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Abstract

Philosophy 2.0. or the death of philosopher-writer

The text addresses the present transformations of the institutional form of organisa-
tion of the academic philosophy. The latter accepts, with some reservations, the rules 
that apply for the production of the scientific discourse in general: (1) anonymization, 
(2) publishing in English, (3) the imperative of team research, (4) specialisation and 
(5) competition. These rules practically erase the conditions of possibility of a different 
tradition of doing philosophy, one that acknowledges the status of philosophy as a form 
of writing. Philosophical writers who do not consider themselves primarily scientist, and 
therefore are not ready to consent fully to the new conditions, have to choose between 
leaving academy and resisting that process.
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Czy istnieje nauka, której adepci nie mogą zgodzić się co do tego, co stanowi 
jej przedmiot i jaka jest jej metoda? Ani co do tego, czy w ogóle posiada ona 
jakiś przedmiot i metodę? Od przeszło dwóch i pół tysiąca lat filozofowie nie 
zbliżyli się nawet do porozumienia w kwestii definicji samej filozofii i tego, jak 
należy ją uprawiać. To zaś, co dla jednego myśliciela stanowi fundamentalny 
problem, dla drugiego często jest problemem fałszywym albo pozbawionym 
znaczenia. Nawet jak na standardy nauk humanistycznych filozofia wydaje się 
więc dyscypliną wyjątkowo mało naukową. Mimo to nikt nie neguje jej prawa 
do obecności na uczelniach, w instytucjach podlegających ministerstwom nauki 
i szkolnictwa wyższego. Fakt ten wynika częściowo z uwarunkowań historycz-
nych, jednak tradycja nie tłumaczy wszystkiego. Funkcjonując w ramach instytucji 
naukowych, filozofia rzeczywiście staje się naukowa w tym sensie, że dzieli 
z innymi naukami pewną formę. Forma ta dotyczy nie tyle samych twierdzeń 
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czy teorii filozoficznych, ile instytucjonalnej organizacji pracy naukowej, nie 
czyni jej to wszelako jakimś zewnętrznym dodatkiem. Już sam podział na na-
uki ścisłe, humanistyczne, społeczne itd., w których obowiązują różne normy 
i procedury, oznacza, że realnie to właśnie owa instytucjonalna forma stanowić 
będzie wspólny mianownik dla wszystkich nauk, a nawet określać samą istotę 
naukowości. O istocie nauki można powiedzieć to samo, co Heidegger orzekł 
niegdyś na temat istoty techniki – nie jest ona czymś naukowym1.

Praktyka wytwarzania i przekazywania wiedzy naukowej jest zinstytucjo-
nalizowana i zorganizowana w określony sposób. To złożony system mający 
swoją historyczną dynamikę i lokalne odmiany. Dalej będzie mowa o kilku jego 
wybranych aspektach, ważnych z punktu widzenia (akademickiego) filozofa, 
a zarazem ukazujących tendencje, kierunki, w jakich system ten zdaje się prze-
kształcać dzisiaj. Oraz o pewnym sposobie rozumienia i uprawiania filozofii, 
który za sprawą tych przekształceń zdaje się skazany na zniknięcie.

1. Kto mówi?

Jednym z aktów założycielskich nauki nowożytnej było odrzucenie zasady 
autorytetu. Prawdziwości danej wypowiedzi czy teorii nie gwarantuje to, że 
sformułował ją uznany (kościelny czy jakikolwiek inny) autorytet. By uprawiać 
naukę, nie trzeba też – jak jeszcze w epoce starożytnej – wykazywać się osobistą 
cnotą, posiadać żadnych etycznych przymiotów; nie trzeba dostąpić żadnego 
innego wtajemniczenia niż profesjonalne wprowadzenie w procedury samej 
nauki2. Procedury te będą różne w wypadku fizyki i filozofii, co więcej: nawet 
na gruncie różnych stylów uprawiania samej filozofii (w wersji analitycznej, fe-
nomenologicznej, hermeneutycznej, strukturalistycznej, poststrukturalistycznej 
itp.) można dopuścić pewną różnorodność. Nadrzędna zasada pozostaje jednak 
ta sama: nieważne, kto mówi, ważne, czy prawidłowo stosuje procedurę. Dziś ta 
swoista bezosobowość, której wcale nie przeczy fakt, że prace naukowe podpi-
suje się imionami i nazwiskami, zyskuje nowy wymiar w związku z digitalizacją 
i powstaniem globalnego obiegu idei naukowych. Gdy interesuje mnie jakieś 
zagadnienie i gdy chcę zapoznać się z aktualnym stanem badań, to wyszukuję 
w sieci dziesiątki tytułów tekstów – poświęconych temu zagadnieniu – moich 
koleżanek i moich kolegów po fachu na całym świecie, a następnie dokonuję 

1 Por. M. Heidegger, Pytanie o technikę, w: tegoż, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 2007, s. 7: „Technika nie jest tym samym co istota techniki. Szukając istoty drzewa, 
musimy dostrzegać, że to włada w każdym drzewie jako drzewie, samo nie jest drzewem, które można 
by spotkać pośród innych drzew. Tak więc również istota techniki wcale nie jest czymś technicznym”. 

