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Podwójne dno struktur wiedzy*
Abstrakt: Tekst jest artykułem recenzyjnym książki The Shock of the Anthropocene Christopha Bonneuila i Jean-Baptiste Fressoza. Skupia się głównie na omówieniu pierwszych dwóch (z trzech)
części książki, wydobywając to, jaką pracę krytyczną wykonuje publikacja w stosunku do zastanych struktur wiedzy: do propagandowo wzmacnianych obiegowych mniemań, a przede wszystkim
do dominującej narracji na temat antropocenu. Bliżej przedstawione zostają krytyczne omówienia
kategorii historii/narracji historycznej oraz człowieka (anthropos), które stanowią fundament dominującego dyskursu na temat antropocenu. Wskazane zostaje również alternatywne pojęcie kapitałocenu jako nieodpolitycznione i trafniej ujmujące dynamikę zmian, które stara się uchwycić etykieta
antropocenu.
Słowa-klucze: antropocen, wielka (dominująca) narracja o antropocenie, praca krytyczna, humanistyka

Książka The Shock of the Anthropocene stanowi znakomity przykład pracy
krytycznie ujmującej współczesne struktury wiedzy. Dzieła naukowe są bowiem
pisane i publikowane w określonym kontekście, a w wielu wypadkach ich najbardziej znaczącym i głównym środowiskiem pozostaje stan wiedzy danej dyscypliny czy pola badań. Tradycja krytyczna, przynajmniej pewnego rodzaju, wprost
jednak lokuje się w szerszym kontekście kultury współczesnej wobec danej pracy.
Tak dzieje się właśnie w przypadku książki Christopha Bonneuila i Jean-Baptiste
Fressoza, co powoduje, że możemy mówić o podwójnej operacji krytycznej albo
już nie o drugim, ale o trzecim dnie prowadzonych rozważań.
Pierwszy moment krytyczny wiąże się z faktem politycznego wzmocnienia
się nurtów negacjonistycznych wobec zmian klimatycznych po amerykańskich
wyborach prezydenckich w 2016 roku. Administracja nowego prezydenta zaczęła
usuwać wszelkie dane na temat zmian klimatycznych, które zostały zgromadzone
na rządowych serwerach i udostępnione na stronach internetowych. Jak wiadomo,
spotkało się to z kontrakcją środowisk naukowych i aktywistów politycznych,
*

Recenzja książki Ch. Bonneuil, J.B. Fressoz, The Shock of the Anthropocene. The Earth, History and Us, przeł. D. Fernbach, London-New York 2016.
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mającą za zadanie uratowanie tak wielu informacji, jak to tylko możliwe. W tym
kontekście krytyczne jest już samo podjęcie w książce kwestii antropocenu —
krytyczne wobec publicznej iluzji szerzonej za pomocą rozbudowanej propagandy politycznej.
Drugi moment krytyczny — dodajmy, ten właściwy — za rozpowszechnioną
doxę przyjmuje hegemoniczną narrację o antropocenie, ukazując to, co kryje się
w niej samej, oraz przede wszystkim to, czego ona sama nie widzi, co zaciemnia,
jakim narracjom odbiera głos.
Nie ulega wątpliwości, że intencją autorów jest ten drugi moment krytyczny.
Otaczający świat do pewnego stopnia zrobił im jednak psikusa, dorabiając kolejny krytyczny wymiar, sprawiając, że drugie dno stało się trzecim. Oczywiście,
negacjoniści i handlarze zwątpienia istnieli już wcześniej, więc wytworzenie się
trzeciego dna wynika nie tyle z pojawienia się nowej narracji, ile z poważnego
wzmocnienia starej. O tym, że już wcześniej była ona niezwykle wpływowa i potężna, wiemy przede wszystkim z klasycznej pracy Merchants of Doubt Naomi
Oreskes i Erika M. Conwaya1.
