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NOTY O KSIĄŻKACH
;\v.um Strnll. fwe11/ieih,Ccn1ury 1\1wlyiic PhiJ,1sophy. ~ew York: Colnmbia Unitersit)' Press, 2000;
\v)· tłanie '" 1';\:ardej opra;\-ie. 302 słrort)·· l?ublikacja
ar1gloję:t.yczna.

TJi1.'cul1,les10H·' itctnet .filo:..ofia (,Hir't.litycznn. au torsI \Va
Avrtu1u, Strołla. \vybitne~o ~pecjalisty 1,.{: dr.it·<lzinic ..:pislctndlogii„ Jilozolii i'i'/.yka i d·.vu<l1.icstcnvi..:c.·7,ne:.i filozofii anaUtycznej z llniv.'ersytetu Snn Diego ,v Ka!il'utTiii,

jest. "branżową" histori,1 filozofii - jednak historią „nicpodręcznikow,(. Stroił propoJll1je bowiem swoi m cr.y ·
tch1iko1n z.a avtanS{)\Va11c, cho.5 ja~no \vylo:i.on;;. '!>ynleTyC'Ztle ujęcie nąiv.·ażn i~js1.ych osiąg,1i~ d\\'Ui.11.iesto\viccxncj
filozofii analitycznej, którą przybliża im jako pr,.cslr,.,,;,

grlzic, dochod1i do „spotkmii~ silnych

oso bowośd"

i g<l'lie i<:ieraj;1 się konk urt:!ncyjnc slano,viska~argt1t11e.nty, orał n1e1oc.Iy badttv.·<.:-'..:.
f..o!\)' tak rozucnia:1~~ filoz.ofii ar:ilityc1;nej Stroll poró-..,.'nnje , 1 S\"·,.~ł ksi:!7.ce do .,systtnn1 Solcry'\ ~apożycz~ti~!t: łdncZO\Vf!: dla logi.ki s,voj~j •. uarracji" ,u(!taforę z d2ie{l.t:i11y p17e~

„

my~lu winiar,kicg11. Amor ruyr6wm1jc tym ~amym wmuukowany pr1.ez ml~ 1.rady~j~
m1.wój filozofii analityczn~j do produkcji nąi lep.szej sheny. System Sokry polega

myśli

hnwi...:111 na r~gulan,yrn dopelni:Jntu n•tist.ar~Y.ej heczki sherry (,.Sol,r,ry")

,,pł~r\VSZ.1

( 'ria-

der;j", c1.yli wiuem z następnej w kolejnotd leżakow«nia beczki, skutkiem cze.go wino
n1lodsze Z\1/0lna „uc1y się" od naJst.ars:1ego, '()TZejn1uj:1i~ jego v.:afory. \'A/ ten isposób - pisze
Alexis 1.ichi ne ,.c:hoć ,v bct·,A~ t. 1888 roku po,..os{ala 1... 1:1ic Y.·ir.,•t'i,;j ni;i, łyLc..:;,ka oryginal11c-go ""'inn 1. 1888 roku, l() jednak 1. hiegicn, lal win<>, kt6ryrn hcci'ka Je~t systenlntyrzuic uzupełniana .,uczy ~iy". nabic~jąc t'1.,-cl1 nl1poju z ł~N::< roku, ajcclno<.;t:L'Ś11ie p<nvodując-. ie 6,v s.zla1.:hetny napój nic traci nigcly Ś\vieżo~ci".
\\' oparciu o Laki koncept. /\vru111 SLrc~H stara si~ przc:nedzić histct1ic; ..nxJzi11nych podo-

bie{istv/~\vśnxi sta 110\Visk t:;prt~z.entO\V3J1ych pl'zez

liczną gc'upę

tv:1•rzyły dv.ruclziesco,i.·i~m.ną filo1()t1ę. anaJi tyc1n<). Sr.roił .

ir.dy\\·idualnos"ci, kt6rc

po~trYeJ~a.i<}<.; pr7edn1iot t,\voh.'l1

l'Ozwnfań ,iako

prz.estt7.er\ luźno ze sobą powiązanycll stanowisk wobec podobnych pro,
blern6w. t'l)Zllmie fi lozofię ,mnlityczn,1 nie jako }PdMli1q dokrry,ir, lee,. jako zespól my-