2 Por. M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu. Wykłady w Collége de France. 1981‑1982, przeł. 
M. Herer, WN PWN, Warszawa 2012, s. 39: „wkroczyliśmy w epokę nowożytną (to znaczy: w nowożyt‑
ną fazę wkroczyła historia prawdy) w momencie, w którym stwierdziliśmy, że tym, co otwiera dostęp 
do prawdy, warunkiem, pod jakim podmiot zyskuje ów dostęp, jest poznanie i nic innego poza samym 
poznaniem. […]. Myślę, że nowożytna epoka w historii prawdy zaczyna się w momencie, w którym 
tym, co pozwala nam dotrzeć do prawdy, staje się wyłącznie poznanie. To znaczy w momencie, gdy 
filozof (albo uczony lub po prostu ktoś, kto szuka prawdy) staje się zdolny do rozpoznania prawdy sam 
z siebie, dzięki samym swym aktom poznawczym, i może mieć do niej dostęp bez spełnienia żadnych 
dodatkowych warunków, nie musi przekształcać swojego bytu jako podmiotu”.
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dalszej selekcji i mozolnie przedzieram się przez gąszcz literatury przedmiotu. 
Dlaczego mam zakładać, że najlepsze i najbardziej dla mnie przydatne będą prace 
autorów, o których już słyszałem, a nawet w ogóle autorów szeroko znanych? 
Jeśli na przykład zgłębiam jakiś szczegółowy problem historycznofilozoficzny, 
to jest bardzo prawdopodobne, że rzetelne opracowania dotyczące takiego czy 
innego niuansu znajdę w artykułach opublikowanych w fachowych czasopismach 
przez osoby, których prac nigdy wcześniej nie czytałem i być może nie będę czytał 
w przyszłości. Nie interesuje mnie też to, czy prowadzą swe badania we Francji 
czy w Nowej Zelandii, ani nawet to, czy są profesorami z wielkim dorobkiem czy 
młodymi naukowcami, o ile samo czasopismo ma dobrą renomę. Stosowana 
w naukowych periodykach zasada double blind review gwarantuje skądinąd 
obiektywność procesu recenzyjnego właśnie poprzez jego anonimizację.

Wciąż jednak istnieje, i to również w obrębie filozofii akademickiej, inna 
tradycja myślenia i pisania, która wydaje się nie do pogodzenia z takim wy-
mazaniem piszącego podmiotu, tradycja czyniąca z filozofa pisarza raczej niż 
anonimowego funkcjonariusza nauki. Określenie filozofa jako pisarza, a filozofii 
jako rodzaju pisarstwa, nie musi od razu odsyłać do przebrzmiałej debaty wokół 
postmodernizmu. Nie chodzi o to, że filozofia jest „tylko literaturą”, pisarz zaś 
kimś, kto tworzy jedynie „narracje”, zamiast dążyć do prawdy. Rzecz w tym, że 
pisarz robi coś innego niż naukowiec, nawet wówczas, gdy rygorystycznie dąży 
do odsłonięcia obiektywnej struktury rzeczywistości. Postępuje inaczej, działa 
w innym trybie. Inny jest też sposób czytania dzieła filozoficznego, obcowania 
z filozofią rozumianą jako rodzaj pisarstwa. Różnica ta dotyczy, po pierwsze, 
właśnie zasady: „kto mówi?”, albo raczej: „kto pisze?”.

Mimo ogłoszonej przez strukturalistów „śmierci autora”, pisarstwo nie może 
pozbyć się odniesienia do tej wielokształtnej instancji3. Zasada: „nieważne, kto 
mówi” nie znajduje tu zastosowania, przynajmniej w sensie, jakiego nabiera 
ona w nauce. Podpis pisarza wytwarza całą serię efektów wykraczających poza 
logikę dociekania naukowego. Pewna liczba czytelników sięga po książki danej 
pisarki dlatego, że porusza w nich określone problemy, wielu (jeśli nie więk-
szość) czyta je jednak po prostu dlatego, że to ona je napisała, że są to kolejne 
książki właśnie tej autorki. I nie dotyczy to wyłącznie dzieł literackich w sensie 

3 Por. R. Barthes, Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty drugie” 1999, nr 1/2; M. Foucault, 
Kim jest autor?, przeł. M. P. Markowski, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Literatura i szaleństwo, Wydaw‑
nictwo Aletheia, Warszawa 1999, s. 219: „Autor, lub to, co nazwałem funkcją autora, jest z pewnością 
tylko jedną z postaci znacznie szerszej funkcji podmiotu. Postacią możliwą czy konieczną? Biorąc pod 
uwagę zmiany historyczne, nie wydaje się, by kategoria ta była nienaruszalna, zarówno jeśli chodzi o jej 
kształt, złożoność, a nawet samo istnienie. Można sobie wyobrazić kulturę, w której dyskursy krążyłyby 
bez najmniejszej troski o autora. Każdy dyskurs, niezależnie od formy, wartości i sposobu traktowania, 
rozwijałby się w bezimiennym mamrotaniu. Nie zadawano by już wytartych pytań typu: «Kto rzeczywiście 
mówi? On, czy ktoś inny? Kto to poświadczy? Co wysnuł z otchłani swojej wypowiedzi?», lecz zastą‑
piono by je innymi pytaniami: «Jakie są modalności istnienia tej wypowiedzi? Skąd się wzięła, jak krąży 
i jak można ją sobie przyswoić? Jakie miejsce będzie mógł zająć możliwy podmiot? Kto może wypełnić 
te różne funkcje podmiotu?». A zza tych wszystkich pytań dobiega obojętny pomruk: «Czy to ważne, 
kto mówi?»”. A jednak w jakiś sposób pozostaje to ważne, choć w odniesieniu do pisarstwa pytania 
tego nie zadaje się już w sposób bezkrytyczny, w paradygmacie „ekspresji” itp. Nawet jeśli autor jest 
pewnym efektem, to efekt ten jest rzeczywisty i sam wywołuje wciąż inne, zarówno dyskursywne, jak 
i pozadyskursywne efekty. Nawet będąc wytworem pisania, autor, albo stawanie‑się‑autorem piszącego, 
nie daje się zignorować. 
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literatury pięknej. Dzieła filozoficzne można czytać w ten sam sposób – jako 
kolejne odsłony czyjegoś dzieła4, kolejne kroki na czyjejś drodze myślowej. Ta 
droga bynajmniej nie musi być prosta, przeciwnie – zazwyczaj bywa kręta, 
nieraz urywa się, by pokazać się znów gdzieś z boku. Na wiele różnych, często 
bardzo nieoczywistych sposobów splata się też z drogą życiową, z biografią. 
O ile w wypadku naukowca uwzględnienie kontekstu biograficznego nie jest 
konieczne dla zrozumienia jego teorii i ma co najwyżej charakter anegdotyczny, 
o tyle filozof-pisarz ustanawia między tymi dwoma porządkami znaczącą relację 
przybierającą bardzo różne formy, od „zapisu życia” do świadomej strategii wy-
cofania. Autor wydaje się niepokojąco obecny w swoim dziele nawet wówczas, 
gdy za wszelką cenę próbuje w nim zniknąć.