The Shock of the Anthropocene składa się z trzech części. Pierwsza, pod tytułem What’s in a Word?, obejmuje dwa rozdziały relacjonujące dominującą hegemoniczną narrację o antropocenie. Znajdujemy się w niej na pierwszym poziomie krytyki wymierzonej w negacjonistów. Wraz z drugą częścią, zatytułowaną
Speaking for the Earth, Guiding Humanity. Deconstructing the Geocratic Grand
Narrative of the Anthropocene, wchodzimy na drugi poziom krytyczny. Na nią
również składają się dwa rozdziały. Tutaj autorzy wnikają głębiej w przesądzenia
kryjące się za porządkowaniem historii zgodnie z dominującą narracją antropocenową oraz przyglądają się bliżej głównemu jej podmiotowi sprawczemu, czyli
„człowiekowi” — abstrakcyjnemu, niezróżnicowanemu kulturowo, historycznie,
politycznie czy demograficznie bytowi. Najdłuższa jest część trzecia What Histories for the Anthropocene?, w której Bonneuil i Fressoz proponują alternatywne
ujęcia historii antropocenu czy też alternatywne narracje, które — pozostając,
rzecz jasna, wrażliwe na ekologiczną katastrofę — jednocześnie nie wikłają się
w pułapki omawiane w poprzedniej (choć również w innych miejscach). Każdy
z rozdziałów w tej części ma w tytule etykietkę odnoszącą się do tematycznego
rdzenia: termocen, thanatocen, fagocen, fronocen, agnotocen, kapitałocen i polemocen. Ważne są tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, przejście — zgodnie z najlepszymi wzorcami — od momentu dekonstrukcyjnego w pracy krytycznej do
konstruktywnego pokazania, jak można inaczej napisać historię związaną z tymi
samymi zjawiskami i zdarzeniami. Po drugie, co uważam za niezwykle ważne
i cenne, autorzy dobitnie pokazują, jak istotne jest trzymanie się i wykorzystywanie narzędzi wypracowanych w szeroko pojmowanej humanistyce. W tym kon1 N. Oreskes, E.M. Conway, Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists Obscured the
Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, New York-Berlin-London 2010.
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tekście rzecz jasna pomysł porzucenia starej humanistyki i zastąpienia jej jakąś
nową odmianą jest całkowitą pomyłką, wynikłą z uwiedzenia przez dominującą
narrację antropocenową. W zasadzie stanowisko, które zajmują autorzy książki, można podsumować następująco: humanistyka jak najbardziej powinna być
wrażliwa na to, co mówią nauki przyrodnicze, lecz w sprawach ludzkich to ona
ma ostatnie słowo. Brzmi to może dość staroświecko, ale przenikliwość, z jaką
Bonneuil i Fressoz punktują w części drugiej wielką narrację antropocenową —
kilkakrotnie dostaje się na przykład Brunonowi Latourowi — nakłania do bardzo
uważnego i krytycznego wsłuchiwania się we wszelkie wypowiedzi na temat antropocenu, zwłaszcza te, które od razu nadmiernie entuzjastycznie wymachują
etykietkami posthumanizmu, płaskiej ontologii i nowej humanistyki. Nie oznacza
to, że powinniśmy je po prostu odrzucać, chodzi jedynie o to, aby pamiętać o tradycyjnej pracy krytycznej.
W dalszym toku recenzji skupię się na pierwszych dwóch częściach książki,
zależy mi bowiem na wydobyciu krytycznego rdzenia tej pracy. Nie znaczy to, że
ostatnia część jest w jakikolwiek sposób mniej istotna. Zważywszy na jej objętość, należy ją wręcz potraktować jako zasadniczą. Jednakże ważne dla mnie jest
tutaj uchwycenie stanowiska autorów The Shock of the Anthropocene, pozycji,
z której mówią i do której przyjęcia nas namawiają. Zaakcentowanie ich ostrzeżeń
adresowanych do przedstawicieli nauk społecznych i humanistyki. Ich ruch jest
bowiem podwójny — z jednej strony podejmują próbę odpowiedzi na pytanie
„jakich narracji historycznych potrzebujemy dla antropocenu?” (część trzecia),
z drugiej — przestrzegają nas, jakie narracje stanowią pułapkę dla humanistyki
i nauk społecznych.
