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Jak widaæ, wewnêtrzna perspektywa w �przejazdach przez piek³o� dotyka³a granic
do�wiadczeñ klaustrofobicznych.

Ksi¹¿ka Rybickiej to praca skoñczona i przekonuj¹ca. Moje uwagi sformu³owa³em
przede wszystkim z my�l¹ o tym, co skoñczone jeszcze nie jest. Idzie o seriê �Horyzonty
Nowoczesno�ci�. Marzy mi siê, by za spraw¹ decyzji redaktorów trafi³y do polskiego czy-
telnika prace, które pokazuj¹ modernizm z perspektywy kolejowej, by przedstawiona zo-
sta³a choæby najskromniejsza cz¹stka tego, co przynios³y kulturowe badania nad kolej¹ �
niezmiernie ciekawe i przebogate. Gdyby ukaza³ siê polski przek³ad ksi¹¿ki Cartera, nasza
dyskusja o modernizmie toczy³aby siê inaczej, a jej bohaterem nie musia³by byæ koniecz-
nie Benjaminowski �flâneur�. Gdyby przed laty udostêpniono monografiê Schivelbuscha,
dzi� spiera³bym siê pewnie o inne rzeczy...

Wojciech Tomasik

A d r i a n a  C a v a r e r o, A PIÙ VOCI. FILOSOFIA DELL�ESPRESSIONE VOCA-
LE. Milano 2003. Feltrinelli, ss. 270.

W ostatnich latach Adriana Cavarero znalaz³a siê w krêgu najlepiej znanych wspó³-
czesnych w³oskich my�licieli, a zarazem popularyzatorów w³oskiej filozofii, zw³aszcza
feministycznej, poza granicami W³och1. Choæ od 1990 r. nie sygnuje prac zbiorowych
wydawanych pod szyldem weroñskiego stowarzyszenia filozoficznego �Diotima�, które-
go by³a wspó³za³o¿ycielk¹ w r. 1984, nadal pozostaje w krêgu my�li feministycznej. W po-
stawie wspólnoty (a zw³aszcza autorytarnie usposobionej Luisy Muraro) nie akceptowa³a
Cavarero przede wszystkim zanegowania ca³ej historii zachodniej filozofii, monologowi
�Diotimy� przeciwstawiaj¹c dialog z tradycj¹, dialog z poddanymi przez ni¹ dekonstruk-
cji tekstami filozofów. Autorka stawia siê w sytuacji ucznia Platona, który wskazuje sprzecz-
no�ci i dwuznaczno�ci my�li mistrza. Pokazuje, jak nawet na poziomie metafor teksty filo-
zofii zachodniej korzystaj¹ z do�wiadczenia kobiet, równocze�nie odmawiaj¹c owemu
do�wiadczeniu (podobnie jak cielesno�ci, seksualno�ci, materii) jakiegokolwiek znacze-
nia. W Corpo in figure (Milano 1995) Cavarero zajmowa³a siê �cia³em politycznym�, do-
konuj¹c ponownego odczytania historii idei dotycz¹cych cia³a i polityki, podkre�laj¹c pod-
porz¹dkowanie figuracji cielesno�ci logocentryzmowi polityki. Dalej polemizowala filo-
zofka z tezami  teorii nomady przeszczepionej przez Rosi Braidotti na grunt feministyczny,
a ostatnio w �Who� Engenders Politics? zaprotestowa³a przeciwko rozsadzaj¹cej my�l fe-
ministyczn¹ od wewn¹trz i�cie patriarchalnej wojnie2. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ w³osk¹ my�l
feministyczn¹ dnia dzisiejszego jest bowiem, zdaniem Cavarero, uwik³anie w typow¹ dla
filozofii patriarchalnej akademick¹ gigantomachiê, któr¹ tocz¹ ze sob¹, z jednej strony,
kartezjañski podmiot, z drugiej � podmiot postmodernistyczny. Problem polega na tym, ¿e
teorie feministyczne, opowiadaj¹ce siê po której� ze stron konfliktu, krytykuj¹c je pos³u-
guj¹ siê nieuchronnie ich narzêdziami i strategiami. Co wiêcej, takie uwik³anie piêtnuje
przeciwna formacja feministyczna, równocze�nie sama pozostaj¹c w klinczu z drugim
od³amem my�li patriarchalnej. Feministyczne my�licielki bardziej zajmuje ich wzajemna
opozycja ni¿ fakt, ¿e oba ugrupowania my�licieli patriarchalnych zgodnie uznaj¹ femini-
styczn¹ my�l za stanowisko zbêdne i ³atwo daj¹ce siê pomin¹æ. Miast powielaæ mêsk¹
gigantomachiê (feministki ró¿nicy przeciwko genderystkom i feministkom postmoderni-

1 Poza w³asnymi pracami filozoficznymi A. C a v a r e r o  ma w swoim dorobku wspó³autor-
stwo opracowañ i antologii takich jak, razem z  F. R e s t a i n e m, Le filosofie femministe (Milano
2002) czy tomu zbiorowego pod red. G. Parati i R. West pt. Italian Feminist Theory and Practice.
Equality and Sexual Difference (Fairleigh Dickinson University Press, 2002).

