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Antropocen czy kapitałocen?
Natura, historia
i kryzys kapitalizmu

Seria Humanistyka Środowiskowa prezentuje książki z zakresu ekokrytyki, animal
studies, plant studies, filozofii antropocenu, posthumanizmu, ekonomii ekologicznej czy historii środowiskowej. Wszystkie te dziedziny pytają o kwestie znaczenia,
kultury, wartości, sprawczości, porządków etycznych i społecznych oraz paradygmatów ekonomicznych w kontekście kryzysu ekologiczno-klimatycznego,
sprawiedliwości środowiskowej, solidarności międzygatunkowej, odkryć etologii
czy wpływu człowieka na geologię Ziemi. Choć poszczególne nurty humanistyki
środowiskowej udzielają na powyższe pytania rozmaitych, nierzadko rozbieżnych
odpowiedzi, ich wspólnym mianownikiem jest przekonanie o konieczności zasypania przepaści pomiędzy naukami humanistycznymi i naukami ścisłymi, przeciwstawienia się opozycyjnym ujęciom „natury” i „kultury”, a także przyjęcia postaw
badawczych wypracowujących wizje zrównoważonego, demokratycznego, sprawiedliwego (dla wszystkich istot) świata.
W serii ukazują się tłumaczenia najważniejszych książek z zakresu światowej
humanistyki środowiskowej, które inicjują dyskusje nad palącymi planetarnymi
wyzwaniami ekologicznymi, ekonomicznymi, etycznymi i politycznymi.

Antropocen czy kapitałocen?
Natura, historia
i kryzys kapitalizmu
pod redakcją Jasona W. Moore’a
Przekład Krzysztof Hoffmann, Patryk Szaj, Weronika Szwebs

Dla mojego ojca, który nauczył mnie, że liczy się rozmowa
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JASON W. MOORE
WSTĘP: ANTROPOCEN CZY KAPITAŁOCEN?
NATURA, HISTORIA I KRYZYS KAPITALIZMU

Wiadomości dla planety Ziemia nie są pomyślne. Ludzkość – a wraz z nią reszta
życia – znalazła się na progu czegoś, co przedstawiciele i przedstawicielki nauki
o systemie Ziemi nazywają „zwrotem systemowym” [„state shift”]. Wagę tego
momentu podkreśla rosnąca świadomość zmian klimatu – wśród badaczy i badaczek, a także wśród zatroskanej opinii publicznej. Chodzi tu jednak o coś znacznie
więcej niż zły klimat. Przechodzimy przez okres przekształceń życia planetarnego,
niosący w sobie „potencjał gwałtownego i nieodwracalnego przejścia Ziemi w stan
nieznany dotąd ludzkiemu doświadczeniu” (Barnosky et al. 2012, 52).
Duch czasu tchnie zatem w XXI wieku zrozumiałym poczuciem pilności,
podzielanym przez obywateli, aktywistki i badaczy (np. Foster et al. 2010; Hansen
2009; Parenti 2011; Klein 2016). Rzeczywistość jest dojmująco realna. A zgodnie
z każdą sensowną oceną sytuacja ulega pogorszeniu. Badania piętrzą się co tydzień,
nawet co dzień. „Antropopresja” doprowadza warunki utrzymania stabilności
biosfery – przede wszystkim klimat i bioróżnorodność – do punktu krytycznego
(Steffen et al. 2015; Mace et al. 2014; Dirzo et al. 2014). Przekraczamy właśnie –
lub niebawem przekroczymy – liczne „granice planetarne” (Rockström et al. 2009).
Warunki życia na planecie Ziemia zmieniają się gwałtownie i zasadniczo.
Świadomość tej trudnej sytuacji narastała już od jakiegoś czasu. Rzeczywistość
kryzysu – pojętego jako zasadniczy punkt zwrotny w życiu systemu, jakiegokolwiek
systemu – często jednak wymyka się rozumieniu, interpretacji i przeciwdziałaniom. Tym, którzy przechodzą przez kryzysy, niełatwo je wytłumaczyć. Filozofie,
koncepcje oraz opowieści służące wyjaśnianiu coraz bardziej zapalnej i niepewnej

CZĘŚĆ I

ANTROPOCEN
JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ.
W STRONĘ CHTHULUCENU?