Samo pojęcie antropocenu zaproponował Paul Crutzen — holenderski chemik,
noblista — w 2000 roku na konferencji International Geosphere-Biosphere Programme, która miała miejsce w Meksyku. Miał on wtedy powiedzieć „No! We’re
no longer in the Holocene but in the Anthropocene!” (s. 3). Ta pojedyncza uwaga wywołała lawinę artykułów. Zaproponowano, aby holocen, który rozpoczął się
około 11,5 tysiąca lat temu, następnie umownie przeszedł w antropocen u świtu rewolucji przemysłowej. Jako symboliczną datę przyjęto rok 1784 — moment
opatentowania silnika parowego przez Jamesa Watta (s. 3). Wyznacznikiem nowej
epoki geologicznej miał być fakt, iż człowiek stał się na tyle potężnym czynnikiem
sprawczym na Ziemi, że skutki jego działalności mają charakter globalny i długofalowy, i mogą pod tym względem konkurować z największymi siłami natury
(s. 4). Najprościej rzecz ujmując, ludzka działalność, z przemysłem na czele, doprowadziła do serii zmian klimatycznych ciągnących za sobą nieodwracalne i katastrofalne zmiany w ludzkim środowisku życia, które czekają nas w przyszłości2.

2 Próbę spojrzenia z przyszłości można znaleźć na przykład w N. Oreskes, E.M. Conway, The
Collapse of Western Civilization. A View from the Future, New York 2014.
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Działania te śledzone są na różnych poziomach: bada się zwiększenie emisji
gazów cieplarnianych, ich zagęszczenie, pojawianie się nowych substancji (na
przykład freony po 1945 roku), wzrost średniej temperatury, czapy lodowe na biegunach oraz stan lodowców górskich, zmniejszanie się bioróżorodności (mówi
się o szóstym wymieraniu gatunków), wzrost zakwaszenia oceanów itp. Autorzy
jako ilustrację dołączają ponad dwadzieścia wykresów (s. 10–11) przedstawiających tego rodzaju zmiany w czasie. Pokazują również, że w przeciwieństwie
do krótkiego okresu antropocenu holocen odznaczał się wyjątkową stabilnością
klimatyczną (s. 15–17).
Kryzys ekologiczny o takiej skali dezaktualizuje wcześniejsze formy troski
o środowisko, jak na przykład ideę „zrównoważonego rozwoju” (s. 20–24). Zmiany na poziomie geologicznym, co sygnalizuje słowo „antropocen”, uniemożliwiają bowiem myślenie w kategoriach łagodnej ewolucji w relacjach człowiek–natura. Co więcej, skala zjawisk powoduje, że za nic mają one tradycyjne podziały.
Z jednej więc strony, antropocen jest rozpoznawany w licznych zmianach naturalnych, z drugiej zaś przekładają się one na procesy polityczne (s. 24). Wzrost średniej temperatury na Ziemi pociągnie za sobą poważne zmiany w warunkach życia,
dostępie do wody pitnej czy produkcji żywności. Przekłada się to na doniosłe
transformacje o charakterze politycznym, z których zasadniczą jest konieczność
wpisania zjawisk przyrodniczych w instytucje społeczno-polityczne. To z kolei
prowadzi do zmian w myśleniu o świecie społecznym, a tym samym w humanistyce i naukach społecznych. Należą do nich pożegnanie ontologicznego podziału
na naturę i kulturę, uhistorycznienie natury czy porzucenie przez humanistykę
zaplecza ontologicznego opartego na odrębności ludzkiej rzeczywistości od przyrody (s. 27–39). Pociąga to za sobą myślenie w kategoriach społeczno-ekologicznego metabolizmu, przepływów energii, operowania zasobami oraz wspólnej historii ludzi i natury.
Tak w skrócie przedstawia się pierwsza część. Tu i ówdzie znajdziemy w niej
uwagi krytyczne wtrącone w tekst wywodu, jednak równocześnie odsyłają one do
dalszych partii książki. Jak wspominałem, właściwa analiza krytyczna rozpoczyna się dalej. Sprawa jednak wygląda poważnie i w zastanym kontekście politycznym już w takiej formie ma potencjał rewolucyjny. Czemu więc jeszcze dzielić
włos na czworo i dokładać humanistyczny dyskurs krytyczny?