2 A. C a v a r e r o, �Who� Engenders Politics? W zb.: Italian Feminist Theory and Practice.
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stycznym) powinny poszukiwaæ sposobów �rozbioru domu pana�, domu, w którym za-
mieszkuj¹. Np. mieszaj¹c znalezione w nim narzêdzia, dokonuj¹c �intencjonalnej zdra-
dy�, jak proponowa³a Cavarero w Nonostante Platone3 . Pocz¹wszy od wydanej w 1997 r.
ksi¹¿ki Opowiedz mi moj¹ historiê4 pisarka zajmuje siê pojêciem to¿samo�ci jako jawi¹cej
siê nam uciele�nionej jedyno�ci, a najnowsza praca, A più voci. Filosofia dell�espressione
vocale, po�wiêcona jest jedyno�ci opartej na wokalno�ci, d�wiêczno�ci g³osu. W Appendi-
ce, dopisku umieszczonym na koñcu, Cavarero daje �wiadectwo swojej polemiki z Derri-
d¹, która, jak mówi, by³a w³a�ciw¹ przyczyn¹ napisania ksi¹¿ki. Wed³ug Derridy metafi-
zyka jest histori¹ fonocentryzmu. Ju¿ w po³owie lat sze�ædziesi¹tych Derrida upatrywa³
w g³osie fundamentaln¹ matrycê metafizyki. Derrida, z jednej strony, u¿ywa Heidegge-
rowskiego pojêcia filozofii jako metafizyki obecno�ci i opozycji s³owo�pismo, z drugiej
za� uwa¿a g³os za element metafizyki, a pismo � antymetafizyki, bo od �rodka destabilizu-
je ono konstrukcjê obecno�ci. Pismo ma destabilizowaæ fonocentryczny porz¹dek metafi-
zyki. Logocentryzm to dla Derridy fonocentryzm. Filozof krytykuje pojmowanie obecno-
�ci jako �wiadomo�ci siebie, obecno�ci dla siebie samego, samo�wiadomo�ci. Efekt obec-
no�ci staje siê mo¿liwy, poniewa¿ w strukturze s³owa zawarte jest to, i¿ ten, kto mówi �
podmiot kartezjañski, skupiony na samym sobie, zamkniêty i autoreferencyjny � s³ucha
siebie, rozumie w³asn¹ intencjê ekspresji. Cavarero podejrzewa, ¿e g³os fenomenologicz-
nej �wiadomo�ci (przez Derridê poddany dekonstrukcji), bezd�wiêczny g³os my�li zwró-
cony do �metafizycznego ucha�, jest, to¿samym z my�l¹, Husserlowskim g³osem, istniej¹-
cym dla samego siebie przy zawieszeniu �wiata (epoché). Akustyczne znacz¹ce ma przy-
wilej bezpo�redniej blisko�ci ze znaczonym. Pismo, poniewa¿ nie tworzy efektu obecno�ci,
posiada, zdaniem Derridy � powiada dalej autorka � potencja³ subwersywny wzglêdem
metafizyki obecno�ci. Negowanie obowi¹zuj¹cego od czasów Platona wzrokocentryczne-
go charakteru metafizyki (w dzie³ach powsta³ych po r. 1967 � G³os i fenomen, Pismo i ró¿-
nica, O grammatologii � Derrida nie mówi ju¿ o wzrokocentryzmie, lecz o heliotropi-
zmie) jest mo¿liwe dziêki przyjêciu przez pisarza perspektywy antyhistorycznej. Atakuj¹c
fonocentryzm metafizyki, dekonstruuje on zarazem fizyczny g³os mówi¹cego, który s³y-
szy samego siebie � konkluduje filozofka.

Zacznijmy jednak od pocz¹tku. Ksi¹¿kê Cavarero otwiera wyimek z Nads³uchuj¹-
cego króla Itala Calvina, jednej z czterech opowie�ci, których tematem jest poznanie
zmys³owe: wêch, smak, a tu s³uch5. Sytuacja zarysowana w utworze jest szczególna, w oba-
wie bowiem przed utrat¹ tronu (na skutek spisku lub przewrotu) nads³uchuj¹cy król ani
na chwilê z niego nie wstaje, czas odmierzaj¹c na podstawie sekwencji d�wiêków, któ-

3 A. C a v a r e r o, Nonostante Platone. Roma 1990. Przek³ad angielski: In Spite of Plato:
a Feminist Rewriting of Ancient Philosophy. Transl. S. A n d e r l i n i - D�O n o f r i o, A. H e a l y.
New York 1995.

4 Pierwsza czê�æ ksi¹¿ki, w przek³adzie A. K l i m c z a k, zosta³a opublikowana w �Pamiêtni-
ku Literackim� (2004, nr 3).

5 I. C a l v i n o, W s³oñcu jaguara. Prze³. H. F l i e g e r. Poznañ 1994. Innych tekstów literac-
kich (licznych), w których aspekt g³osu zostaje oddzielony od percepcji pozosta³ych zmys³ów i wy-
ra�nie uwypuklony, Cavarero nie przytacza. Sam I. C a l v i n o  ju¿ od Nuvola di smog (1958) po-
�wiêca uwagê uniezale¿nieniu siê g³osu od cia³a, podobnie w La giornata di uno scrutatore (1963)
i w opowiadaniu Prima che tu dica �Pronto� (1975) � w którym wiêzi budowane g³osowo stawia siê
wy¿ej od cielesnej blisko�ci. W Le voci C. M a g r i s a  (1996) s³uchanie zastêpuje perwersyjnemu
écouter�owi ju¿ nie tylko patrzenie, lecz zbli¿enie mi³osne; g³os staje siê bardziej rzeczywisty od
cia³a, zajmuje jego miejsce, wypiera je. U Calvina i Magrisa magia cudzego g³osu oznacza uwodze-
nie i utratê siebie, w³asnej to¿samo�ci, ale tego tropu Cavarero w ogóle nie porusza. Inny przyk³ad to
Domani sarò re (1997) R. P a z z i e g o  � postmodernistyczny remake XVIII-wiecznej powie�ci
w listach, w którym list zastêpuje rozmowa telefoniczna. Zob. U. M u s a r r a  S c h r o d e r, Per-
sonaggi �in ascolto�. W zb.: Da Calvino agli ipertesti. A cura di L. R o r a t o, S. S t o r c h i. Firen-
ze 2002.
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rych pochodzenie, odleg³o�æ i znaczenie stara siê rozpoznaæ. Dla jego uszu s¹ to sygna³y
zagro¿enia, fa³szu, podstêpu, zasadzki, buntu. Mog¹ce zwiastowaæ co� niebezpiecznego d�wiê-
ki król uk³ada w kombinacje liter i s³ów, szuka kodu, który móg³by je pomóc odczytaæ. Z dru-
giej strony, g³osy, które �wiedz¹, ¿e s¹ s³uchane�, staj¹ siê g³osami upozowanymi, sztucznie
uprzejmymi � nie idzie tu o tre�æ, lecz o d�wiêkow¹ materialno�æ (�materialità sonora�), bo
przedmiotem ��ledztwa� króla nie s¹ tre�ci, lecz tembr g³osów � i król o tym wie. Jak chce
stara tradycja, król w opowiadaniu Calvina jest wiê�niem stworzonego przez siebie systemu,
opartego na logice prze�ladowañ i podejrzeñ. Monarszego ucha dobiega pewnego dnia inny
od reszty g³os �piewaj¹cej kobiety, intryguj¹cy �rozkosz¹, jak¹ g³os ów przepe³nia swe ist-
nienie�. W³adca zaczyna sobie wyobra¿aæ, ¿e kobieta ró¿ni siê �od wszystkich pozosta³ych,
maj¹c tak odmienny g³os� (cyt. na s. 56). Odkrywa to, co dla Cavarero jest najwa¿niejsze:
jedyno�æ ludzkiego istnienia, manifestowanego w³a�nie w jedyno�ci g³osu. G³os jest bowiem
wy³¹cznym rozpoznawalnym elementem czy wyznacznikiem to¿samo�ci. G³os mo¿e byæ
odpowiednikiem tego, co w osobie najg³êbiej ukryte i prawdziwe. Snuj¹c refleksje wokó³
tego opowiadania Cavarero dokonuje, jak mówi, podwa¿enia jednego z filarów filozofii,
jakim jest dyskurs polityczny. Król-ucho skupia siê na wokalno�ci, ca³kowicie ignoruj¹c
znaczenie, bo nawet kiedy wypowiadana tre�æ jest taka sama, g³os mówi¹cego jest za
ka¿dym razem inny od pozosta³ych. O jedyno�ci ka¿dego cz³owieka, stwierdza weroñska
filozofka, stanowi w³a�nie ludzki g³os, którego percepcja oznacza przeniesienie uwagi
z cielesno�ci �zewnêtrznej�, postrzeganej wzrokowo, na �wewnêtrzn¹�, czyli organy arty-
kulacji i percepcji (zak³adaj¹c¹ fizjologiczn¹ relacjê nadawcy i odbiorcy g³osu). Na popar-
cie swojej tezy przytacza te¿ Cavarero inne przyk³ady literackie, m.in. opowiadanie Tho-
masa Bernharda pt. Die Stimmenimitator (1945), w którym s³ynny w Europie na�ladowca
g³osów, poproszony o udanie w³asnego, stwierdzi, ¿e to niemo¿liwe. Granic¹ umiejêtno�ci
na�ladowczych jest jedyno�æ w³asnego g³osu.