Praktyka zamawiania przez wydawnictwa książek u pisarek z wyrobionym 
„nazwiskiem” (czyli wytwarzających właśnie swoisty efekt podpisu) jest odwrot-
nością praktyki blind review. Czy gdyby wprowadzić tę ostatnią, powiedzmy, 
do pola literackiego, publikowano by wyłącznie najlepsze powieści, niezależnie 
od tego, kto je napisał? Być może. Co jednak znaczyłoby w tym wypadku słowo 
„najlepsze”? Niewątpliwie zniknęłyby wówczas jakieś ważne, choć trudno defi-
niowalne, elementy gry w literaturę. Na przykład prawo pisarki do pomyłki, do 
zejścia na manowce. Czyż dzieła poronione nie są integralną częścią dzieła jako 
takiego? Optymalizacja produkcji literackiej zgodna z regułami obowiązującymi 
w nauce wydaje się pomysłem z dystopii, dotyczy to jednak szerszego pola pi-
sarstwa, łącznie z pisarstwem filozoficznym. Tu również działa efekt podpisu, 
efekt nazwiska, efekt dzieła. I nie są to żadne resztki dawnej zasady autorytetu. 
Nie chodzi o to, że coś należy brać za prawdę dlatego, że powiedział to X, ale 
o to, że fakt powiedzenia tego przez X, a nie przez Y, ma znaczenie. Że właśnie 
nie jest obojętne, kto mówi albo pisze. 

2. Język własny, język obcy

Globalna społeczność naukowa nie mogłaby funkcjonować bez wspólnego 
języka, którym jest dziś angielszczyzna. Wciąż wydaje się co prawda w innych 
językach narodowych, jednak promowane (a więc nagradzane punktami) jest 
przede wszystkim uczestnictwo w międzynarodowym obiegu naukowym, czyli 
publikowanie w angielskojęzycznych czasopismach i wydawnictwach. W na-
ukach ścisłych jest to oczywistość – jaki sens ma ogłaszanie wyników badań 
naukowych nad leczeniem raka w języku, który zna znikomy procent populacji 
naukowców? W humanistyce, gdzie samym przedmiotem badania są często 
lokalne tradycje i konteksty (kulturowe, ideowe itp.) sprawa jest bardziej skom-
plikowana i gremia zajmujące się ustalaniem zasad rankingowania ponoć starają 
się brać to pod uwagę. Zasadniczy trend jest jednak wyraźny. Wśród filozofów 

4 Podobnie jak wobec pojęcia autora, we współczesnej filozofii mocno zaznacza się dystans wobec 
kategorii dzieła (por. M. Foucault, Kim jest autor?, s. 201‑203). Również w tym wypadku można jed‑
nak powiedzieć, że krytyka nie tyle wyrugowała sporną kategorię ze słownika filozofii i teorii literatury, 
ile zmieniła sposób jej użycia na dużo bardziej zniuansowany i ostrożny, pozbawiając dzieło jedności 
i spójności, jakie przypisywano mu wcześniej.
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generuje to dodatkowo pewne napięcia na linii podziału na myśl analityczną 
i kontynentalną. Dla tej pierwszej angielszczyzna jest poniekąd naturalnym ży-
wiołem. Nie chodzi zresztą wyłącznie o sam język, ale całą anglosaską kulturę 
naukową, z jej ośrodkami badawczymi, najważniejszymi uczelniami, wydawnic-
twami i czasopismami. Filozof związany z tradycją kontynentalną, jeśli poweźmie 
decyzję pisania po angielsku, zdany jest na funkcjonowanie w swego rodzaju 
rozszczepieniu – czyta w języku niemieckim, francuskim czy włoskim, jeździ 
na konferencje i staże naukowe do krajów kontynentalnej Europy, a publikuje 
w angielskojęzycznych periodykach (wciąż mniej licznych niż te o orientacji 
analitycznej). Niewykluczone jednak, że dysproporcje te będą się zmniejszać. 
Z jednej strony, na listach punktowanych wydawnictw i czasopism pojawiają 
się pozycje spoza kręgu anglosaskiego, z drugiej – zwiększa się liczba wysoko 
punktowanych angielskojęzycznych tytułów poświęconych problematyce filozofii 
kontynentalnej. System ewoluuje w takim kierunku, aby każdy – niezależnie od 
tego, czy pracuje w obszarze nauk ścisłych czy humanistycznych, i od tego, jaką 
konkretnie zajmuje się problematyką – mógł ogłaszać rezultaty swych badań 
po angielsku i przez to uczestniczyć w międzynarodowym obiegu naukowym. 
Idealny pracownik nauki powinien być gotów nie tylko po angielsku pisać i wy-
kładać, lecz także przygotowywać wnioski grantowe oraz część dokumentów 
o charakterze sprawozdawczym. Innymi słowy – to język angielski ma mieć 
ustawiony jako „domyślny”.