Na to ostatnie pytanie autorzy odpowiadają dwojako. Po pierwsze, istnieje niebezpieczeństwo, że dominujący dyskurs antropocenowy, przedstawiony
w pierwszej części, w istocie wcale nie realizuje tego, co zapowiada, a przeciwnie — reprodukuje relacje, które pozornie odrzuca (s. 77–78). Nie potrafiąc sproblematyzować podmiotu sprawczego, przyjmuje postać abstrakcyjnego
„człowieka” — ogranicza się do leczenia objawowego, gdyż nie potrafi nazwać
przyczyn. Po drugie, krytyka jest potrzebna, ponieważ dominujący dyskurs antropocenowy odpolitycznia ekologię (s. 78). Relacje między ludźmi, ich działaniami, instytucjami, sposobami życia itp. a otoczeniem przyrodniczym sprowadza
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się do technicznych faktów, które można mierzyć. Polityka, rozumiana szeroko
jako zbiorowy sposób negocjowania wspólnego życia i jego warunków, zostaje
tu zredukowana do odgórnego proponowania i wprowadzania technokratycznych
rozwiązań (s. 82).
Niemniej krytyka nie oznacza w tym wypadku odrzucenia, co Bonneuil i Fressoz wyraźnie podkreślają. Dekonstrukcja i dokładna analiza hegemonicznego
dyskursu antropocenu nie mają na celu wykazania jego niepotrzebności. Przeciwnie, jak twierdzą autorzy, należy go brać poważnie, ponieważ niesie on z sobą
niezwykle istotną wiedzę i równie istotne ostrzeżenia. Należy go jednak traktować poważnie również dlatego, że jest wytworem zachodniego naturalizmu (na co
autorzy zwracają uwagę, odwołując się do Philippe’a Descoli), a dokładniej rzecz
biorąc — kultury naukowej okresu zimnej wojny. W związku z tym nie można
pozwolić na to, aby był on jedynym sposobem ujęcia problemów ekologicznych,
jedyną perspektywą, która zostaje w grze (s. 87).
Krytyka nie oznacza zatem dla autorów — co jest już chyba jasne — odrzucenia. Ma ona za zadanie otworzyć przestrzeń na inne perspektywy, ujęcia i sposoby
uprawiania historii, po to by odnaleźć najbardziej optymalną formę odpowiedzi
na kryzys ekologiczny (s. 71). Metodologia pracy w tej części polega na wnikliwej analizie głównych tekstów antropocenologicznych. Idąc tym tropem, Bonneuil i Fressoz dla uproszczenia określają tych, którzy je piszą bądź zgłaszają
akces do przedstawianego w nich stanowiska (grupy spokrewnionych stanowisk),
mianem „antropocenologów”. Warto może w tym miejscu poszerzyć tę autorską
deklarację co do metodologii o jedną uwagę. Zarówno w części drugiej, jak i trzeciej, autorzy robią coś więcej. Ich krytyczna operacja często polega na wydobyciu
pojęcia ważnego czy kluczowego w ramach danego podejścia i sprawdzeniu, co
ono daje, lecz przede wszystkim jakiego rodzaju niewiedzę oferuje: co omija,
co wydaje się, że mówi itp. Oczywistym przykładem w drugiej części jest myślenie o historii poprzez stadia i wykresy, bardzo dobrym przykładem w części
trzeciej jest choćby kategoria „energii” (s. 100–106).
Część krytyczna koncentruje się głównie na pojęciach „historii” czy też „narracji historycznej” i „człowieka” (antropos). Przede wszystkim, jak zauważają
autorzy, „antropocen” oferuje nie tylko pewną diagnozę, ale też, a może nawet
przede wszystkim, właśnie narrację historyczną. Jako taka wpisuje się ona w tradycję imperialnych narracji o środowisku (s. 47–48). Zagrożenie, które się z tym
wiąże, polega na tym, że „antropocen” może w tym wypadku stać się częścią
„hegemonicznego systemu reprezentacji” (s. 48); choć — jak widzieliśmy — stoi
dziś na pozycjach krytycznych wobec innej konkurencyjnej narracji w zmaganiach o hegemonię. Jako taka może stać się technokratyczną ideologią, co stanowi
jeden z kluczowych powodów, dla których jej krytyka jest konieczna (s. 49).
Sama narracja, jak mówią autorzy, choć przyjmuje różne formy, daje się
uogólnić do opowieści o trzech stadiach: pierwsze liczone od początku antropocenu do II wojny światowej; drugie obejmujące okres mniej więcej od 1945 do
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2000 roku i wiążące się z wielkim skokiem i gwałtownym wzrostem wszystkich
ważnych wskaźników (zagęszczenia CO2, średniej temperatury na Ziemi, zużycia
energii itp.); trzecie liczone od przełomu wieków, związane z innym jeszcze przełomem — refleksyjnym, za którego sprawą człowiek w końcu dostrzegł, jak jego
działalność wpływa na środowisko naturalne (s. 49–53).