Dalej przechodzi Cavarero do silnie zaznaczaj¹cego siê w ksi¹¿ce w¹tku feministycz-
nego, dowodz¹c, ¿e przyjemno�æ, jak¹ król czerpie ze s³uchania g³osu, ma do�æ stereo-
typowy mizoginiczny podtekst, bo kobiecy �piew postrzegany jest jak g³os syreni, home-
rycki, uwodzicielski. Porz¹dek patriarchalny przedk³ada wymiar semantyczny, racjonal-
ny, nad cielesny, w tym wokalny, bo g³os powstaje w wyniku wibracji strun g³osowych
zaliczanych do sfery cia³a: kobieta �piewa, mê¿czyzna my�li. Zdaniem filozofki, Calvino
odchodzi od tradycyjnie androcentrycznego pojmowania kobiecego �piewu, g³os ów bo-
wiem nie przywodzi mu na my�l cielesno�ci, lecz jedyno�æ, ¿ywotn¹ niepowtarzalno�æ
ka¿dego istnienia. Rewolucyjno�æ tego stwierdzenia wynika z faktu, ¿e w³a�nie fonicz-
no�æ (uto¿samiana tradycyjnie z tym, co kobiece, cielesne) nie jest, jak sfera rozumu, abs-
trakcyjna, lecz proklamuje manifestowan¹ g³osem jedyno�æ konkretnego istnienia. Rów-
nocze�nie urzeka drug¹ osobê i sama czerpie przyjemno�æ z takiej demonstracji. �Zara¿o-
ny� rozkosz¹ �bycia s³yszanym� król �piewaæ jednak nie potrafi. Gdyby potrafi³ � mówi
Calvino � wtedy to, czym jest lub by³, �ujawni³oby siê w jego g³osie� (cyt. na s. 57). G³os
objawia i komunikuje nam nasz¹ jedyno�æ i niepowtarzalno�æ. Co wiêcej, ów g³os zmusza
politykê do tego, by zmierzy³a siê z nie przewidzianymi przez ni¹ kategoriami. Tyle o fe-
nomenologii wokalno�ci wed³ug Calvina.

W rozdziale Cenni preliminari al tema della voce ovvero la filosofia chiude le orec-
chie czytamy, ¿e g³os jest centralnym problemem ontologicznym, poniewa¿ stanowi o jed-
nostkowym bycie uciele�nionym. Brak w filozofii wcze�niejszych studiów na ten temat
dziwi autorkê tym bardziej, ¿e niepodwa¿alno�æ zjawiska le¿y �w zasiêgu ka¿dego ucha�.
W dalszej czê�ci Cavarero �ledzi historiê ignorowania uwa¿anej za epistemologicznie nie-
w³a�ciw¹ jedyno�ci oraz analizuje wykorzystane do tego celu strategie. Metafizyka uzna-
wa³a g³os za fonematyczny sk³adnik jêzyka i nic wiêcej. Oddzielone od g³osu mówi¹cego
s³owo wyra¿a³o my�l, na której by³o wsparte. Choæ w ostatnich latach temat g³osu sta³ siê
przedmiotem studiów i interpretacji, nie podjêto jednak kwestii jedyno�ci g³osu, co wyni-
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ka z faktu � argumentuje autorka � ¿e filozofia preferuje abstrakcyjny i pozbawiony cia³a
uniwersalizm.

Szczególne miejsce w debacie nad g³osowo�ci¹ wyznacza Cavarero teorii �porz¹dku
wokalnego� Paula Zumthora � mediewisty i badacza moralno�ci � we W³oszech upowszech-
nionej przez Corrada Bolognê6. Zumthor i Bologna podkre�laj¹ fizyczn¹ i cielesn¹ naturê
g³osu. G³os zawiera potencjalno�æ znaczeniow¹, bodziec do wyra¿ania, wypowiadania
znaczeñ, ustanawia rozró¿nienie i zasadnicz¹ niezale¿no�æ miêdzy wpisuj¹c¹ siê w porz¹-
dek jêzyka oralno�ci¹ a pozostaj¹c¹ w sferze porz¹dku g³osowego wokalno�ci¹. Podczas
gdy oralno�æ dotyczy funkcjonowania g³osu jako no�nika jêzyka, wokalno�æ to zespó³
dzia³añ i warto�ci od jêzyka niezale¿nych. W opozycji do logocentrycznej teorii g³osu (g³os
jest pozosta³o�ci¹ po znaczeniu) Zumthor jako pierwszy analizuje g³os w oderwaniu od
jêzyka, którego zakres g³os znacz¹co przekracza. Choæ �ladem Zumthora i Bologni bêdzie
Cavarero mówiæ o g³osie w oderwaniu od jêzyka, o g³osie jako wokalno�ci, przez s³owo
rozumiej¹c sferê werbaln¹ niekoniecznie po³¹czon¹ z artykulacj¹ d�wiêkow¹, to nie godzi
siê, by o g³osie mówiæ w formie ogólnej, uniwersalnej, bezosobowej. G³os komunikuje
zawsze relacyjno�æ akustyczn¹, empiryczn¹ i materialn¹ poszczególnych osób. Wed³ug
Rolanda Barthes�a g³os w stopniu wiêkszym ni¿ np. tchnienie czy oddech odnosi siê do
materialno�ci cia³a7. Barthes analizuje zmys³ow¹ emisjê �ziarna g³osu� � nie ograniczaj¹-
c¹ siê do d�wiêczno�ci wokalno�æ � oraz jego po�rednie usytuowanie miêdzy cia³em a s³o-
wem. Podobnie jak Zumthor i Bologna, Barthes nie porusza jednak kwestii jednostkowo-
�ci g³osu. Ten za� (autorka podkre�la jego materialno�æ oraz personalny aspekt), zdolny
usun¹æ metafizyczny filtr, od wieków uniemo¿liwiaj¹cy s³uchanie, jest zawsze jednostko-
wy i kontekstowy, �wyemitowany� przez jedn¹ osobê i skierowany do innej.