Trzeba jednak zauważyć, że jest to angielszczyzna specyficzna, daleka zarów-
no od mowy potocznej, jak i od stylu literackiego. W związku z tym, że służy 
do komunikacji między ludźmi, dla których angielski jest najczęściej językiem 
obcym, nie ma w sobie tego bogactwa, tej złożoności (na poziomie idiomatyki, 
frazeologii, a nawet składni), jaka cechuje „normalną” angielszczyznę. Jak każ-
dy specjalistyczny żargon, język naukowy, również język naukowo uprawianej 
filozofii odznacza się pewnego rodzaju płaskością i sztywnością, wzmacnianą 
jeszcze przez ową obcość. Ostatecznie można jednak powiedzieć, że jest to 
sprawa drugorzędna. Co z tego, że koneserowi anglosaskiej tradycji literackiej 
komunikaty wygłaszane na naukowych konferencjach i artykuły publikowane 
w fachowych czasopismach mogą wydawać się językowo nieporadne? W nauce 
nie chodzi o styl, tylko o obiektywną wiedzę i przekazywanie jej w najbardziej 
efektywny i ekonomiczny sposób. Reszta jest ozdobnikiem.

Inaczej wygląda to z punktu widzenia pisarza. Pracuje on bowiem, nie tyle 
używając języka (jako narzędzia komunikacji), ile w języku. Pisarze piszący w ję-
zykach, które musieli sobie dopiero przyswoić, jak Beckett, Nabokov czy Conrad, 
to odrębny, wyjątkowy fenomen. Przyswojenie tego rodzaju jest dla pisarza 
czymś skrajnie trudnym, i to niezależnie od tego, czy gra na wielu rejestrach, 
wykorzystuje bogactwo językowych niuansów, czy też przeciwnie, przeprowadza 
operację redukcji, ogołocenia języka. W obu wypadkach konieczna jest swego 
rodzaju zażyłość z językiem. Nie chodzi wcale o to, że pisarze piszą „pięknie”, 
pozostaje to jednak kwestią stylu. Styl nie musi być piękny, największe dzieła 
współczesnej literatury nie są przecież książkami, które „dobrze się czyta” (to 
pozostaje raczej znakiem rozpoznawczym literatury popularnej). Pisarz może 
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wręcz sprawiać wrażenie językowo upośledzonego5, ale ta jego nieudolność jest 
czymś innym niż nieudolność wynikająca z braku uwagi. Inne są też jej efekty. 
Pisarz otwiera nowe możliwości językowej ekspresji nawet wówczas, gdy jego 
styl odznacza się ubóstwem i opiera się na redukcji. Pisarstwo stanowi prze-
ciwieństwo praktyki, w której język ma być neutralnym i prostym w obsłudze 
narzędziem. Dotyczy to również pisarzy filozoficznych. Nie trzeba wcale uznawać 
radykalnej nieprzekładalności idiomów Derridy czy Heideggera, by stwierdzić, 
że język – francuski i niemiecki – był dla nich czymś więcej6. Nie trzeba też mieć 
specjalnie wyczulonego słuchu językowego, by zauważyć, że filozoficzna angiel-
szczyzna przeciętnej akademickiej publikacji jest właściwie pozbawiona stylu. 
W najlepszym razie pozostaje neutralna, w najgorszym razi schematycznością, 
zdaniami jak gdyby składanymi z gotowych modułów przez algorytm.

3. Osobność

Kolejnym aspektem formy organizacji pracy naukowej jest zespołowość. Klu-
czowym elementem działalności naukowca, dziś także humanisty, jest uczest-
nictwo w zespołach badawczych – od zwykłego wykonawcy do kierownika 
projektu. System grantowy wyraźnie nastawiony jest właśnie na tworzenie 
zespołów, w których poszczególni badacze mają różny status, zarówno jeśli 
chodzi o rodzaj wykonywanych zadań, jak i typ zatrudnienia. Zespoły te powstają 
i rozwiązują się w przestrzeni mającej coraz mniej wspólnego z przestrzeniami 
zamieszkiwanymi przez naukowców do tej pory – z przestrzenią konkretnej 
uczelni, konkretnego wydziału, instytutu czy zakładu. Dotychczasowe jednostki 
administracyjne stanowią wciąż pewien punkt odniesienia, jednak nowe relacje 
powstają w poprzek znanych podziałów, w abstrakcyjnej przestrzeni połączeń 
globalnej, a w każdym razie globalizującej się nauki. 