ślo,vych teindencji PO'Niązan)'t:h z jednej sln)ny ze scjcntyzn1cn1. zaś z drugiej „ 1. filozofią
h11n,anislycz1H), któ1'),'Cll nie ~pO$Ób po1ączy·c je<lny,n o.~ni\v~1n, jedną 1,;harnkreryslyCLJnl
~.;chą> V.'Sp6h1;1 dl:1 <l1i:.sł:tń \Vszystkic.:h filOZ()li.'J\V an:1lilyc1.nyt:h.
Roz\v;,·;~~ją nv..·c •.rodzinne rclat;je"..Str,,11 pO\Vt'aca do pyta.ii l'IC'nlenrarnych, (alcich
j:1k: czyni jest filo,:ofią, jakie ;,;ą j~j poclsta'ltvow~ zadania, jaki~ s;ł jej t.-clc. czy co nu1. być
osta{e(:111ym c:ICkk:111 jt;j upril\viania'? Zasadnicze tcn1aty, jakie StroU JKJfUSZ;;\ ,v \\\·ojej
di;1chroni<'znej .~yncezie. obejn1uji} t;ikie pr()hlen1y. jak p1.7e1niany \V logice n1iite1naryt'1....
ncj (Jottloba Fregeso u ,-;chy)ktt v..·lcku XIX 1j<.'j niezalc:iny ru1:,,v(ti v.· \'.>·h;ku XX v.• kon-
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tekście myśli Bertranda Russella, wpływ postępu w naukach ścisłych na rozwój filozofii
oraz znaczenie zmian w naukach śc i słych dla ewolucji takich doktryn, jak pozytywizm
logiczny, filozofia języka, filozofia umysłu i materializm eliminacyjny, oraz odrzucenie
koncepcji logiki jako języka „idealnego", wyższego rangą od języków naturalnych (Wittgenstejn, Moore, Austin). Oprócz myślicieli już wymienionych, rozważarua Strolla obejmują więc teo1ie takich postaci z filozoficznego panteonu jak Rudolf Carnap, W.V.O.
Quine, Gilbe1t Ryle, Hilary Putnam, Saul Kripke, John Searle, Ruth Marcus oraz Patricia
i Paul Churchland. Tendencje przejawiające się w poglądach wymienionych filozofów
przedstawia autor jako pochodne ich indywidualności , przybliżając w ten sposób czytelnikowi skomplikowaną dziedzinę filozofii analitycznej w kategoriach „osobowościo
wych" raczej niż abstrakcyjnych. Odnosząc zł ożone logiczne doktryny do kontekstu
filozoficznej tradycji Stroił kładzie nacisk przede wszystkim na „poszukiwanie ciągłości
w myśli analitycznej", oddalając obserwacje dotyczące rozróżnień o polemicznym charakterze na plan odleglejszy. Stosując taką metodę, autor skutecznie naświetla zasadnicze różnice, jakie decydowały o odrębności poglądów najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej.
Składająca się z dziesięciu rozdziałów, oparrzona klarownym indeksem i obszerną bibliografią, Dwudziestowieczna filozofia analityczna jest tekstem zaawansowanym
i wymagającym pod względem intelektualnym, lecz jednak napisanym w taki sposób,
aby mógł z niego skorzystać także wkraczający w interesująca autora dziedzinę adept student wyższego roku filozofii. Stroll deklantje bowiem, iż jest zdania, ,,że można z powodzeniem zrozumieć dyskusję na temat wpływu spalin samochodowych na ziemsk~ł
atmosferę nie wiedząc dokładnie, jak działa spalinowy silnik" - i tej zasady przestrzega.

Quassim Camun,Self(tnd Wótl,l Oxford, New Yorf(:
()xl'ord l~ni\•ersiły Pn~~ i!Ni; wycianie \V miękiut;j opl-awie (1999). 208 stron. Publikacja a,1gloję,.yl."L.na.
\'i/ przedm()\\'ie <lo książki .la'!.17; ,{'t.,...;arQunssi1n CassaJH <lcliuiOjl! ~',(·Oj(' 2alo.i:cuia nash;puj~cn: ,,(:en1ralny1n
e.łe,n1entern

tnojego v.•yv.·o<ha ies~ reza, j ż nie ,i est n1oż l i~1c

a dck,vat.nc ~·yja.1.inicnit· :-.a1no.{v;ia<lon1oś.:.:i jaini be7 uzna-

nia vvagi pe,vnych forin san10S'v1iado1nośi.:.:i <:ielt\">ucj. kulre,i annli1yczna tr:1dycja filozofic1n~ pOŚ\\'ięcila jak do
t:1d zaskakuj ąco mah) U\\·ag i". Przc<ls(av:ionn przez
autora arg\1n1encacja je~c \vynikie.111badati ko11ccnfrują
cych slę v.•okól te1.y T1.F. Stra,vsona sfonntilo\vaucj ,v pr.1.
cy The Boun(/s 1~{S, nse ( Oko,p:,' sensu). il.. aby być ł.::..ro r~
sann;.~~·iaclon;ą. t:.zlo,vick n1u:-i puslr1..cgać ~iehie jako
cielesny obiekc Vlirl>d innych cielesnych ohicktó\v,
\V nąjogóh1ic:jszych /.arysat:h Jairl. i f'1i:iaJ je-st pracą ekspJon,jącą nan1 rę san1oihviadomości nu drcdze ~y.,rematycznego 1>00dawania w wątpliwość kolejnych argumemów. jakie
tk't$.:ią u podłoża po,v.szechn ie dn1..1d u1.n,1v.·;111ego i \vpł_y"''o\vego pogl:1du, lż intro:,,pek1

Ly\vna Ś\\1 iac!~nn~iśt :-;it·bie jako obiektu \{' iv.·icci-..: uit•,jest ,nożli\Va. QUl)S5.i111 t'us:,-an1przed::-tav.·ia poglądy opctł.yt.·yjnt· ,vohcc lv:icrtlzc:Tł lilo?:olO\V t111pir)·....:zny...:h t iJl..':alistycznych
(!i time, KHnł. \.\:Htgensteh1 j , c.iostan;1ąjąc pr/...ckonująt·yt·h urgu111;;uL6\v. i:i postrzegana
samoŚ\Vi::tdoutuści