Na poparcie tej narracji przytaczane są liczne dane i przedstawiane wykresy
(Bonneuil i Fressoz też je przywołują, o czym już pisałem). Pojawia się jednak
kilka problemów. Po pierwsze, same wykresy niewiele mówią, ponieważ w zależności od dobranej „rozdzielczości” ogólny obraz będzie nieco inny, a wtedy zmieni
się również periodyzacja (zob. np. s. 54). Po drugie, historycy już wcześniej poddali krytyce myślenie o dziejach w kategorii stadiów i teraz wprowadza się je z przyrodoznawczym autorytetem, wbrew ich doświadczeniu w tej kwestii (s. 53–55).
Po trzecie, zredukowanie historii i oparcie antropocenowej narracji na danych prowadzi prostą drogą do ekonomicznego ujęcia całego problemu („w rzeczy samej,
dziś kwantyfikacja natury to wielki biznes” — s. 55, tu i dalej tłum. K.A.), według
którego księguje się naturę, przelicza usługi, jakie wykonuje dla ludzi, i wprost nazywa ją największym przedsiębiorstwem na Ziemi (s. 55). Tutaj wyraźnie widać,
dlaczego autorzy twierdzą, że taka forma narracji nie prowadzi w istocie do rozwiązania problemów, ale je reprodukuje — cały kłopot z „zewnętrzną” katastrofą
ekologiczną zostaje bowiem w tym miejscu uwewnętrzniony jako część operacji gospodarczych. Lub inaczej, bardziej przyziemnie — w tym ujęciu zalewanie
populacji wyspiarskich w wyniku podnoszenia się oceanów jest jedynie kwestią
zysków/strat w światowej ekonomii, a nie walką z dramatycznymi zmianami warunków życia zamieszkujących je ludzi, tracących swój dom.
Antropocenowe podejście — tak jak je zrekonstruowali autorzy — wywodzi się z nauki i kultury naukowej okresu zimnej wojny. To wtedy wypracowano
perspektywę, przejętą przez „antropocen”, w której Ziemia jest teatrem działań
poznawczych (wyszukiwanie złóż), militarnych („my versus oni na globalnej
mapie”) czy wreszcie podbojów (politycznych, lecz także mających na celu wydobycie cennych dóbr). To zimnowojenna nauka, ujmując Ziemię jako system,
posługiwała się zapleczem cybernetyki i teorii gier. Na podobną ciągłość wskazują sami naukowcy. James Lovelock, twórca hipotezy Gai (1974 rok), po którą
sięga choćby Latour, w latach sześćdziesiątych pracował dla NASA przy poszukiwaniu życia na innych planetach, skąd wywodzi się teoria bakterii, które trzy
miliardy lat temu zaczęły przekształcać warunki na Ziemi poprzez wytwarzanie
tlenu. Później, w czasie wojny wietnamskiej, opracowywał sposoby rozpoznawania obecności ludzi w gęstym lesie. Był zwolennikiem planetarnego rządu
(którego konieczność wraca w narracji antropocenowej) i wykorzystania energii
atomowej. Z kolei Crutzen, twórca pojęcia „antropocenu”, w latach osiemdziesiątych pracował nad scenariuszami nuklearnej zimy, nic więc dziwnego, że z takim
zapleczem zajął się już w tym wieku kwestią geoinżynierii (s. 92). Przypomnę, co
podkreślają Bonneuil i Fressoz, że mamy tu do czynienia z ciągłością wyobraźni
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między ujmowaniem Ziemi z perspektywy zimnowojennej i w kategoriach antropocenowych. Nie przekreśla to danych dostarczanych przez tych naukowców,
ostrzeżeń czy ujęć problemów. Ale czy w szerszym ujęciu perspektywa wojny
i wyścigu o surowce naturalne jest dla nas korzystna?