Reguła zespołowości nie ogranicza się jednak do realizacji projektów nauko-
wych. Nauka nastawiona jest na cyrkulację, wymianę, dyskusję. Dlatego każda 
badaczka, nawet jeśli chwilowo nie uczestniczy w żadnym zbiorowym projekcie, 
ma obowiązek konfrontowania swoich pomysłów i wyników swojej pracy z inny-
mi. Stąd właśnie wynika znaczenie, jakie w ewaluacji pracy naukowej przypisuje 
się dziś uczestnictwu w krajowych i międzynarodowych konferencjach. Są one 
integralną częścią działalności badawczej, samo uczestnictwo zaś, aktywność 

5 Por. G. Deleuze, Wyjąkał…, w: tegoż, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Officyna, 
Łódź 2016, s. 178: „pisarz staje się jąkałą języka: każe on jąkać się językowi jako takiemu”. Stąd „za‑
żyłość” w wypadku pisarza nie oznacza komfortowego poczucia zadomowienia, przeciwnie, jak pisze 
w tym samym eseju Deleuze, „wielki pisarz jest zawsze niczym obcy w języku, w jakim się wyraża, nawet 
jeśli to jego język ojczysty” (181). Wszelako nawet będąc obcym albo pisząc tak, jak gdyby jego ojczysty 
język był dla niego językiem obcym, pozostaje z językiem w intensywnej relacji, zmaga się z nim, nie 
traktuje go neutralnie .

6 Idiosynkratyczny sposób pisania tych dwóch filozofów, wynikający między innymi właśnie z ich 
podejścia do języka, sprawia, że ich teksty dzisiaj mogłyby nie spełnić wymogów stawianych przez wiele 
wysoko punktowanych czasopism filozoficznych. A jednak to właśnie te teksty, mimo wielkich trudności 
tłumaczone na wiele języków, rzeczywiście weszły do „obiegu międzynarodowego”. Na ironię zakrawa 
fakt, że w imię obrony standardów naukowości zabrania się piszącym dzisiaj autorom dokładnie tego, 
co stanowi przedmiot podziwu u dawnych i niedawnych „mistrzów”.
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polegająca na poddawaniu swoich koncepcji krytycznemu osądowi specjalistów 
zajmujących się tą samą dziedziną, przynależy do etosu naukowca.

Obraz tradycji filozoficznej jest, jak się zdaje, bardzo mocno naznaczony 
przez wizerunek myśliciela, który sam – prowadząc co najwyżej ze swymi po-
przednikami „dialog ponad czasem” – tworzy nowy, odrębny paradygmat. Jest 
to oczywiście wielkie uproszczenie. Również w przeszłości filozofowie tworzyli 
przestrzenie intensywnej wymiany intelektualnej i współpracy lub korzystali 
z istniejących przestrzeni tego rodzaju, będąc członkami towarzystw naukowych, 
prowadząc bogatą korespondencję czy nawet bywając na salonach. Istniał jed-
nak także, niejako równolegle do tamtego etosu komunikacji i uczestnictwa, 
inny etos filozoficzny. Gdy filozof jest pisarzem – przede wszystkim pisarzem, 
a nie obywatelem republiki uczonych, z jej forami, towarzystwami itp. – to 
nie może uchylić się przed związaną z tym samotniczą kondycją. Osławiona 
pisarska samotność i osobność jest skądinąd czymś bardzo niejednoznacznym, 
wręcz paradoksalnym, ponieważ stanowi warunek równie skrajnego podłą-
czenia pisarza pod wszystkie procesy (psychologiczne, językowe, polityczne, 
technologiczne itp.), które dochodzą do głosu w jego pisaniu7. Tak czy inaczej, 
pisarstwo pozostaje sportem indywidualnym. Pisarze inspirują się wzajemnie, 
ale (pomimo istnienia fenomenu grup literackich oraz pisarskich tandemów) nie 
tworzą zespołów. Jest też raczej sportem walki (samotnej walki z własnymi ogra-
niczeniami, z materią języka i myśli) niż żywiołem owocnej współpracy z innymi. 
Pisarka, która pisałaby tylko to, co jej koleżanki i koledzy po fachu zawczasu 
uznają za warte napisania, nie budziłaby zaufania. Tymczasem w nauce staje 
się to przyjętą praktyką – wystarczy znów pomyśleć o wnioskach grantowych, 
gdzie jedni specjaliści opiniują projekty innych, a opinie te de facto przesądzają 
o tym, jakie prace powstaną, jakie zaś nie.

4. Czytająca publiczność

Skoro mowa o specjalistach, to nie można pominąć samej specjalizacji jako 
ważnej tendencji od dawna już naznaczającej proces wytwarzania wiedzy 
naukowej. Nie chodzi przy tym właściwie – nie przede wszystkim – o zamknię-
cie w wąskich granicach dziedzin, dyscyplin czy poszczególnych obszarów 
badawczych. Tak rozumianej specjalizacji przeciwstawia się modyfikowana 
wciąż praktyka interdyscyplinarności. Ważniejszy wydaje się rosnący dystans 
między polem naukowym jako takim, z jego wewnętrznymi podziałami, ale też 
strategiami ich znoszenia czy zawieszania, a tym, co wobec niego zewnętrzne. 
W naukach ścisłych dystans ten nie budzi niczyjego zdziwienia i protestu, inaczej 
jest jednak w wypadku nauk humanistycznych, w tym filozofii. Współczesny 
filozof nie tylko z wielkim trudem komunikuje się z filozofami, którzy inspirują 
się inną tradycją i stawiają innego rodzaju pytania (czasem, jeśli na przykład 