juif1, uii..! jl'Sl ..systen\01.vo nit·.u~:h\1;·y tna•· (,.systen,atioraz, l.e śv•iadtJTnośt ,vłaxnyc h my·~Ji i do:-f\.\•i udt:1.e:ń v,··yn1aga po..:zucia
własnej rnyśłąc<-j i dośw iadczającej jaini jako ukszWlttJwanego. umieszczonego w §wiecie. stałego, fizyczne.go obiektu \V$n)d inny·ch obieklc),v.
K:-.i ążk<l składa się z pięcin zasndniczycb r(-.zdiinł{1v:', {<.ozclzial pief\vszy, Jaf.,i i l Y.' iar
(,\'e({arul ~\btld) \\·proi.vad1a podsla\\.·o,ve dl~ pracy pqj<;,eia or.,1 ofen1Je przegh)d naj\vaż
fli~iszycb star1ov,!lsk :iloznfic:1.11ych v., debacie 1x):,;\\·iyeuu.!j tej relacji. l\'a\{ypnic c1.yteJnik zapo1.0Hje się,: \'r'ątpli\vościarni 41u1.ora . _,.:ohcc Kantn\vski~j te1y n niesuhstancja!nośc: i jaź.ni (tez(r o \rykJuczenju 11U! 1:.·xt:lrtsio11, 1'heJi.-. ł i z <l)·Skusją, jaka V/Okół Lej tezy ,i..l~

7.

perspektywy

calły eł u s ive '' )

\\')'\Vi ąz.ała.

Oyskut-;ja nad Kanlo,vsl~ lc.t.ą pro\\·ac.Jzi ,v kul.:jny111po<lro2.d..t.ialc do i;z..;:ici krytyc111;,j pra~y. Roz,,x· ,.y11 uj,1ją ( zmierzające ku obtonie cezy o konieczności postrzcgm1ia wła 
snej jaJ.ni w ka1cgoriach przedmiotowych joko warunku ,am oświaclomofri) ro7.wai.ania
nad tZ\V. a1xrutte111er11 ::;anu>śu:irxdLJnwlcio\t•ym {l'he .'>e(f-Co,,sciout1tess ,1r~u11,t"1tl). c-zyli
nrg11111e111.e1n, kłc)rcgo cpi~h:ml,l<>giczną pr/.c:-.ł:n1ł..ą jL·sL tivicrdzcnii!, i:i. p<1<l1nic,Ljako podmioL {...~u~jtt('f qua su~ject"') nie nlo7..e być ~v.·yn1 v..•h1~1ryu1 przed1lliote1n, gdy}, \vy111agało 
by tu i11!rospektywJ1ej ~wiadomości wla,;nej jaini jako ustalonej s11b.t,11icji - (ll'.ZY czym
ni~ jest n.lo71i\ve, t>y Ull'\valona ,v j iJkie;jkol~.viek st..al~i postat>i Jai.1\ mogła uobecnic.' się
,.v płynnyn, ci,1gu ,ve \\'11\'.lr1.ny..:f1 \.\·yg(~6\\'. (JJv.·olująt· si',' Ju pra..: Lakit·h badac1.y, jak
Ryle. M~'0ion, AUis.on, (';7Y Sh0e1naker, \vyznncza Casfu.11n pr1~s1n~ń n1etoclo(ogiczoych
konLro\v;:rsji, jakie 1,Ą•iążą si,; 7. 1>r1.c:-.hu1karni leżąC')'rtli u po<lst.!t•A' po\\·szt't'.hnit UZJlanych
lwi~rcfaeii na remat podmiotowej samoświadomości -i w !en sposób przygotowttje grurn,
!Ul .który111 (v.• kot~fnych ro'!.d:t.ialach) hudov:ać będzi..: v,;yv,(ld o koni ccznośt'i s.an1ośv.:ia
dcun,>śc! jat ni jako fiL.yt"t..11cgu l>hicktu \V ~,viecie.
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W rozdziałach drugim, trzecim i czwartym, autor prezentuje kolejno trzy argumenty,
na których wspiera swoją tezę. Pierwszym z nich jest argument z obiektywnofri, budowany na założeniu, iż samoświadomość wiąże się ze zdolnością do myślenia o niektórych
przynajmniej postrzeżeniach jako o postrzeżeniach obiektów, czyli - innymi słowy - iż
konkretne przedmioty poddają się postrzeganiu, lecz są zdolne do istnienia poza percepcją. Założenie to umożliwia twierdzenie, że - aby doświadczenie mogło speł niać taki
„warunek obiektywności" - podmiot musi posiadać świadomość samego siebie jako
fizycznego obiektu. Słabą stroną tego argumentu, jak Cassam przyznaje, jest brak podstaw do twierdzenia, i ż przedmiotowe doświadczenie musi koniecznie spełniać warunek
obiektywności. Stąd też konieczność wprowadzenia do wywodu kolejnego, .,posiłkowe
go" argumentu, w którego założeniach samoświadomość definiowana jest jako zdolność
świadomości do przypisania sobie jej własnych reprezentacji. Taki argument z unifikacji
wykaże, że warunkiem ,,zunifikowanej świadomości" jest pojmowanie niektórych subiektywnych postrzeżeri jako postrzeżeń obiektów. Zorientowanemu w ten sposób wywodowi poświęcony jest rozdział trzeci książki, który prowadzi do przedstawionego
w rozdziale czwartym argumentu z totsanzo.fri. Podstawowe dla tego argumentu pojęcie
samoświadomości opiera się na założeniu, iż samoświadomy podmiot musi nie tylko być
zdolny do przypisania sobie reprezentacji, aJe także musi posiadać świadomość swojej
własnej „numerycznej" tożsamości jako podmiotu różnych reprezentacji. Tak więc konceptualna wersja argumentu tożsamościowego zasadza się na tym, że pojmowanie siebie
jako fizycznego obiektu jest warunkiem koniecznym samoświadomośc i , ponieważ jest
jednocześnie warunkiem koniecznym świadomości własnej tożsamości. Argument z toż
samości - odwrotnie niż argument z unifikacji - przedstawia związek między samośw ia
domością i warunkiem obiektywności jako wniosek.
Trzy argumenty, które filozof przedstawia w centralnych rozdziałach pracy, dostarczają ostatecznie podstaw do zakwestionowania Kantowskiej tezy o wykJuczeniu, która mimo długiej historii i filozoficznej produktywności - okazuje się tezą niemoż.liwą do
utrzymania. W ten sposób autor dowodzi swej własnej zasadniczej tezy, tym samym koń 
cząc wywód.
Praca Jaźn i świat, która dzięki przejrzystej kompozycji wynikającej ze zdyscyplinowanej argumentacji w sposób przystępny przybliża czytelnikowi złożoną problematykę
podmiotowości, tożsamości i samoświadomości, jest nie tylko ważną propozycją filozoficzną, ale także może stanowić swoiste kompendium koncepcji samoświadomości. jakie
dotąd wykształciła myśl nowożytna. Wypada też zgodzić się z opinią P.F. Strawsona (recenzenta książki), któ1y podsumował swą lekturę Jaźni i świata twierdząc, iż praca Quassima Cassama ujmuje trudmy problem samoświadomości „całościowo, subtelllie i z niezwykłą precyzją" - i jest pozycją „niezbędną dla każdego filozofa, którego
zainteresowania wkraczają w tę wymagająca dziedzinę".
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Alexander .Rfo~1rr, )1Ianms 1". Pcschi, Karl Edlin·
~t~rt .;J(łnt.hcr J<ic,'(~ii. ~:vait,~r ł'\~1~! :M.,. Vlnuai -~ł"
•.uili•. {.',,gudii·e ,·,·nu,uitdif>n:-.·r 'l't•clutu/Qgtrul ,..,·,·up,,,· ~i
. 'hilosoolticai Implim1io11s. (OT[:<1111s11111s :uui System.
Jcltr!iłmreihe .Ies Wie•ier :trl>eiiskre.isesfur S.vs1e111i.• che i"lleorie :iey {)r(.funi.uuu.t, t:z~ć !.T:,,-..ecia. tV,,.d. ><'..