Dopiero teoria prymatu g³osu wobec s³owa otwar³a nowe drogi, prowadz¹c do skupie-
nia uwagi na tym, co porz¹dek jêzykowy pomija: na relacji miêdzy jednostkami. Celem
Cavarero staje siê tu wiêc dowarto�ciowanie g³osu, wysuniêcie go na poczesne miejsce,
przed zjawiska jêzykowe, oraz analiza g³osowych relacji miêdzy jednostkami. Kilka ko-
lejnych rozdzia³ów autorka po�wiêca analizie dowodów na to, ¿e logos i logocentryczna
my�l Zachodu zapad³y na �strategiczn¹ g³uchotê�, pomijaj¹c istniej¹ce w tradycji przyk³a-
dy prymatu g³osu wobec s³owa. Z Biblii wybiera historiê Jakuba, który zabiega dla siebie
o b³ogos³awieñstwo ociemnia³ego ojca, Izaaka. To¿samo�æ Jakuba udaj¹cego w³asnego
brata zdradza jego g³os, który przeczy s³owom, demaskuje je, jak gdyby s³owa mog³y
wypowiedzieæ wszystko i równocze�nie wszystkiemu zaprzeczyæ, g³os za� komunikowa³
zawsze tylko prawdê o mówi¹cym.

W rozdziale Quando si pensava con i polmoni stwierdza Cavarero, ¿e dla Homera
my�leæ by³o tym samym, co mówiæ. My�l, sumienie, pamiêæ s¹ bowiem zwi¹zane z apara-
tem oddechowym, organem artykulacyjnym. My�li s¹ wydychane za pomoc¹ g³osu mó-
wi¹cego. Cavarero przytacza nawet dowody naukowe, opinie otolaryngologów, wed³ug
których z mówieniem nie jest zwi¹zany ¿aden konkretny organ. Mówi¹c cz³owiek korzy-
sta z organów pe³ni¹cych inne naturalne funkcje. Co� fizjologicznego ³¹czy zatem my�l
i s³owo, zakorzenia s³owo w p³ucach. Problemy pojawi³y siê, odk¹d zaczêto twierdziæ, ¿e
my�l nie tworzy siê w p³ucach, lecz w mózgu. Dosz³o wówczas do prymatu duszy nad
cia³em, g³owy nad p³ucami, my�li nad s³owem. Platon poprzez postaæ Alcybiadesa chce
tak¿e uwolniæ siê od wokalno�ci jako, typowego dla Sokratesa, sposobu uprawiania filo-
zofii. S³owa uwodzi³y i czarowa³y niczym muzyka, usta zamienia³y siê we flet, najniebez-
pieczniejszy instrument, pobudzaj¹cy namiêtno�ci i instynkty, dionizyjskie narzêdzie cza-

6 P. Z u m t h o r, Introduction à la poésie orale. Paris 1983. � C. B o l o g n a, Flautus vocis.
Metafisica e antropologia della voce. Bologna 2000.

7 R. B a r t h e s, L�obvie et l�obtus. Essais critique. Paris 1982. Cavarero korzysta z w³oskiego
przek³adu: L�ovvio e l�ottuso. Torino 2001, s. 247.
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rowania. Atakuj¹c Sokratesa, powiada Cavarero, Platon dokonuje dewokalizacji logosu.
Epice (eksponuj¹cej uciele�nion¹ jedyno�æ bohaterów) przeciwstawia filozofiê, w której
dominuj¹ idea i ogó³ istot. Epika niepokoi Platona8 tak¿e przez wzgl¹d na muzykê. W Faj-
drosie przedstawia on ludzi oddanych �piewowi bez reszty jako chmarê cykad, a �piew
(koniecznie kobiecy: Muz, syren, cykad, podkre�laj¹cy materialno�æ libidinaln¹ i prese-
mantyczn¹ g³osu) jako co�, co urzeka, mami, osza³amia, niepokoi cielesn¹ przyjemno�ci¹.
Platon wrogo odnosi³ siê do Homera, którego sztukê uwa¿a³ za parali¿ my�li (czyta-
my w rozdziale La voce aedica ovvero la specialità di Ione), tote¿ Homerowsk¹ central-
no�æ ucha zast¹pi³ centralno�ci¹ oka. Parataksê hipotaks¹, a �lepotê Homera bystrym wzro-
kiem. W obawie przez cielesno�ci¹ jêzyka potêpi³ g³os Homerowski jako akustyczn¹ roz-
kosz (w przypisie Cavarero dodaje, ¿e w kulturach oralnych wersy zawiera³y s³owa, któ-
rych wybór dyktowa³a warto�æ metryczna, a nie semantyczna; wokalno�æ rz¹dzi³a sfer¹
znaczeñ). Ale nawet Homer (poeta epicki uto¿samiany ze �piewakiem), choæ sprowadzi³
g³os do jego cielesnych korzeni, skupiony wy³¹cznie na jego uwodzicielskiej mocy, nie
dostrzeg³ jedyno�ci g³osu.