7 Por. Deleuze’a koncepcję „maszyny kawalerskiej” Kafki: „Najwyższe pragnienie pragnie zarówno 
odosobnienia, jak i bycia połączonym ze wszystkimi maszynami pragnienia. Maszyna jest tym bardziej 
społeczna i kolektywna, że samotna i kawalerska” (G. Deleuze, Kafka. Ku literaturze mniejszej, przeł. 
A. Z. Jaksender, M. Jaksender, Wydawnictwo Eperons‑Ostrogi, Kraków 2016, s. 263).
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uprawia filozofię społeczną, łatwiej mu „dogadać się” z socjolożką niż z filozo-
fem). Coraz trudniejsza staje się także komunikacja z odbiorcą zewnętrznym, 
spoza pola instytucjonalnej nauki. W różnych krajach wygląda to rozmaicie, 
można jednak powiedzieć, że czytająca publiczność, do której filozofia w dużym 
stopniu kierowała swój przekaz, wszędzie staje się coraz mniej liczna. Przesta-
je też oczekiwać od filozofów i ludzi nauki w ogóle, że ci będą ją oświecać, 
a w każdym razie przekazywać obiektywną wiedzę. Długo by mówić na temat 
przyczyn tego zjawiska, na które składają się delegitymizacja dyskursu nauko-
wego (i towarzyszące jej praktyki „postprawdy”), spadek czytelnictwa, a nie-
wykluczone, że także powolny zmierzch epoki pisma8. Tak czy inaczej, dyskurs 
naukowy w coraz większym stopniu wytwarza się na potrzeby wewnętrznego 
obiegu samej nauki. To dla samych naukowców przeznaczone są czasopisma, 
a w dużym stopniu także wydawnictwa, w których publikują. Jak wiele osób 
spoza środowiska naukowego zagląda do fachowych periodyków? Z drugiej 
strony, na listy punktowanych wydawnictw nie przypadkiem nie trafiają nawet 
bardzo znani wydawcy w rodzaju Verso czy Suhrkampa, docierający do szer-
szego kręgu odbiorców – nie są to bowiem wydawnictwa akademickie, będące 
częścią zinstytucjonalizowanego pola naukowego.

Przeciwwagą dla tak rozumianej specjalizacji jest nie tyle interdyscyplinarność, 
ile popularyzacja. Na co dzień naukowiec zwraca się do innych naukowców, 
publikuje i działa w wewnętrznym obiegu nauki, wciąż ma jednak obowiązek 
dzielenia się swoją wiedzą z laikami. Waga działań popularyzacyjnych (wy-
stąpień na festiwalach nauki, w audycjach radiowych i telewizyjnych, udziału 
w otwartych debatach, dyskusjach panelowych organizowanych przez instytucje 
kultury itp.) nie jest może wielka w porównaniu z działalnością publikacyjną 
czy dydaktyczną, uwzględnia się je wszelako w formularzach ewaluacyjnych 
dla pracowników nauki. Umiejętność popularyzacji badań naukowych uznaje 
się za pożądane dopełnienie zawodowego profilu naukowca.

Zupełnie inaczej rzecz się ma w wypadku praktyki pisarskiej. Istnieje co praw-
da fenomen pisarzy czytanych głównie przez innych pisarzy, pisarstwo mocno 
dotyka też wspomniany proces kurczenia się kręgu czytelników. Jednak co do 
zasady pisze się właśnie dla nieokreślonej publiczności. Dla kogokolwiek, nawet 
jeśli nie dla wszystkich. Ta wirtualna publiczność jest warunkiem możliwości 
literatury i pisarstwa wszelkiego rodzaju, w tym filozoficznego. Nawet jeśli 
czasy, w których „pół Francji” czytało w autobusach i na plażach Słowa i rze-
czy9, nie wrócą, to wciąż istnieją filozofowie, którzy trafiają ze swoimi ideami 
do szerokiego kręgu odbiorców i to wcale nie na zasadzie popularyzacji teorii 
wypracowanych w innym kontekście i funkcjonujących wcześniej w wewnętrz-
nym obiegu naukowym. Ich pojęcia stają się częścią, jeśli nie języka potocznego, 
to debat publicystycznych czy światopoglądowych sporów10. Tam żyją, choć 
intensywności tego życia nie mierzy żaden impact factor.

8 Por. J. Dukaj, Po piśmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019. 
9 Por. D. Eribon, Michel Foucault. Biografia, przeł. J. Levin, Wydawnictwo KR, Warszawa 2005, 

s. 210: „Podług doniesień prasowych książkę Foucaulta czytano na plażach, a w każdym razie była 
ona tam zabierana, wykładano ją na kawiarnianych stolikach, by pokazać wszem wobec, że jest się na 
czasie z modą…”. 

10 Na polskim gruncie w ten sposób funkcjonuje choćby Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera.
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Znajduje to też odzwierciedlenie na poziomie stylu. Nie idzie o styl popular-
ny, o upraszczanie przekazu na potrzeby komunikacji z laikami, ale o pisanie 
wolne od żargonu. Filozof-pisarz musi stworzyć swój styl i wynaleźć sposób 
komunikacji z wirtualnym czytelnikiem. W odróżnieniu od filozofa-naukowca nie 
może po prostu ćwiczyć się w pisaniu zgodnym z regułami sztuki akademickiej, 
poprzestać na przyswojeniu sobie akademickiego, naukowego stylu pisania. I to 
zarówno w postaci kanonicznej, uświęconej tradycją, jak i w wersji nowszej, 
pozornie bardziej swobodnej, a w istocie w równym stopniu uschematyzowanej. 
Pisarka nigdy nie ma przed sobą „białej kartki”. Jej punktem wyjścia są klisze, 
schematyzmy, językowe odruchy – wszystko, czego trzeba się najpierw odu-
czyć, żeby pisać. Dlatego styl jest przeciwieństwem żargonu. Nawet, gdy jest 
osobliwy lub wręcz dziwaczny, nie ma charakteru kodu, którym porozumiewają 
się między sobą uczestnicy wewnętrznych rozgrywek w takim czy innym polu. 
W polu filozoficznym istnieje wiele kodów, dzięki którym czytelnik po kilku 
zdaniach jest w stanie rozpoznać, z czym ma do czynienia – z fenomenologią, 
poststrukturalizmem itp. W istocie służą one właśnie rozpoznaniu i ustaleniu 
przynależności do jednego z obozów. Być może pisanie całkowicie wolne od 
takiego kodowania jest niemożliwe, pisarstwo polega jednak na wyzwalaniu 
się od niego, a osobność filozofki-pisarki wyraża się także w tym, że odmawia 
ona jednoznacznego przyporządkowania i zamknięcia w formule jakiegokol-
wiek -izmu. 