. 'ii ~{.arJ 2dliugcrJ. l!rftuKiul't Atu '.l,fain: -:>~wr L,mg
:~uropiii,:,;t:i,er V'er1ag nel· \\.'iss~nscnaft~n, 2fH)1: ą•y..
•łani~~' iniękkiej «•pra\t'ic. 263 sfl·ouy. ~JbHkacja au..

~loja;zy<~ina.
',·\iirluaiflt! ·;:t·c:;•·)1,·i~;/01,: - ,ods1a•,1.-~· .(Of<11i1 -.,.,Ftu:.
~.'l'flhlft~· ił!t::11łi,::.ne , unf.tlikuL;ie ,;'itoiofic.-.11e ?Ja~ri...·ka

;-;~c ilmm::u inykulów ~oKonfere.nryJnych ,o<I -e<laKt:j~~ .:\te~lU){ll'<• ftiegł~!1t \·1:Ji'K. us:~ r. !1c.:.:l!;11;J, ;(;)l•h• Fcllir,.;era, ~Jiinihcra Rc~?t..:. n1'U/. ',\':JłLC:·a ?c:,gia. /\rtykuły nrc.'cnl.(>\VaH1.; 'h_vły ·v i>u~W,(.·j :"C!b:-a.
"6\Ą.' 'Jt' -~un~~!• ifit(.·rUy!)c:•pliuanK·_i '.on((.·rc:lc}i .,N(.'\\' 'l'rcncls ;u !:~"!,Hitive 3(.·łe:lcl.:' 2001 ",
.~tór« odbyła się w ',Vie:<iniu. C!:en1 iconf~re:1c~i było Sl.\vor,.ense ·,.vsn,)h1c~o i'onnn liy.1.;,ku::yjn~~o Jla :e!>rezenull'lLov: nJ:inyc~1 ct~k·cil.iu nauki . Z()inic)ov,anie \1.•ie-tonspeki:t)\vcj
·.v>:uliru11: 1;1og1ądóv.', 1'1Óra :nogfaby ~aO\\:C"l".O\Va\~ głęos.z:yn.1 u.•gl~dern '"' ~jav..:isko u~·frfn;i l~1ośc1 i p(O\.vaclz1łany do dODrcc;:i?(l\\.'ania 1nac;7e~l1a lego pqjyc1a . .,\,' ,1rzi:cl1uo\.\•ic do ksi:1i,'d .;)hcjrnuj~C(.'.i tic:.:,~·yk.i(.' ~i!(.'!Oklo;; "'pcKLrun, ,)rohit·,n6\.\' ·c:\Viąti111y<:h ~ ...:e.1lu·u~11yn1 Jhl
rozv.'ai:«ń 'Jr:~e.stn\ko\V !~onferencji ~ia~·iskie:n. _'edriK10{Z>' ~''-'l'H('::1j<~ U\\';•!:~-. i7 - ł.' ".l(łr67.
nieniu •lei u11v4.;11 nuhlik:;.c_:i ~ ,~j .t;-.icd?iny lou,, i<tdry \>u<h13~ .10 ·i!k ~1.yh:!nłku111
.:.u,vit:ra teksty koncentn1 jące
91·zede :,,-,;zystki,n !la ;,t'obien1,1tyce 1.1Ni~7an~j ~ :uo7.ii•;•ośc~ą ·.nterdysCj'l>rin~'U11egQ 'Nspóidz1ala111a · .nte~r«cji ~pif.tenl(llog1.:.:;.-:nyt'h · k.nn~e.n1u,1fny~:, 'ioryzont6\\', _iał.:ii; rcpr~;.:c:1t1~ią :~!, JUlorz\•.
R~cl.1k1or/.)' ,:au\vai.ai~. 1ż 1>.,t:to1i~ ,l\1,·ic lick~uy apły11.:;Cv :,ou .~nut<:ic,n .Ht(.·n;:-:ujij(.'Cj
pr.1.1..·1niauy>ja1ea daJe ~ii;! taot,se:,vov..·a'-: o: i,·vielu dziedzina.eh nauk ;:irzyJ·oonic'.':'.:(:h, .;to~o•1t·ru1ych. ·,v ·nr,dv.:.::;ni~... .,,. ,sych("l)ogij, n t.ik.T..e '"' nau Kach hn111;n1i:..Lyc.-.uyctl. Pl~iye1~ .:..o;łr·
t.uainoś(.·:··· c.iaro hu\.\·icn1 -,lx.:~~.~.!l~ •10\V(.'Tnu rozt1111icu1u ;c:;o <:.:.yru ~<'~,t- lub •noże ;,yc JJl'ezt:ufa(lll c:y ·eprezearae,:.ia wiedzy, ,\le takze rro\vyJn ko1h:er..c:iorn je1 nalry,1 1,.,ufrL ,. \Virtuainość nicjcst.~uż tonccph„"':ll :.:hstrakt·:.,:jnym. ~<H)ry •v n:t:ii~pszyrn '"'!,.fJndku '\.'pn.>\Var.i?.a
l,;•e :,,i :\vc1c przy :,ornoc:.: cvhcr .:'t:=:1.av.·lc ,v \aV1'1ar.:.::1kach :ntcnK;IO\\.'Y(.'h. l1zS..; .1uuuy 'Ju