Dla Arystotelesa logos to phonè semantikè � g³os znacz¹cy, a cz³owiek to racjonalnie
my�l¹ce zwierzê, dos³ownie: mówi¹ce zwierzê (�zoon logon echon�). Cavarero zachêca
do ponownego przemy�lenia le¿¹cego u podstaw zachodniej ontologii, a zatem tak¿e i po-
lityki, Arystotelesowskiego �zoon logon echon�. Wed³ug Arystotelesa � afirmuj¹cego cich¹,
bezg³o�n¹ pracê umys³u, ³¹czenia i zbierania znaczeñ � g³os poprzedzaj¹cy s³owo b¹d� od
niego niezale¿ny to g³os zwierzêcy, alogiczny, asemantyczny. A przecie¿, przekonuje au-
torka, g³os nie jest wy³¹cznie znakiem czego�, odsy³aj¹cym do jakiej� pozag³osowej rze-
czywisto�ci. G³os jest w³asno�ci¹ niepowtarzaln¹ ka¿dej jednostki. Pozbawiona intencji
oznaczania Arystotelesowska phoné zbli¿a siê niebezpiecznie do zwierzêco�ci. G³os pe³ni
rolê s³u¿ebn¹ wobec znaczeñ, ud�wiêcznia je, dostarcza warstwê akustyczn¹ koncepcjom
mentalnym. Arystoteles uwzglêdnia wiê� s³owa ze znaczeniem, relacjê upodrzêdnienia
s³owa wobec znaczenia, ale pomija aspekt wokalny g³osu oddzielony od semantycznego �
twierdzi filozofka. Tak¿e Platon definiuje logos jako cich¹ rozmowê duszy z sam¹ sob¹ �
logos �jest w duszy�, a wydobywaj¹c siê na zewn¹trz ulega ud�wiêcznieniu. A przecie¿
phoné nie sprowadza siê wy³¹cznie do ud�wiêcznienia znaczeñ. �Dewokalizacja logosu� �
tak mo¿na by stre�ciæ zapocz¹tkowan¹ przez Platona i rozwijaj¹c¹ siê w kierunku anty-
akustycznym historiê metafizyki wed³ug Cavarero. Tradycja ta ustali³a ontologiczny pry-
mat my�li nad s³owem, dokonuj¹c dewokalizacji logosu pochwyci³a go w sferê widzialno-
�ci, daj¹cej rêkojmiê prawdy definiowanej jako obecno�æ.

Zgodnie z obiegowym s¹dem g³osz¹cym, ¿e ca³a historia filozofii jest jedynie glos¹
do tekstu Platona, filozofia podporz¹dkowa³a mówienie my�leniu, które na mówienie pro-
jektuje widzialne piêtno my�lenia. G³os pe³ni funkcjê s³u¿ebn¹ wobec znaczeñ. Logos u Pla-
tona uleg³ urokowi wzroku i pokusie uniwersalno�ci. Przez dewokalizacjê nast¹pi³o uto¿-
samienie logosu z my�l¹: w metafizyce jêzyk i my�l odpowiadaj¹ sobie idealnie i bez reszty.
Phoné zagra¿a metafizycznej instancji owej �zgody�. G³os przeszkadza takiej filozofii,
która jest �najg³uchsz¹ z g³uchych�, pomimo ¿e g³uchota nie przeszkadza duszy w bezg³o�-
nym dialogu z sam¹ sob¹. Owa rozmowa nie tylko antycypuje figurê �wiadomo�ci, ale
tak¿e prefiguruje solilokwium �ja�, którego pozbawione cielesno�ci ucho s³ucha w³asnego
bezd�wiêcznego g³osu � puentuje Cavarero. Choæ ten filozoficzny teatr �wiadomo�ci nie
u¿ywa d�wiêków, to wszystko w nim odbywa siê zgodnie z prawami sfery akustycznej.
Solilokwium korzysta z g³osu jedynie na poziomie metafory.

W rozdziale pt. Lo strano caso dell�antimetafisico Ireneo Funes ponownie pos³uguje
siê filozofka tekstem literackim. Tym razem zainteresowa³y j¹ przypadki bohatera opo-

8 W Jonie Platon w usta �piewaka � który potrafi recytowaæ wy³¹cznie wersy Homera � w³o-
¿y³ krytykê epiki.
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wiadania Borgesa Pamiêtaj¹cy Funes9. Biedny urugwajski ch³op, obdarzony bezb³êdn¹
percepcj¹ (zdolno�ci¹ widzenia rzeczy tego �wiata) i pamiêci¹ doskona³¹, dokonuje spek-
takularnego zamachu na metafizykê. �wiat jest dla niego nieskoñczenie d³ug¹ seri¹ ró¿nic,
fragmentów. Jêzyk generalizuje i redukuje ró¿nice do jedno�ci, wiele nazywa jednym. Ire-
neo Funes w swojej niewiedzy (nie zna Platoñskiego idealizmu i nie rozumie przej�cia od
idei do s³owa) neguje metafizykê, bo mnogo�æ i zmienno�æ rzeczy okre�lanych t¹ sam¹
nazw¹ jest dla niego nieredukowalna do jednej nazwy. Z punktu widzenia Funesa uosabia-
j¹cego skrajny empiryzm idealny by³by �wiat, w którym ka¿dej rzeczy przypisano by od-
dzieln¹ nazwê, jak gdyby jêzyk móg³ byæ ud�wiêcznion¹ form¹ mnogiego i niesta³ego
stawania siê, polifoni¹ �wiata odzwierciedlon¹ w ludzkim g³osie. Tym bardziej Cavarero
dziwi fakt, ¿e ów wspó³czesny krytyk Platoñskiej metafizyki, jak nazywa Funesa, podob-
nie jak Platon uznaje phoné (oddzielon¹ od semantiké) za ca³kowicie zbêdn¹.