5. Reguła konkurencji

Wspomniana zasada autorytetu, której odrzucenie umożliwiło powstanie i roz-
wój nauki w nowożytności, odnosi się nie tylko do autorytetów zewnętrznych. 
Również na gruncie samej nauki nikt nie powinien być autorytetem tylko z ra-
cji swoich wcześniejszych dokonań. Nie znaczy to oczywiście, że społeczność 
naukowców jest pozbawiona hierarchii, wprost przeciwnie. Hierarchia ma tu 
być jednak stale rewidowana, ustalana niejako na bieżąco, by nie zastygła 
w skostniały system rang, który reprodukuje się jedynie dzięki sile inercji. Temu 
właśnie służą wdrażane obecnie także w naukach humanistycznych procedury 
ciągłej ewaluacji. Pracownik naukowy co roku poddawany jest ocenie ze strony 
studentów. Co roku składa też szczegółowy raport ze swojej działalności na 
polu naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym, popularyzatorskim itp. Co 
kilka lat zaś bardziej szczegółowe sprawozdanie jest dokładnie badane przez 
specjalnie powołaną w tym celu komisję, która wystawia pracownikowi ocenę 
(pozytywną lub negatywną) bezpośrednio przekładającą się na jego dalsze za-
trudnienie. Proces obiektywizacji owych ocen zmierza do ustanowienia systemu 
przeliczającego każdy rodzaj aktywności na odpowiednią liczbę punktów. Chodzi 
o to, żeby ani pozycja danej badaczki w polu naukowym, ani jej zatrudnienie 
w konkretnej instytucji nie było czymś zrozumiałym samo przez się, by wynikało 
właśnie z oceny, jakiej stale (w kilkuletnich cyklach) poddaje się jej pracę. Tak 
rozumianej ewaluacji towarzyszy, rzecz jasna, zasada konkurencji, nienegująca 
wcale zespołowości, lecz będąca jej dopełnieniem. Naukowcy współpracują 
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z innymi naukowcami, tworząc i rozwiązując wciąż nowe zespoły badawcze, 
jednak w ramach tej zespołowej pracy każdy realizuje określone, wykazywane 
w końcowych raportach zadania i zbiera własne punkty, budując swoje nauko-
we cv. W ten sposób zespołowość łączy się z konkurencją. Uzyskany dorobek 
naukowy przekłada się przy tym nie tylko na tytuły naukowe i prestiż, lecz także 
na dochody. Obraz pracownika naukowego jako zatrudnionego w sferze bu-
dżetowej quasi-urzędnika, pobierającego co miesiąc swoją pensję, już dawno 
się zdezaktualizował. Pensja stała się podstawą, nad którą nadbudowuje się 
w wypadku każdego aktywnego naukowca wciąż zmieniająca się struktura 
zarobków związanych z uczestnictwem w projektach.

Ten proces przekształcania pracy naukowej zgodnie ze schematami korpora-
cyjnymi wywołuje, jak wiadomo, liczne kontrowersje. Zdaniem jednych zmierza 
on do wyrugowania „uznaniowości” i napędza kreatywność, aktywizuje pra-
cowników, którzy w przeciwnym razie mogliby „osiąść na laurach”; dla innych 
stanowi ewidentny przykład poddania akademii kapitalistycznej, neoliberalnej 
logice produktywności i konkurencji11. Jest jednak coś jeszcze. W nowym mo-
delu, do którego muszą dostosować się także filozofowie akademiccy, nie ma 
miejsca na tryb pracy właściwy, znów, pisarzowi. Nie tylko na powolne formo-
wanie myśli, lecz także na błądzenie, zastoje, impasy. Zawsze musi być coś do 
wykazania, i to na możliwie wielu płaszczyznach. Tymczasem pracy pisarskiej, 
a w istocie żadnej pracy naprawdę twórczej, nie służy ciągła presja na wyniki. 
Potrzeba tu pewnego kredytu zaufania. Nie służy jej też bezwzględna rywali-
zacja o zasoby. Pisarstwo to dziwny sposób istnienia, nieznoszący ani prawa 
wszechobecnej konkurencji, ani nakazu kooperacji. Istnienie osobne, a jednak 
nieizolowane. Bogate i intensywne, choć wrogie aktywności dla niej samej czy 
– tym bardziej – hiperaktywności, stanowiącej uzasadnienie dla hojnych gestów 
urzędników decydujących o budżetach instytucji naukowych. Jeśli jest prawdą, 
że także w Polsce coraz szerszy strumień pieniędzy z budżetu przepływa przez 
największe uczelnie, to prawdą jest również, że hojność ta wiąże się z rosnący-
mi wymaganiami w stosunku do ludzi nauki, w tym w stosunku do filozofów, 
którym – gdy już wykażą się aktywnością na polu konferencyjnym, zredagują 
swoje wnioski grantowe, zapiszą się do rozmaitych towarzystw i redakcji, nie 