~zyn1e:1ła ! ~kta1nj •v1nualności v.: •1.:ieJu oz1edz1nach cou1.~ennego 7.yc1a. ~intc;.1.;.zy ,·.h16r
arrykulóvt' ;tano\vi a~,jk-;psic 1>otvt'ic:Uzc:1ic ial.:icj ,:~·o1u~;i. »ICrują(.' hugnLy , >r1~~b!tl je~
naj\va7ni~isY.y(.·h , )!>-i~g!lii;C:. :ia1is1.n1.nic.~~zyt'h ">rohicm(>i,v : :;po~nbl•\.\· ·1.i1Kor't:c;ucuHl :;ię
•,·1ruutluo.~l~i '.\: -tiżnvcn ilY~l".~,:pHJta~h.'~
Zgodnie z ;.:.afo:i.c1narni ·-c<lai<.Lord\v, trz~'CZ\:~~i;:o\l.•y ,,0Uz12tł ~u\.\·arlCę'U \V '.OHUC :uutc
rialu cldi,i.•i(ircit:clł:1 :-:1~·0K1t: /,n;:init'o\van1c fHUicisć :io 1.yl.ułov.·i:go pruhfcn,u. (.~1~:;(: ;>icr\11·
$;:a . •0 ....,,n/tnn.v po~JU.ll1''i'.-.e ; ;,sy,:lu,fogu·rntt !,~4,;zy ~ulykL1łv :-:011~t·Jnrujt)Ct się ;>rzede •.vszyst·
kuu nau sposoba1ui istn(enin ,.virlnałnolc.:. ę,,.· •.iz1e~izinie po1.nanic1 i nabyv.•:,ni;J \1.:i<",(l1.}'. nrr:?
na<ł ?Syc:1olo~~c:.11yrn1 H,pcJd:.tmi .\.·ifu1arnnśc1. C,.;,;::C: .Jrug~t. ~łlil'tuaino.~·(.~ r i>e!:\'/"'k.tyh'l~
nJz\1,•q1u teL·n1?if..i: ;,,t.c,/ikocjt'. ?:a\Vier« ·eksty .>nla\viające .vykor1.yic:t::nie •r>ctocl Nirturilnyc:b •v eauk:t~ji. Jl1cdyc;tnic. chuurg!i, .)rar. !V lV/Or/c~1iu in1(.·r1:::.Js6\.\' łą(.'..:.łlt;\•Ch uiytko1,vnik:« z ko111pu1.e:-em. \V ._.~-:,.:~:er łr1.ecH~j. ;:alylułovv·anci fo'{Jo-:i,.r((::.n" f ,•pi.\'fitUlologic-;:;lc potJ.
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stawy winualności, znajdują się prace poniszające problemy wirtualności i wiedzy w perspektywie epistemologii, omawiające metodę symulacji i jej implikacje dla rozwoju teorii, analizujące związki między wirtualnością a percepcją, oraz ukazujące wirtualność w perspektywie historycznej.
Omawiany tutaj zbiór - zgodnie z intencjami jego redaktorów - ma za zadanie rozszerzenie powszechnie uznawanej, ,,popularnej"' definicji wirtualności - pojęcia kojarzonego
chyba najczęściej z zabawą. Wirlualna rzeczywisto.fć-podstawy kognitywne, problemy techniczne i implikacje filozoficzne zjawiska to książka oferująca starannie dobrany zestaw tekstów, które dobitnie wykazują, iż wirtualność jest zjawiskiem o daleko szerszym zasięgu,
mającym poważne zastosowania w takich dziedzinach jak przemysł czy medycyna - i obfitujące w poważne konsekwencje dla rozwoju wielu dziedzin filozofii i psychologii.
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.lulia Kriste,·a, Tlw Pm·tahlc Kristevn.. Wydanie
uiuµeluio1tc: red. Ke]Jy Ot!vi~r. Ne.,,. ~·:~;--~: Colun1„
bia lJnh·c,·sif.y Press, 2002; 474 strony. l>ublik~('.in
augtuję;:~,,.i.:r.na.