W drugiej czê�ci ksi¹¿ki przechodzi filozofka do omówienia postaci ��piewaj¹cych
kobiet� (Muz, syren, bohaterek melodramatu) w kulturze Zachodu. Boska Muza widzi,
czyli wie, bo jest obecna i ³¹czy w sobie idealne funkcje narracyjne: naoczno�æ, pamiêæ
doskona³¹ i opowie�æ absolutn¹. Z nastaniem cywilizacji pisma �piew poety sta³ siê meta-
for¹, natomiast obdarzone g³osem niebezpiecznie uwodzicielskim syreny spotka³ inny los.
Syrena uosabia �miertelne nawo³ywanie silnego, nieodpartego, niemal zwierzêcego g³osu,
tego g³osu, który nie wzniós³ siê jeszcze do humanizuj¹cej sfery phonè semantikè. Syreny
by³y wszechwiedz¹ce, lecz w odró¿nieniu od Muz ich g³os by³ dla ludzkiego ucha s³yszal-
ny, a zarazem niepokoj¹cy i niebezpieczny. Podczas gdy Muzy pozosta³y legendarnymi
inspiratorkami poetów, syreny stopniowo traci³y s³owa (semantiké), desemantyzowa³ siê
ich �piew, ostatecznie ograniczaj¹c siê do wibracji strun g³osowych, nieartyku³owanych
d�wiêków, krzyku (phoné). Los syren w cywilizacji Zachodu by³ konsekwencj¹ ich wkro-
czenia w mêsk¹ domenê logosu � stwierdza autorka. Odsemantyzowany �piew sta³ siê
atrybutem kobiet, a mowa � mê¿czyzn. Podobn¹ dyskryminacjê g³osu tropi Cavarero w hi-
storii melodramatu, gatunku przypisuj¹cego g³osowi (uwodz¹cemu i podbijaj¹cemu serca
wszystkich) wiêksze znaczenie ni¿ s³owu. Melodramat przyczyni³ siê do ugruntowania
opozycji semantyczne�wokalne, rozum�cia³o. Je�li opera przetrwa³a, to nie dziêki libret-
tom, lecz dziêki muzyce, puentuje filozofka, czym jednak nie potwierdza g³ównej tezy, bo
ta nie zak³ada istnienia zwi¹zku miêdzy uwodzicielsk¹ si³¹ g³osu (kobiecego �piewu, któ-
rego przyk³ady podaje) a jedyno�ci¹ �piewaj¹cych postaci. Tym bardziej ¿e kilkakrotnie
autorka gani przypisywanie kobieco�ci przez kulturê androcentryczn¹ w³a�nie zdolno�ci
�g³osowego uwodzenia�. Czy g³os, by móg³ stanowiæ o jedyno�ci, nale¿a³o wpierw uczy-
niæ neutralnym?

Sporo miejsca po�wiêca dalej Cavarero tak¿e Rewolucji jêzyka poetyckiego Julii Kriste-
vej, usi³uj¹c rozegraæ na korzy�æ porz¹dku wokalnego przenikaj¹c¹ do jêzyka w postaci skut-
ków chorê. Pojêcie chory wywiod³a Kristeva z Platoñskiego Timajosa � w którym mowa
o wielkim demiurgu tworz¹cym �wiat niczym wyrobnik. Potrzebuje on w tym celu: 1) bo-
skiego wzorca � z³o¿onego z form, czyli idei, wiecznych i niematerialnych; 2) fizycznego
�wiata, w którym ¿yjemy, czyli materialnej kopii boskiego wzorca, 3) bezkszta³tnej materii
wykorzystanej jako tworzywo � chory. Chorê definiuje Platon poprzez metafory, bo ona le¿y
poza rozumowo�ci¹ i widzialno�ci¹, jest bezkszta³tnym pierwiastkiem, z którego ojciec ge-
neruje syna. W³a�nie owa niewyra¿alno�æ chory prowadzi Kristev¹ do wniosku, ¿e matka
nale¿y do porz¹dku pozasymbolicznego. G³os wed³ug Kristevej jest nie tylko d�wiêkow¹
materi¹ jêzyka, lecz ug³osowionym rytmem cielesnych popêdów, które zakotwiczaj¹ mó-
wi¹cego w cielesno�ci jego istnienia. Kristeva wie, ¿e mówiæ o prewerbalnym, oznacza re-
dukowaæ je do werbalnego. Semiotyczna chora jest immanentna wobec funkcjonowania
jêzyka. Jednak je�li nie ma semiotycznego poza symbolicznym, to zapytaæ mo¿emy, czy tak

9 J. L. B o r g e s, Opowiadania. Kraków 1978 (t³um. S. Z e m b r z u s k i).
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samo prawdziwe bêdzie twierdzenie odwrotne: nie ma symbolicznego bez semiotycznego,
a semiotyczna wokalno�æ jest warunkiem koniecznym istnienia jêzyka.

Nie mog³o te¿ tu zabrakn¹æ (�ladem Hélène Cixous) odrzucenia hierarchicznej struk-
tury systemu opozycji na rzecz écriture féminine, odbijaj¹cej nieskoñczone i niekontrolo-
wane rytmy popêdowe, w tym rytmy ludzkiego g³osu. Jêzyk w �epoce ojcowskiej� korzy-
sta z g³osu, a równocze�nie kontroluje g³osowo�æ, niepomny swego pocz¹tku. Tymczasem
w �epoce matczynej� g³os miesza³ siê z mlekiem i tworzy³ languelait (mlekojêzyk). Sfera
g³osowa poprzedza znaczeniow¹ i przepe³nia sob¹ ka¿dy jêzyk, przekracza kody jêzyko-
we. Aspekt foniczny écriture féminine � jêzyka p³ynnego, rytmicznego, wylewaj¹cego siê
z brzegów, który ³amie regu³y porz¹dku symbolicznego, rozsadza sk³adniê � jest nieod-
³¹czny od znaczeniowego. Jednak nawet odkrycie subwersywnej i antymetafizycznej roli
warstwy g³osowej nie przywiod³o Cixous do tezy o jedyno�ci g³osowej � ubolewa Cavare-
ro. Mnogo�æ g³osów tworzy u Francuzki niezró¿nicowan¹ polifoniê.