W hegemonicznej narracji antropocenowej człowiek wyewoluował od małych
grup zbieracko-łowieckich do globalnej siły. W tym obrazie znikają jednak wszelkie zróżnicowania wewnętrzne — bohater opowieści, jej sprawczy podmiot, po
prostu rośnie i przechodzi od niewielkiej do olbrzymiej siły, zagrażającej otoczeniu. Wraz z wewnętrznym zróżnicowaniem znikają wszelkie nierówności i asymetrie społeczne, znika kapitalizm czy klasy społeczne (por. np. 68–71). Wraz
z tymi ostatnimi znika podstawowy fakt — to najwięcej konsumujący narzucają
ogólne wzorce konsumpcji innym, którzy starają się dorównać tym pierwszym
(s. 71). Nasilająca się emisja CO2 jest więc równoległa do rosnącej konsumpcji
wynikającej bezpośrednio z powiększających się nierówności społecznych (historii konsumpcji poświęcony jest rozdział 7):
Przeciętny Amerykanin, na przykład, konsumuje trzydzieści dwa razy więcej zasobów i energii
niż przeciętny Kenijczyk. Nowo urodzone dziecko zostawi odcisk węglowy tysiąckrotnie większy, jeśli pojawi się w bogatej rodzinie w bogatym kraju, niż gdyby urodziło się w biednej rodzinie biednego kraju. Czy Indianie Yanomami, którzy polują, łowią ryby i uprawiają ziemię w lesie amazońskim, pracując trzy godziny dziennie i nie posługując się paliwami kopalnymi (ich
ogrody w kategoriach zużycia energii są dziewięciokrotnie wydajniejsze niż w przypadku francuskich rolników z wysoce żyznego Beauce), powinni czuć się odpowiedzialni za zmiany klimatyczne antropocenu? Ostatnie raporty pokazują, że 1% najbogatszych osób na świecie zmonopolizowało 48% światowego bogactwa, podczas gdy biedniejsza połowa musi zadowolić się
jedynie ich 1%. (s. 70–71)

Wielka narracja antropocenu ma strukturę analogiczną do historii odkupienia:
w przeszłości zostały popełnione błędy, ale teraz błądzący wyznaje swoje winy,
żałuje za nie i dzięki temu zostaną one odkupione; w przeszłości ludzie niszczyli
przyrodę, lecz teraz już wiedzą, że robili źle, żałują tego, więc być może w nagrodę uda im się (technokratycznie) zapobiec katastrofie, a wszystko zostanie
po staremu (s. 73). Ludzkość w tej opowieści jest podzielona na dwa rodzaje:
ciemną masę, która doprowadziła świat na skraj katastrofy, nie wiedząc, co czyni,
oraz oświeconą elitę, która rozpoznała sytuację i za pomocą innowacji naukowo-technicznych (narzuconych wszystkim) postara się wszystkich uratować (s. 79).
Tym samym otrzymujemy technokratyczną wizję polityki: zastana sytuacja jest
rezultatem bezmyślnych działań większości, właściwa diagnoza wywodzi się
z apolitycznych naukowych analiz, zaś przyszłość to jeszcze więcej apolitycznych interwencji naukowców opracowujących stosowne technologie (s. 80).
Boneuil i Fressoz stawiają tezę w duchu Michela Foucaulta, że w istocie mamy
do czynienia z procesem pewnego następstwa historycznego, w którym po biowładzy przychodzi geowładza (s. 87–96). Jej ideałem jest ponowne połączenie
się człowieka z biosferą (s. 65). Sposób jej funkcjonowania powoduje natomiast,
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że coraz większe obszary codzienności uzyskują wymiar globalny, co oznacza, iż
wszelkie, nawet najbardziej nam bliskie zjawiska, zdarzenia, osoby czy rzeczy,
zostają zapośredniczone właśnie przez tę globalność. Ziemia staje się w ten sposób ostatecznym przedmiotem wiedzy i władzy (s. 88).
Człowiek w dominującej narracji antropocenowej, jak już wskazywałem, staje
się niezróżnicowanym abstrakcyjnym bytem. Zostaje on „uchwycony w swoim
geoprzeznaczeniu” (zgodnie ze wskazaną logiką odkupienia), ludzkość w obecnej swej fazie staje się siłą geologiczną. Podmiotem wytwarzanym/definiowanym
przez antropocenologię jest „eko-obywatel […] samozarządzający swym śladem
węglowym” (s. 93). Jest on podłączony do ekosystemu, jego cyrkulacji, metabolizmu, energii czy też ekousług. W szerszym wymiarze: nieświadome masy mają
szansę na poznawczy awans do poziomu świadomej, choć — rzecz jasna — „pasywnej publiki, która rozwiązania powinna pozostawić geokratycznym ekspertom” (s. 93).