·11-ur P1,rfahle K risteJJa, czy li KrisieV(I \t„ H'ersji /JY':.ft11ofne.J - ohok zredago\vaoej JJr.te:l ·r. lvtoi i ,vydaut·j
w 1986 rol:u ksi:1żki The Kriste.>•t: lfoada - !o najwa.i.nicjs.zy być n1oic 1.hiór łL·k~L(r.•; Julii Kri~1L'V~j do~tępny
ob~•~ole na ryuJ...u. OOUl.V.:iłtua lu po~ycja, u1.upelnioua

wohec pop,7.?.dnieg:o ,vydania o najistotniej.:>zc puhhk.acje fr"ncu~kic:j baLltti;lki h o:-.hslnich pi~·ciu lat., rna na 1.:clu
do~tarc1e.11je czyteln iko,vi repre?tJHaty\vnego v,ybOJ.'ll
prnt'" Kl'i~tc"\'tj. kldrcj l.!b1l1>L! Shov.·~tllL.'f tH.,varcłe przyznaje
.,nn.*'IĄ:-P~ł\\' (> intcl{~kti.i~tlnego tronu" \V suk.cesji pu Sinto~
11.! tle Oeauvoir, i którą Paul <le !\,1an u1nies1c1.a- obok c:enette'a. f'oucaulta j Circin1asa,,.. gronie najv.·yhitnk:jszych huJat:1.y na i\Ą,ii.XiL!.
V!/ za łożeniach red,1ktorki 01na\vianej ksirlżki, profesor KcJly Oliver (łtulorki 1;1ki1..;h
pozycJi j11k Reading Kriste11a, L!Z}' lVitnrs\11t,~), \Vyhl>r 1Y?Jn-ezen1nry.'\JJ1Jj' l)O\Vinitn ofcrt>wac: ~,ytdoikowi p17..egl~d rych prac Kriste,'ej. które wprowadziły "" t<:11rii i metodologii
badań Hterac:kich i kuliurov.·yc:h „najwa~ni~jsze inno\v:1cje" i spo\\.'Odo,val}•. i.e i1.:h autorka zyskała naj\vyżs1.y sLalus \V ś~·kxic hun,ani:-tyki .lako ..~·ind,1,~r głos v.•e ,vs_p<H.:.·1.csnej
fr.1ncu~kicj krytyL:~··. S.tł!d też- ClloĆ tyluł zbioru \V}'rai.nic tego nie ,v.;;.ka1.ujt~ -J<.risfe11a
l~' \1,•ersji J>r-:.P.nc,śne.i nie 'l.tv•iera Ut.\voró,v p1'07.r,ton;.k!c::.:h. ujn1ując jt."'(lyoie puhlikacje 11:;11kowe h11daczki.
Przedstawione w omawianym zhio17e teksty pogrnpowane zostały cen,a1y,·1.nie, u1nie~zczone ,v !i<zcśt:iu ut.\::tdnirzych nJ~<l .dałat·h opatrzonych krC>tkilni ,vst.ęp;uni i - juko i;ałość
- popr,.cdz<Jne zostały obszerny1n ,i..•pro\vadzcnient >.() rcv.·ufucJat·h Kti:,;11.:vcj"' (..Kd:;re·
,,:.1 "s H:cvolutions"), stru10\viącyn1 syntetyczne 01uó·1Nfenic i11tele.ktl1uh1cgo <lorohk11 bathtcz.ki,
01·,11. 'Npl_y\VU. j11ki jt·j prace \VY\V~criy 11a kształt ,vsp,)lczesnej n,y~łi kryryc1.nej $ł,y1uuluj ąc
ro1.v;ój r()żny.,;h pL!r~p1.!klyv1 tt~o1x.·Lyc.:1.i1ych.
<:.tę§ć piet'\vsza, 'l)·a.fekroria KristeL-'f.i, czyli o sobie H'lcl(nynii s!(Jl~'a mi {l(risteva's
Tn1icclo1y: fil Her Ow11 Words), 1.awiern t.yll<o jeden tekst - antobi9grnficzuy esej z 1984
roku 7-:tlylułov•any fliperhola ,nej fJtunięt: i (:\1y .,i1en101y '\· Hyperf>of~), kJ()')' jako J·1enu, .
ires ukazał si~ po francusl1J już ,v 1983 !'oku na łtuu~..:h l'.:2:A.'>upi..;nlu „lnlini". \V e.~j11 ty1n