W czê�ci trzeciej omawiaj¹c �poetykê g³osów� i �wokaln¹ ontologiê jedyno�ci� Ca-
varero ponownie stwierdza, ¿e metafizyka tradycyjnie abstrahuje od ujawnianego przez
g³os horyzontu jedyno�ci. Podmiot kartezjañski nie ma g³osu: my�li, ale nie mówi. Wokal-
na ontologia jedyno�ci odwraca strategiê metafizyczn¹, podporz¹dkowuj¹c¹ g³os my�li.
Jest pierwszym krokiem do oparcia siê dewokalizacji kanonu filozofii i wiedzie przez uprzy-
wilejowanie mówienia. Powraca tu filozofka do w¹tku poruszonego w pierwszej czê�ci,
a dotycz¹cego miejsca g³osu w tradycji hebrajskiej, dostarczaj¹cego, jej zdaniem, bogat-
szego materia³u do badañ nad filozofi¹ wokalno�ci pocz¹wszy od tradycji chrze�cijañskiej
(która, podobnie jak grecka filozofia, oddzieli³a sferê d�wiêkow¹ od znaczeniowej, zast¹-
pi³a j¹ prymatem wzroku, jest wiêc okulocentryczna). W tradycji hebrajskiej, w której Bóg
jest niewidzialny, g³os jest w stosunku do s³owa roz³¹czny i uprzedni, a w dochodzeniu
prawdy kluczow¹ rolê odgrywa s³uch. Niektórzy my�liciele (Rosenzweig, Buber, Arendt),
opieraj¹c siê na hebrajskiej matrycy, zastêpuj¹cej obraz g³osem, atakuj¹ metafizykê jêzy-
ka. Cavarero zak³ada, ¿e wspólny plan, plan s³owa, to, co interlokutorzy komunikuj¹ sobie
przy u¿yciu jêzyka, jest czym� innym od planu, na jakim znajduj¹ siê sami rozmówcy.
Mówi¹cy nie wchodzi w sferê s³owa, jest istot¹ jedyn¹, stoj¹c¹ naprzeciw interlokutora,
a stawk¹ w grze staje siê raz jeszcze to¿samo�æ. Lévinasowi chodzi o horyzont wzrokowy,
w którym jawi siê ca³o�æ istnienia tak, ¿e nic nie pozostaje ju¿ do odkrycia. Sfera material-
na sprowadza siê do patrzenia10. Lévinasowi, u którego wzrokowo�æ jest powi¹zana ze
s³owem (�oblicze mówi�11), Cavarero zarzuca brak logiki. Skoro oblicze Innego jest jedy-
ne, niepowtarzalne, nie jest konieczne, by Inny mówi³. Gdy mówimy w ciemno�ci albo nie
stoj¹c przed obliczem drugiej osoby (np. rozmawiaj¹c przez telefon), nasz¹ jedyno�æ komu-
nikujemy wszak za pomoc¹ g³osu. Jedyno�æ manifestuje siê akustycznie. Lepiej, zdaniem
autorki, od Lévinasa sedno sprawy uchwyci³ Franz Rosenzweig, centralno�æ my�lenia za-
stêpuj¹c centralno�ci¹ mówienia. Je�li my�lenie jest bezczasowe, tzn. dokonuje siê w wiecz-
nej tera�niejszo�ci, jest samotnym rozprawianiem i my�l¹cy zna wcze�niej swoje my�li, to
mówienie odbywa siê w czasie, polega na nieprzewidywalno�ci tego, co powiedz¹ roz-
mówcy, jest relacyjne, czyli zale¿y od innych. Mówienie nie jest g³o�nym my�leniem (jak
uwa¿a³ Platon), lecz wymaga wzajemno�ci s³owa i s³uchacza. Wyklucza abstrakcyjno�æ
podmiotu i zak³ada fizyczno�æ mówi¹cego. Cavarero zauwa¿a jednak, ¿e podobnie jak
inni Rosenzweig (choæ jego stanowisko jest filozofce bliskie) nie zakorzenia w g³osie rela-
cyjnej i antymetafizycznej ontologii, któr¹ proponuje. Jedyno�æ g³osu pozostaje u niego
wy³¹cznie dorozumiana, bardziej zale¿y mu na potwierdzeniu jedyno�ci cielesnej.

10 Dziwne, ¿e w poprzedniej ksi¹¿ce, w której wa¿ne w grze o to¿samo�æ by³o pojawianie siê,
jawienie siê drugiej osobie, Cavarero nie cytowa³a Lévinasa.

11 E. L é v i n a s, Entre Nous. Essays on Thinking-of-the-Other. Transl. M. B. S m i t h,
B. H a r s h a v. Columbia University Press, 2000.
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Cavarero zwraca uwagê na fakt, ¿e g³os nie jest przedmiotowy, lecz podmiotowy.
G³os jest dla ucha i do czyjego� ucha trafia, nawet je�li mówi¹cy tego nie zak³ada. W�ród
wzglêdów, dla których ontologiê jedyno�ci nale¿y oprzeæ na fenomenologii g³osu w miej-
sce fenomenologii wzroku, filozofka podaje przede wszystkim ten, ¿e ta pierwsza pozwala
odwróciæ proces dewokalizacji logosu, kiedy sam g³os bez warstwy semantycznej zredu-
kowano do poziomu zwierzêcego, irracjonalnego.

Cavarero czêsto podkre�la, ¿e w³oska my�l feministyczna, choæ inspirowana francu-
skim feminizmem ró¿nicy, przyk³ada wielk¹ wagê do praktycznego istnienia w ¿yciu poli-
tycznym spo³eczno�ci. Nie mog³o tu zatem zabrakn¹æ omówienia zwi¹zków filozofii wo-
kalnej z polityk¹. Arystotelesowska polis, mówi autorka, to rodzaj typowej dla cz³owieka
wspólnoty. Tymczasem logos w genezie Arystotelesowskiej polis nie odgrywa ¿adnej roli.
Wpierw wspólnota powsta³a, a dopiero potem zaczê³a pos³ugiwaæ siê jêzykiem. Wed³ug
Arystotelesa cz³owiek jest zwierzêciem politycznym (stadnym) nie dlatego, ¿e u¿ywa jê-
zyka, lecz dlatego, ¿e mówi o rzeczach, które dotycz¹ wspólnoty. Hannah Arendt, prze-
ciwnie, polis definiuje nie jako terytorium, lecz jako przestrzeñ powsta³¹ z dzia³ania i mó-
wienia razem. Arendt w Vita activa stwierdza, ¿e kiedy chodzi o jêzyk, mamy sytuacjê
polityczn¹, bo to jêzyk czyni z cz³owieka istotê polityczn¹. Polityka s³owa nie polega na
komunikowaniu znaczeñ, lecz na ujawnieniu innym osobom jedyno�ci mówi¹cego. Za
pomoc¹ s³ów (i czynów, a s³owa i czyny sk³adaj¹ siê na vita activa12) jedyno�æ zyskuje
swój polityczny wymiar. W ten sposób w przestrzeni publicznej ludzie tworz¹ liczbê mno-
g¹ z³o¿on¹ z bytów jedynych. Dopiero wzajemno�æ jedyno�ci i relacyjno�æ odró¿nia ludzi
od zwierz¹t. Cz³owiek mo¿e wyra¿aæ nie tylko co� (lêk, pragnienie), ale przede wszystkim
wyra¿a siebie. Arendt jako pierwsza przesunê³a uwagê z tre�ci semantycznej na osobê
mówi¹cego, a potem Cavarero � poszukuj¹c innego my�lenia o zwi¹zkach polityki ze s³o-
wem � na g³os. D¹¿y ona do sprowadzenia s³ów do ich wokalnych korzeni, uwalniaj¹c je
od binarnej logiki opozycyjnej, która antagonizuje g³os i warstwê znaczeniow¹. Stawk¹
w tej grze nie jest proste �przywrócenie g³osu kobiecie uciszonej przez patriarchat�. Anty-
patriarchaln¹ wymowê ma ju¿ sam postulat deklinacji s³owa w oparciu o jedyno�æ mówi¹-
cych. G³os, zanim co� komu� zakomunikuje, ustanawia relacjê miêdzy mówi¹cymi. Sfera
g³osu pozwala my�leæ radykalniej i bardziej ciele�nie o ontologii jedyno�ci, a przede wszyst-
kim pojmowaæ to, co polityczne, jako relacjê kontekstow¹ powierzon¹ s³owu. S³owo jest
ostatecznym przeznaczniem g³osu, ale tak¿e s³owo niesie w sobie to, do czego je g³os
przeznaczy³: czê�ci¹ owego �przeznaczenia� jest uciele�niona jedyno�æ.

