-
zeniem na nieustanne nieporozumienia; nie ma przed sobą jakiegoś jednego
stabilnego, niesprawiedliwego stronnictwa; nie pozwala też na to, żeby o ńą
walczyćz jakiegoś róv,,nie stabilnego etycznego stanowiskaa0. Dlatego rucho-
me pragnienie nigdy tez nie jest zaspokojone, stale odraczane w czasie, nastę-
puje przez przyłączanie kolejnych ptzypadkow, syfuacji, wydarzeń domaga-
jąrych się sprawiedliwości...

Druga konsekwencja opisanej fu ontologii jest taka, żekrytyczna teoria
polityki jest praktyką dyskursywną którą mozna uprawiać z tóżnychpozyĄi
światopoglądowych i teoriopoliĘ cznych;jej skuteczność - performatywność -
domaga się unikania wszelkiĄ by tak rzec, czystości dyscyplinarnych i dok-

39 G. DnrnuzE, F. Gułrr,lnt: Knfta, Ku liternturze mniejszej. Tfum. A.Z. JłrslNoun, K.M. fłrslr-
orn. Kraków, Eperorrs-Ostrogi,2016, s. I90.

{0 Por. S. Żźrx: Od tragedii do fnrsy, czyli jak historin się poutarza. . ., s. żl9.
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trynalfiycĘ przemieszczania się między nimi i demontowania ich. Proces ten
zachodzi w świecie przeżywanym, wcześni ejszymniż dyscyplina czy doktry-
na- zespół twierdzery ocen i norm - w świecie, który zawsze majednak jakąś
transcendencję pozwalającąna jego ,,rLapTawę'/ t aIezawsze Ęlko niepehrą, czę-
ściową. Rzuca to światło na dobrą robotę teoretyka, który - to trzecia z zapo-
wiedzianych konsekwencj i wywołanej ontologii - b ar dziej ńż z Ę m, co poznaje
przy użyciu abstrakryjnych pojęc, liczy się zWm, co sam przeżywa. Poszanowa-
nie różnic, doznanie bliskości pokrzyw dzonych poprzedza wszelką racjonalną
i uniwersalnąwied,zę- stawia opór takiej wiedzy i demaskuje ją jako represyj-
ną i zniewalającąróżnice. Sprawiedliwość dla nich moze się więc rcalizować
Ęko zdarzeniowo, w enklawacĘ strefach cienia, poza światłem reflektorów
racjonalrrych rozumowań i kalkulacji, zgodnie z obserwacj ą że ,,to, co wazne
politycznie, wydarza się zawsze gdzie indziej, w kuluarach kongresu czy za
kulisami wiecu, gdzie zostają skonfrontowane problemy immanentne pragnie-
ńa i władzy - r zeczyw iste problemy 

" 
sprawiedliwości,, " 41. Tylko p oszcze góI-

ność domaga się sprawiedliwości - stawienia oporu temu, co wystawiane jest
na scenie: ustabilizowanym relacjom, porządkom narzuconym na przypadko-
wezdarzenia i sytuacje. Nadania słów i symboli tym, którym dzieje się krzyw-
dą i wprowadzenia ich do języka sfery publicznej, do wspólnoty republiki.

TeoreĘkowi-krytykowi nie chodzi więc ,,o odkrycie, jaki tak naprawdę jest
oczłowiek,., ani tego, czym powinnobyć "ludzkie życier('a2, nie zabiega o au-
tonomię myśli i dziaŁania - teorii i praktyki. Interesuje go tylko żywaprakty-
kakrytyczna- działania sprawcze w formie analiz, w których odmawia sobie
pozyĄi eĘcznej i poliĘcznej neutralności, iwykaztje się wrazliwością na po-
wiązania, w których kształtująsię tożsamości społeczne i które warunkują ich
istrrienie. AnaIizakryĘczna dotyczy rożnych postaci ukrywania fakfu ludzkiej
zależnościiwspółzależności - jest formą politycznego sprzeciwu wobec tych
zatajeń, formąwalki,,o nowy sposób życia,radykalnie demokratyczny i oparty
na w spółza|eżności" . Ruch społec zny, podńnie jak kryĘk-teoretyĘ który do-
maga się //nowego sposobu życia, dobrego zycią musi jednocześnie realizować
zasady,których się domaga" .Żeby odnieść sukces,,dokonuje performatyv,ł:rego
urzeczywis|nienia radykalnej demokracji"a3. Spełnienie się idei/utopii radykal-
nej demokra Ąi zawsze dopiero ma nastąpić i dlatego utrzymuje krytyczną teorię
w nieustannym ruchu, niczym maszynę/którasłuży do generowania poliĘczno-
ści - obiektywnych znaczeńzjawisk zakażdym razem jeszcze nie poliĘcznych.