Kristeva określa n,icj!-.Cc ,vłasnego h1Lclcktualnego dorohkt1 ,;,. .• konrekś..,;ie filozofii t·g,.ysten~ji~języko7n~,,,,.$t\1r·,1. łiteratury, strukturalizn1u j dekonsrruk~ii. oraz v15kaLl\jc r.·1_yn-

niki. jnkie wywatły naibardt.it>j ma~zący wpływ na rozwój jej pogląd<iw. Omuwia więc
~\</e zaanga'l'o\v;tnie \V dziafałno~ gnJpy 7\Vi~;,an~j 7. czasopisn,eiu ,.'f'el Quer• {po ro7'<.\•f,:iz„1niu ktćir;:go pov,t>lano do i.yt'ia „Inllni").

ptKłkrcXla

1.naczenie prz}~jai.n( z f.cnil~111

Bcrlt'\'i,,;.re. or:11. v.'yjainia ~nech:1ni1.n1 .1:.\vego st.opnio,veg0 od.!'tYf.l0\'-';111la od z.tintercsoVi.':lń /,\\•iązanych 2 polityk~ i r~n1łr1izn1...:111, h)' ostat~cznic po<lsumov.·ać :i\VOj<J ,vypo,vied.l
~woiscą deklamc.111 wi1iry w przys,.h,ś.: bh1dzącej w(lkól .Jdei" , ,.Logosu" i „l'ormy" judeo-...-:br1eicij:n'h,kicj kul1.ury. lbn ,vai.ny, \.'hn.ć nictllugi tekst, zn,1kon1icie \VPJ'OV.·a<lza
,.;1ytclnik;t t\o' drug:.1 t.:i!~ś( k.,;iążki. pu:h~.,i<;t.:llllą prohJcJUłtlyce µodrniolu 1.v konLCkście praklyki t\\.'Ol'Zenia ($i~) znac1.e1\.
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Część druga zawiera bowiem reprezentatywne fragmenty z mtjszerzej chyba znanego
tekstu Julii Kristevej - opublikowanej w 1974 roku pracy doktorskiej pt. Rewolucja w ję 
zyku poetyckim (Revolution. in Poelic Language). Włączono tu takie teksty, jak Prolegomenon, Semiotyczne a symboliczne oraz Negatywność: odrzucenie, jak również fragmenty dwóch esejów: Pożądanie wjęzyku (Desire in L.anguage) z 1975 roku i Cws i zmysł
(Time and Sense) z roku 1994. Wypowiedzi zawarte w tej części książki ilustrują podstawowe rozróżnienia, jakich badaczka w swym wywodzie dokonuje. Wprowadzają tak.że
w sposób systematyczny terminologię Kristevej, przygotowując czytelnika do lektury
tekstów proponowanych w częściach kolejnych.
W części trzeciej, Psychoanaliza miłości. Środek anrydepre.syjny (Psychoanalysis of
Love: A Counterdepressant), zawarte są Historie miłosne (Tales of love) opublikowane
po francusku w roku 1983 a po angielsku w roku 1987, fragment pierwszego rozdziału
klasycznej już pracy poświęconej depresji i melancholii pt. Czame sło11Ce (Black Sun)
( 1987/1989) oraz fragment tekstu pt. Nowe przypadłości duszy (New Maladies of rhe
Soul) ( 1993/ 1994), diagnozujący pustkę współczesnego życia i zanikanie znacz.enia w dzisiejszym świecie.
Część czwarta, poświęcona Tożsamości indywidualnej i narodowej (lndividual and
National Ldentity), zestawia dwa ważne leksty Julii Kristevej: W gestii lęku (Powers of
Horror) ( 1980), oraz Obcy samym sobie (Strangers to Ourselves) ( 1988). Pierwszą z wymienionych tu prac badaczka poświęca podziałom, których zajście warunkuje wykształ
canie się tożsamości (- Lu pojawia się dokładne omówienie kategorii abject, upodlonego/odrzuconego, trzeciego elementu ciągu podmiot-przedmiot). Drugi tekst dotyczy
z kolei kategorii obcości , której analiza prowadzi autorkę do wniosku, iż etyka psychoanalizy powinna stanowić model dla etyki polityki.
Macierzyńsiwo, .feminivn i kobieca seksualnofć (Matemity, Feminism, and Female Sexuality) to jednocześnie tytuł i słowa-klucze części piąt~j omawianego wyboru. Przedstawione
są tutaj fragmenty wprowadzonych już wcześniej tekstów pochodzących ze zbiorów Pożąda
nie w języku, Historie miłosne, Nowe przypadłości duszy oraz Czarne sło,ice.
Pierwszy rozdział tej części prezentowanego tutaj wybom poświęcony jest macierzyń
stwu. Czytelnik znajdzie tam przedruk pierwszej sekcji ważnego eseju Kristevej Macierzyństwo oczyma Giovanni Belliniego (lvlotherhood According to Bellini), zatytułowa
nej Ciało matczyne (The Materna/ Body). Rozważania tam przedstawione budują teorię
macierzyfistwa o przeciwnej wobec Freudowskiej orientacji. Wychodząc od analizy toż
samości matki i jej niejasnego statusu jako podmiotu w kontekście biologicznej (przedspolecznej) teorii macierzyństwa, Kristeva przechodzi do analizy macierzyl'istwa w perspektywie judeochrześcijańskiej. Zestawiając wnioski o podmiotowości matki płynące
z obu analiz, badaczka argumentuje, iż macierzyństwo może być doświadczane przez kobietę jako „zjednoczenie", w wyniku którego „kobieta staje się częścią różnicującego się
wobec siebie samego macierzyńskiego continuum.", ,,stając się- i będąc - własną matką".
W ten sposób, twierdzi Kristeva, ,,kobieta aktualizuje homoseksualny aspekt macierzyl'istwa". Kelly Oliver zauważa, że teza Kristevej o tym, iż matczyne ciało „lokujejouisscmce" we własnej kobiecości i w samym macierzyństwie, jest tezą radykalnie opozycyjną