Podsumowuj¹c, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e feministyczne refleksy widoczne tu na ka¿dym
kroku (pocz¹wszy od kobiecego g³osu, który dobiega uszu króla, zamkniêtego w swoim
lêku o tron, emblematu wyalienowanej polityki w wydaniu mêskim) nie u³atwiaj¹ chyba
przeprowadzenia dowodu odnosz¹cego siê do ca³ej populacji (dowiedzenia tezy, ¿e g³os
stanowi o jedyno�ci i niepowtarzalno�ci jednostki). Nie umie bowiem autorka wybraæ po-
miêdzy obron¹ feministycznych pozycji a krytyk¹ krótkowzroczno�ci czy raczej niedos³u-
chu patriarchalnych my�licieli, którzy nawet je�li rozprawiaj¹ (jak przytoczony przez ni¹
Jean-Luc Lancy) o magnetyzmie poetyckim g³osu i odzyskaniu jedyno�ci wokalnej w po-
ezji, to nie potrafi¹ otworzyæ siê na ontologiê wokalnej jedyno�ci. Mamy wiêc tu przegl¹d
szeregu toposów, które w perspektywie historycznej koncentrowa³y siê na g³osie i �pie-
wie. Dalej rzut oka na obszar polityki � jej trzonem Cavarero czyni za Arendt �ujawnie-
nie� innym w³asnej jedyno�ci, któr¹, jak tu twierdzi, najlepiej mo¿na zakomunikowaæ g³o-
sem. A kiedy autorka s¹dzi, ¿e tezê przeprowadzi³a ustalaj¹c rangê g³osu, raz jeszcze za-
rzuca wielu staro¿ytnym i wspó³czesnym sobie my�licielom �metafizyczn¹ g³uchotê�.
Równolegle rozwija zatem krytykê metafizyki g³uchej na kategoriê jedyno�ci (o której

12 Zob. J. S z c z e p a ñ s k i, Hannah Arendt próba pogodzenia my�li ze �wiatem. �Kwartalnik
Filozoficzny� 2004, z. 1.
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w sposób najbardziej niedwuznaczny �wiadczy³by g³os) oraz � mimo deklaracji, ¿e nie
zale¿y jej na feministycznej rewindykacji zachodniej tradycji filozoficznej � feministycz-
ne roszczenia, sytuuj¹ce kobietê historycznie po stronie bytów, zjawisk, na które filozofo-
wie byli g³usi b¹d� które usuwali z �pola s³yszenia�. Z jednej strony, ukazuje, ¿e historia
metafizyki jest histori¹ �dewokalizacji logosu� (przyk³ady czerpie ze Starego Testamentu,
z eposu Homerowskiego, z filozofii greckiej i z kultury hebrajskiej), z drugiej, jakby
w zwi¹zku z tamtym procesem, na dalszym planie przedstawia dokonuj¹c¹ siê równolegle
marginalizacjê kobiet � Muz, syren, bohaterek melodramatu � które pos³ugiwa³y siê g³o-
sem uniewa¿niaj¹c znaczenie s³ów. Cavarero wierzy, ¿e to nie melos jest podporz¹dkowa-
ny logosowi, ale odwrotnie.

Rozpoznajemy tu spotykany w poprzednich pracach styl uprawiania filozofii, jaki mi-
strzyni Adriany Cavarero, Hannah Arendt, nazwa³aby �poetyckim my�leniem�. Bior¹c
pod uwagê ortodoksyjno�æ i ryzykowno�æ niektórych stwierdzeñ, mo¿na powiedzieæ, ¿e
autorka uprawia filozofiê niczym skok na bungee13. W tej niewolnej od powtórzeñ ksi¹¿ce
(dotyczy to zw³aszcza powracaj¹cej jak refren g³ównej tezy) niez³omnie dowodzi, ¿e mo¿-
na z powodzeniem zast¹piæ obraz w opartej na prymacie wzroku ontologii Zachodu � g³o-
sem. Có¿, tak pewnie jest w sztuce, literaturze, teatrze, operze, ale w¹tpliwo�ci budzi po-
s³ugiwanie siê podobn¹ teori¹ w filozofii. Czy phoné oddzielona od semantiké nie jest
utopi¹? Tak¹ sam¹, jakiej pilnie wystrzega³a siê wyczulona na potrzebê praktycznego za-
stosowania w³asnej my�li Cavarero i jak¹ piêtnuje ona zarówno u Luisy Muraro, jak i u Rosi
Braidotti?

Hanna Serkowska

13 Tak tylko mo¿na opisywaæ �wiat: jak skoczek na bungee, który rzuca siê w przepa�æ, dotyka
czego�, potem odbija siê i znowu ³owi co� chwilowo, który podejmuje jeszcze bardziej przygodne
i jeszcze bardziej ryzykowne ni¿ nomada momentalne wyprawy � to najnowsza teza R. B r a i d o t-
t i, której ksi¹¿ka In metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire (A cura di M. N a-
d o t t i. Milano 2003) ukaza³a siê w oficynie Feltrinelli równocze�nie z prac¹ Cavarero. Jak opisaæ
postindustrialny �wiat, którego istot¹ jest sta³a metamorfoza, a nasze do�wiadczenie �wiata jest pa-
smem tranzytów, postêpuj¹cej hybrydyzacji i nomadyzacji � zastanawia siê Braidotti. Na pewno nie
sprowadzaj¹c �wiata do modelu kartezjañskiego, przez redukcjê mnogo�ci i z³o¿ono�ci, wyodrêb-
nienie g³ównych linii i kierunków. Przeciwnie: dodatkowo komplikuj¹c wszystko i wskakuj¹c w ow¹
z³o¿ono�æ, jak skoczek na bungee.