Zależało mi na szczególnym podkreśleniu wymiaru krytycznego książki, dlatego tak wiele miejsca poświęciłem na omówienie jej części drugiej. Bonneuil
i Fressoz stawiają sprawę jasno — nie możemy pozwolić na bezmyślną przemianę
humanistyki i nauk społecznych pod dyktando napływających danych dostarczanych przez nauki przyrodnicze, na bezkrytyczne infekowanie się metaforyką antropocenową i zapominać przy tym o wypracowanych narzędziach, podejściach,
sposobach pracy. W takim bowiem wypadku humanistyka faktycznie stanie się
niepotrzebną przybudówką w akademii.
Jak już mówiłem, ostatnią część zapełniły propozycje alternatywnych narracji
historycznych. Choć są one niezwykle ciekawe, pominę je z uwagi na przyjęty
tu sposób ujęcia omawianej książki. Nie można jednak zupełnie nic o nich nie
powiedzieć. Jako przykład pozytywnego, alternatywnego podejścia — jednego
z proponowanych przez Bonneuila i Fressoza — warto wskazać rozdział Capitalocene: A Combined History of Earth System and World-Systems, który traktuję
jako kulminacyjny całej pracy. Na trafność takiej interpretacji wskazują słowa
autorów, które pojawiają się w jego zakończeniu:
Podsumowując, liczne heurystyczne i poznawcze korzyści przemawiają na rzecz mówienia raczej o „kapitałocenie” niż antropocenie. Oznacza to w szczególności, że bogatym krajom nie
powiodłaby się industrializacja ani stworzenie powojennego zamożnego społeczeństwa, gdyby
nie możliwość nierównej wymiany ekologicznej z resztą świata oraz że ta nierówna wymiana
ekologiczna faktycznie stanowi główny czynnik wyjaśniający jednocześnie genezę asymetrii
bogactwa charakterystyczną dla historycznej dynamiki kapitalizmu oraz ludzkie działania, które
doprowadziły do geologicznego wykolejenia się planety w antropocenie. (s. 252)

Kategoria „kapitałocenu” została zapożyczona od Jasona W. Moore’a3, który
w ostatnim czasie zaproponował ciekawe rozszerzenie teorii systemu-świata, roz3 J.W. Moore, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, London-New York 2015.
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wijanej między innymi przez Immanuela Wallersteina4, o wymiar ekologiczny.
Służyć ma temu również propozycja zamiany pojęcia „systemu-świata” na „ekologię-świat”5. Podczas gdy antropocen ma oznaczać epokę człowieka, kapitałocen to epoka kapitału. W interesującym nas kontekście sprawa jest stosunkowo
prosta: zapytajmy o historyczne przyczyny rewolucji przemysłowej (pierwszej
i drugiej) oraz wielkiego przyspieszenia. Idąc tropem Moore’a, Bonneuil i Fressoz sięgają do Marksa i mówią, że skoro zwracamy uwagę na wszelkiego rodzaju
działalność produkcyjną, która osiągnęła skalę tak akcentowaną przez antropocenologów, to znaczy, że pytamy o towary. Propozycja Marksa jest skromna. Mówi
on, że w kapitalizmie pieniądz prowadzi do wytwarzania towarów, aby te z kolei
pozwoliły pozyskać więcej pieniędzy (s. 223). Wallerstein ujmował to jako niekończącą się akumulację kapitału.
W tym kontekście postawmy pytanie o rewolucję przemysłową. Pierwsza i zasadnicza sprawa: jej przyczyną nie jest ani James Watt, ani węgiel jako taki, ani
silniki parowe. Autorzy mówią, iż w istocie przyrodzie został przeciwstawiony
pewien historyczny system, który stworzył określone wzorce własnego przepływu materii, energii, dóbr, towarów i ludzi (s. 224). Cały rozdział poświęcony
kapitałocenowi stanowi skrótową rekonstrukcję tych przepływów w wyznaczonym jako antropocen okresie czasu. To właśnie ich łączny efekt dał to, co później
skrótowo nazwano „rewolucją przemysłową”.