11 Por. M. Foucault, Narodziny biopolityki. Wykłady w Collége de France. 1978‑1979, przeł. M. He‑
rer, WN PWN, Warszawa 2011, s. 139: „dla neoliberałów istota rynku nie tkwi w wymianie, w owej 
pierwotnej i fikcyjnej sytuacji, którą wyobrażali sobie liberalni ekonomiści w XVIII wieku. Istota tkwi gdzie 
indziej. Dla rynku istotna jest mianowicie konkurencja. […]. Dla teorii rynku o wiele większe znaczenie ma 
problem konkurencji/monopolu niż problem wartości i ekwiwalencji”. Również wspomniane wcześniej 
zjawisko różnicowania się wynagrodzeń akademików można interpretować jako przejaw upodabniania 
się akademii do kapitalistycznego przedsiębiorstwa, tym razem w rozumieniu Deleuze’a z Postscriptum 
o społeczeństwach kontroli: „fabryka była ciałem, które utrzymywało swe wewnętrzne siły w stanie 
równowagi, z produkcją na możliwie najwyższym i wynagrodzeniami na możliwie najniższym poziomie. 
W społeczeństwach kontroli miejsce fabryki zajmuje jednak przedsiębiorstwo, ono zaś nie jest ciałem, lecz 
duszą, substancją lotną. Niewątpliwie już w fabryce istniał system premii, ale dopiero przedsiębiorstwo 
dąży do narzucenia systemu modulacji wszystkich pensji do stanu permanentnej metastabilności poprzez 
zupełnie komiczne wyzwania, konkursy i negocjacje” (G. Deleuze, Postscriptum o społeczeństwach kon‑
troli, w: tegoż, Negocjacje. 1972‑1990, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007, s. 184‑185).
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mówiąc o prowadzeniu zajęć, opiece nad doktorantami i recenzowaniu prac 
naukowych – w końcu bardzo niewiele czasu pozostaje na… pisanie książek.

6. Poza akademię?

Jest, jak się wydaje, jedno proste wyjście z tej sytuacji – wyjście poza akademię. 
Niech na uczelniach zostaną filozofowie odnajdujący się w etosie nauki i ak-
ceptujący obowiązującą formę pracy naukowej. Filozofowie-pisarze zaś niech 
dołączą do innych pisarzy, którzy nie pozostają przecież w żadnym koniecznym 
związku z uczelniami. Rozwiązanie to, choć pozornie oczywiste, kryje w sobie 
jednak dwie istotne trudności. 

Po pierwsze, przynajmniej w kraju takim jak Polska, byłoby ono równoznaczne 
z wydaniem na filozofujących pisarzy wyroku śmierci. Poza murami akademii 
rozciąga się świat ekonomicznej konkurencji dużo bardziej bezlitosnej niż ta, 
która powoli przenika do jej wnętrza. W tym świecie nawet autorzy literatury 
popularnej mają trudności z utrzymaniem się na powierzchni, łatwo zatem 
przewidzieć, jaki los spotkałby tu filozofów. Z czego miałby żyć filozof-pisarz 
poświęcający całą swoją energię na tworzenie, a wydający swe dzieła w nakła-
dzie kilkuset egzemplarzy? Filozofowie akademiccy dobrze wiedzą, że nie należy 
spodziewać się profitów z tytułu wydania własnej książki, gdyż wydawnictwa 
nie publikują dziś właściwie niczego, jeśli sam autor nie „przyniesie” im takiej 
czy innej subwencji. Te zaś uzyskuje się od macierzystych instytucji naukowych. 
Kto w tej sytuacji zdecydowałby się na freelance? Pisarze nie tworzą nauki, 
tylko kulturę, a twórcy kultury w naszym kraju działają na granicy przetrwania. 
Filozof-pisarz najprawdopodobniej szybko znalazłby się poniżej tej granicy. 

Po drugie, takie postawienie sprawy zakłada, że uczelnie muszą stać się 
instytucjami homogenicznymi, a proces zmian, który widzimy, jest nie do po-
wstrzymania. Rzeczywiście, trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, obserwując, 
jak system grantowy, parametryzacja, rankingi i arkusze ewaluacyjne zmieniają 
całe uniwersytety i wydziały filozoficzne w sprawnie funkcjonujące przedsię-
biorstwa przy minimalnym oporze samych zainteresowanych. Ledwo istnieje 
język, w którym opór taki może się w ogóle wyrazić. Ten i ów ironizuje na temat 
„grantozy” i „punktozy”, ale w gruncie rzeczy dominuje fatalizm. To, co się 
dzieje, jest tak całkowicie zgodne z technokratycznym duchem czasu i tak ra-
cjonalne w sensie dominującej, przyjmowanej za oczywistą formy racjonalności, 
że wszelkie kontrargumenty wysuwa się z pozycji odczuwanych jako stracone. 
Kiedyś być może wydziały humanistyczne utrzymywały kruchą równowagę 
między dostosowaniem się do wymogów naukowości a kultywowaniem tradycji 
filozoficznego pisarstwa. Dziś jednak ta równowaga wydaje się nieosiągalna. 
Wymogi w stosunku do pracowników nauki zostały zdefiniowane w taki sposób, 
że w praktyce uniemożliwiają większości akademików paranie się czymkolwiek 
poza gromadzeniem punktów. A jednak kwestia tego, czym jest i jak ma działać 
uniwersytet, pozostaje przedmiotem sporu, a więc, przynajmniej teoretycznie, 
jest otwarta. Filozof-pisarz nie musi wybierać między śmiercią głodową poza 
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akademią a uduszeniem wewnątrz, nawet jeśli wszystko wydaje się go skazy-
wać na ten wybór.
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