Teoretyk-kryĘk polityki w opisanychprzypadkach zdaje się typem wy-
gnańca, który ujawnia porażkę zastanych norm i opartego na nich projekfu
politycznego, wychodzi poza horyzont przeszłości i teraźniejszości - otwiera

al G. DulruzE, F. Cu,rrr.łnt: KaJka..., s. 191.
r2 

J. Burrrn: Znpisk i o yterforn atqullej teor i i zgronntlzeń..., s. 1,77.
r,r Ibidem, s. 1B9.
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dyskurs polityczny napTzyszłośi w której te normy mogą ogarniać swym za-
sięgiem to, czego dzisiaj nie wypowiadają, Jest w swojej działalności zwykle
samotry - wchodzi w konflikt z dominującymi gustami wydawców i publicz-
ności, ryzykownie interweniuje w relacje między (dotychczas) niepolityczny-
mi sferami życia społecznego a działaniami decydentów, poliĘków. Stale jest
w dtodze, przypomina nomadę - niekoniecznie fizycznego, przede wszyst-
kim mentalnego. Tak przedstawia go Zygmunt Bauman: ,,Dla wygnańca ła-
manie reguł nie jest kwestią wolnego wyboru, ale nieuniknioną koniec znością.
[...] niefrasobliwość wobec reguł staje się znakiem firmowym wygnańców.
Mało prawdopodobne, aby zjednało im to sympatię mieszkańców jakiegokol-
wiek z krajów, między które dzielą swoje życie. Paradoksalnie jednak właśnie
dzięki temu mogą przynieść każdemu z nich dary,których te kraje potrzebu-
1q choćby z potrzeby tej nie zdawaŁy sobie sprawy - darów, których nie mo-

*yby otr zymać z żadnego innego źt ódŁa" u.

Wygnaniec stŁąrzeczy nie daje tubylcom żadnych gwarancji - co najwy-
żejnadziĄęna zmianę świata... Ani Sloterdijk, ani Leder, ani Karwa| aniŹi-
żek nie muszą znać rozwiązańproblemów, o których mówią. Wystarczy, że
wprowadzają do sfery publicznej noM/y jęryk- punkt widzenia - i nagłaśniają
tych,którzy są pokrzywdzeni.Ich teksĘ uczenie ueczujrnując, to wypowie-
dzi illokuclne - wnoszą coś nowego do świata. Nie tworząutopii, lecz wpro-
wadzajądo niego utopijne impulsy, które pĘną z doświadczenia codzienne-
go życia, w którym wykonujemy stale na no,\^/o te same czyrności, dlatego nie
jest on nigdy zamknięty i broni się przed wszelkimi formami zamknięcia -
progTamami i dysryplinami. Utopijne impulsy wracaiądo codziennej prakty-
ki - dzięki nim, temu, co dotychczas niepoliĘczne, to, co polityczne nie daje
się zatrzymać - ujednoznacznić, ustabilizować, uwolnić od konieczności dal-
szych wfaśnień. To takze dzięki nim teoria polityki jest w ruchu i sama zh-
wsze tylko ma dopiero się zrealizować.Dzińa to takze i w odwrotną stronę:
teoretyzowanie w zakresie polityki polega na skłonności do generowania te-
go - co -jes zcze-niep o liĘczne.
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JłN P. Hupzrx

Critical theory of politics in the leftist-liberal universe

Summ ary

What is critical theory of politics? The author attempts to answer this question in rela-
tion to the contemporary times. It is a theory which does not remain indifferent to so-
cial inequalities and injustice which fight for a voice and access to the public sphere
and political community dominated by leftist-liberal discourses. How can a theory
be partial in this - stand on the side of the voiceless and the excluded - and still de,
serve the scientific stafus? How should it relate to practice and intervene in an eman-
cipatory manner? Metatheoretical reflection constitutes the first part of the argument-
The second part illustrates the first one: theory as concrete discursive practice, expos-
ing interventions of selected theorists and critics (M. Karwat, A. Leder, P. Sloterdijk
andS.ŻiZek) into the leftistłiberal universą which together form the ideological ten-
dencies currently dominant in the western world, systemic solutions, political forma-
tions and political discourses proliferated by the mainstream, global media. On the ba-
sis of these interventions, the last part of the article outlines a certain model, an ideal
type of a critical theory of politics and its subject - a theorist characterized as an exile.
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