Choć element krytyczny schodzi w ostatniej części na dalszy plan, nie jest
trudno go wydobyć. Potocznemu wyobrażeniu rewolucji przemysłowej (jako postępu, eksplozji myśli technicznej i przedsiębiorczości) zostaje w niej przeciwstawiona nierówna wymiana ekologiczna. Autorzy argumentują, że to właśnie ona
stała za przyspieszającą akumulacją kapitału, która z kolei spowodowała rozrost
nowoczesnej infrastruktury na całym globie. To zaś wiązało się z wyniszczaniem
środowiska naturalnego. Podstawę wielkiego przyspieszenia — drugiej kategorii, która zostaje pozbawiona mitycznej otoczki — stworzyła II wojna światowa
(roli konfliktów zbrojnych został poświęcony w całości rozdział szósty). Armia
amerykańska dotarła na wszystkie kontynenty, a wraz z nią amerykańskie firmy.
To, wraz z licznymi innowacjami technicznymi i wzrastającym zużyciem ropy
naftowej, pozwoliło rozbudować globalną nowoczesną infrastrukturę, podczas
gdy Stany Zjednoczone zastąpiły Wielką Brytanię na pozycji hegemona systemu-świata czy dokładniej — ekologii-świata. Ujmując wywód całego rozdziału
w jednym zdaniu: infrastruktura ta służyła do utrzymania nierównych ekologicz-

4

Por. np. I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007.
5 Takie tłumaczenie pojęcia world-ecology zaproponowałem razem z Andrzejem W. Nowakiem
w przekładzie krótkiego tekstu Moore’a: J.W. Moore, Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-światowy?, przeł. A.W. Nowak, K. Abriszewski, „Praktyka Teoretyczna” 14, 2014, nr 4, s. 259–267.
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nie wymian6, które stanowiły warunek rozwoju (modernizacji, rozwoju gospodarczego itp.), te zaś prowadziły do wyniszczania środowiska, ponieważ ich sednem było tanie pozyskiwanie przez centrum rozmaitych surowców naturalnych
(na czele z ropą naftową) z peryferii przy jednoczesnej eksternalizacji degradacji
środowiska z centrum na peryferia. W XIX wieku ten sam mechanizm działał
w przypadku Wielkiej Brytanii.
Siłą The Shock of the Anthropocene jest połączenie dyskursu krytycznego
z pozytywnymi propozycjami narracji historycznych przy starannym udokumentowaniu właściwie każdego zdania i płynnym przechodzeniu od pracy na pojęciach do drobiazgowej dokumentacji empirycznej. Nie mam wątpliwości, że to
jedna z najważniejszych książek związanych z tematyką antropocenu nie tylko
ze względu na jej siłę krytyczną i pozytywne propozycje narracji historycznych,
lecz także bardzo szeroki zakres objętych zjawisk i umiejętne poruszanie się po
różnych poziomach analizy. Nie sposób też przecenić niezwykle istotnego metaprzesłania, jakie publikacja z sobą niesie, a mianowicie, że w tym momencie
szczególnie ważne jest, aby humanistyka i nauki społeczne wykorzystywały swe
tradycyjne zalety: myślenie krytyczne, operowanie rozmaitymi alternatywnymi
ujęciami, konstruowanie różnorodnych narracji oraz wyczulenie na relacje władzy i wszelkie społeczne asymetrie.

The double bottom of knowledge structures
Abstract
In the review article of Christoph Bonneuil’s and Jean-Baptiste Fressoz’s The Shock of Anthropocene I focus mainly on first two parts of the book (out of three) stressing their critical operations on existing structures of knowledge. On the first level, the critical work aims at widely spread
commonsensical knowledge backed by propaganda, but on the more important, second level, it aims
at dominating grand narrative of Anthropocene. The concepts of history / historical narrative and the
man (Anthropos) are analyzed more thoroughly as they are fundamental for the Anthropocene grand
narrative. The notion of “Capitalocene” as an alternative more politically reflexive and empirically
accurate than “Anthropocene” is also shortly discussed at the end of the paper.
Keywords: Anthropocene, grand Anthropocene narratvive, critical theory, humanities
6

Ów system nierównej wymiany od strony ekonomicznej opisuje głośna w ostatnich latach
diagnoza Yanisa Varoufakisa, ujęta poprzez metaforę globalnego minotaura: Y. Varoufakis, Globalny
minotaur. Ameryka, Europa i przyszłość światowej gospodarki, przeł. J. Bednarek, Warszawa 2015.
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