wobec Freudowskiej, która wiąże macierzyństwo z zazdrością o penisa.
Przedstawione w części piątej kolejne wyimki - Stabat Mater (197711987) z Historii
miłosnych oraz Czas kobiet (Women's Time) z Nowych przypadłości duszy - w jeszcze
bardziej 1..aawansowanym stopniu problematyzują kwestie macierzyństwa i matczynej toż
samości, ale także pomszają szersze problemy kobiecej seksualno.~ci i kobiecości w ogóle.
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Poetycki tekst Stabat Mater pisany jest w dwóch koJumnach, z których jedna opisuje osobiste doświadczenia Kristevej jako matki, a drnga oferuje teoretyczmt propozycję rekonceptualizacji macierzyllstwa: .,heretycki'. manifest- jak określiła ów tekst Kelly Oliver postuluj<1CY lu:r-ethir.:s, czyli kubiec<1 etykę, którn 1Lie uopus:t<.::a1 możliwości redukcji matczynego ciała do - jak można byłoby to okres1ić - brzemiennej ciszy.
Czas kobiet to esej, w którym Kristeva, omawiając rozwój teorii feministycznych,
ostatecznie identyfikuje swoje poglądy z poglądami tzw. trzeciej generacji feministek, czyli
ze światopoglądem tego pokolenia, które w odróżnieniu od poprzednich kwestionuje moż
liwość istnienia jakiejkolwiek tożsamości pozbawionej nieciągłości-szczególnie w kontekście pici (i ról społecznych pici).
W kolejnych podrozdziałach tej części książki powraca dysk'Usja wokół pojęcia abjection (upodlonego/odrwconego) - tym razem w konkretnym kontekście kobiecości i macierzyl'\stwa (temu poświęcony jest wywiad z Elaine Hoffman Baruch) - oraz wokół koncepcji melancholii, która zdaniem Kristevej stanowi inherentny element kobiecej
seksualności. Autorka argumentuje, że w odróżnieniu od seksualności męskiej, seksualność kobieca naznaczona jest nieuniknionością odrzucenia matczynego ciała, a tym samym odrzucenia/upodlenia własnego: macierzy11skie continuum powoduje, iż kobiecość
identyfikuje się z tym, co jednocześnie trzeba odrzucić (aby uzyskać własną heteroseksualną tożsamość) i czego od,:mcić nie sposób (aby tożsamości nie utracić). Badaczka stawia tezę, że kobieca seksualność jest melancholijna, ponieważ kobiecość, aby być kobiecością, w nieunikniony sposób musi nosić w sobie „martwe matczyne ciało".
Tekstem zamykającym piątą część zbioru jest wprowadzenie do poświęconej Hannie
Arendt książki Kobiecy geniusz (Female Genius), w której badaczka buduje dyskurs niepowtarzalności twórczej jednostki w kategoriach „codziennej niecodzienności", prowadząc s,vój wywód k11 ostatecznemu w11ioskowi o nieszablonowości i odrębności każdej
kobiety, i w ten sposób kwestionując sens wszelkich uogólniających koncepcji.
Ostatnia część Kriscevej w wersji przenośnej, zatytułowana Rewolta i wyobraźnia
(Revolt and lmagination), zawiera fragmenty z dwóch książek francuskiej badaczki Sens i nonsens rewolty (The Sense and Non-sense of Revolt), oraz Rewolta intymna (Intimate Revolt), w których Kristeva po dwudziestu latach powraca do kwestii o znaczeniu
zasadniczym dla jej wczesnych prac. ,.Klamra'', jaką Kelly Oliver spina całość zbioru, nie
jest jednak zabiegiem wyłącznie kompozycyjnym, który w wygodny sposób „współgra"
z chronologią rozwoju myśli Kristevej. Umieszczając w końcowej części k siążki teksty
takie jak Przyszłość rewolty (The Future of 1he Re volt), Rewolta dziś? ( What Re volt
Today?), czy Przyczynki do badań (Elementsfor Research), redaktorka zapoznaje czytelnika z tymi poglądami następczyni cle Beauvoir, które reprezentują obecny kierunek
rozwoju jej świadomości teoretycznej i umożliwia mu dokonanie rekapitulacji zasadniczych koncepcji Kristevej, które stały się inspiracją dla całego pokolenia badaczy.
Kristeva w wersji przenośnej jest pozycją ważną i przydatną Reprezentatywny wybór
tekstów umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z szerokim myślowym spektrum Julii Klistevej, ujm1uąc wszystkie jej najistotniejsze postulaty teoretyczne i wyjaśniając kJuczowe
dla n.ich koncepty. Choć naturalnie wybór taki nie zastąpi lektury całościowej, z całą pewnością może stanowić materiał dydaktyczny dla studentów takich kienmków jak literaturoznawstwo, gender studies, czy kulturoznawstwo, oraz wygodne źródło bibliograficznych
odniesień dla naukowca stosującego we własnej pracy badawczej stworzone przez Kristevą
koncepcje. Przekład omówionego zbiom, lub analogicznie skomponowany, polskojęzycz
ny wybór tekstów Julii Kristevej, byłby pozycją ze wszech miar pożądaną.
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