HUMAN
ŚRODO

EILEEN CRIST
O UBÓSTWIE NASZEGO NAZEWNICTWA1

Natury już nie ma […]. Mieszkasz na zużytej planecie. Jeśli budzi
to twój niepokój, lepiej, żebyś się z tym pogodził. Żyjemy w antropocenie – epoce geologicznej, w której ziemską atmosferę, litosferę
i biosferę kształtują przede wszystkim siły ludzkie.

1

Erle Ellis (2009)
Koniec końców, wytoczyliśmy wojnę całej antropologii. Samej
idei człowieka.
The Invisible Comittee [Niewidzialny Komitet]

Antropocen stanowi nowość dyskursywną, która pojawiła się nagle i niespodziewanie na przełomie stuleci jako propozycja nazwy naszej epoki geologicznej, a może
się dziś pochwalić setkami tytułów, kilkoma poświęconymi mu czasopismami
i ponad 250 000 wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Artykuł ten
zachęca do rozważenia pewnych ukrytych następstw, jakie wiążą się z nazwaniem
epoki imieniem gatunku ludzkiego: do rozważenia możliwości, iż nazwa ta nie
jest ani użytecznym posunięciem konceptualnym, ani empiryczną oczywistością,
ale raczej odbiciem i potwierdzeniem światopoglądu antropocentrycznego, który
to w pierwszej kolejności doprowadził do narodzin „antropocenu” – wraz z wszystkimi majaczącymi na horyzoncie sytuacjami kryzysowymi. Aby obronić tę tezę,
dokonam krytycznej analizy dyskursu antropocenu.
1

Pierwodruk artykułu: „Environmental Humanities” 2013, nr 3, 129–147.

DONNA J. HARAWAY
NIE UCIEKAJMY PRZED KŁOPOTAMI.
ANTROPOCEN – KAPITAŁOCEN –
CHTHULUCEN1
Wszyscy jesteśmy porostami2.
Nie wykręcimy się od myślenia. Musimy myśleć3.

Co się dzieje, gdy ludzki ekscepcjonalizm i indywidualizm metodologiczny, te stare
śpiewki zachodniej filozofii i ekonomii politycznej, nie dają się już pomyśleć w dzisiejszych wiodących naukach, czy to przyrodniczych, czy społecznych? Naprawdę
nie dają się pomyśleć: nie nadają się, by z nimi współ-myśleć. Od XVIII wieku,
który miał imperialistyczne zakusy, nauki biologiczne wyjątkowo skutecznie fermentują wyobrażenia na temat wszelkich śmiertelnych mieszkańców Ziemi. Homo
sapiens – człowiek jako gatunek, antropos jako gatunek ludzki, Człowiek Nowoczesny – był głównym produktem owych praktyk wiedzy. Co się dzieje, kiedy
wiodące biologie XXI wieku nie są w stanie wykonywać swoich zadań, zajmując się osobnikami o wyraźnych granicach i dołączonymi do nich kontekstami?
Gdy organizmy plus środowiska albo geny plus to, czego im potrzeba, nie są już
w stanie udźwignąć piętrzącego się bogactwa wiedz biologicznych, o ile kiedykolwiek
je dźwigały? Co dzieje się w momencie, gdy organizmy plus środowiska z trudem
dają się spamiętać – z tych samych powodów, dla których nawet ludzie zadłużeni
w Zachodzie nie mogą już przedstawiać się jako jednostki i społeczeństwa złożone
Tekst po raz pierwszy opublikowany w skróconej wersji po francusku w Gestes spéculatifs,
red. Isabelle Stengers, 2015. Dłuższa wersja pojawiła się w: Haraway 2016.
2
Jest to wezwanie do zjednoczenia: http://cstms.berkeley.edu/baysts/ai1ec_event/we-areall-lichens-now-scott-gilbert-philosophy-colloquium/?instance_id. Zob. Gilbert et al. 2012.
3
Zdania te znajdują się na czwartej stronie okładki Women Who Make a Fuss (Stengers
et al. 2014). Zaczerpnięte z Trzech gwinei Virginii Woolf „nie wykręcimy się od myślenia”
(2002, 223) jest ponagleniem przekazywanym feministycznemu wspólnotowemu współmyśleniu przez Maríę Puig de la Bellacasę (2013).
1

CZĘŚĆ II

HISTORIE KAPITAŁOCENU

HUMA
ŚROD

JASON W. MOORE
NARODZINY TANIEJ NATURY1

Znajdujemy się na rozdrożu historii naszego gatunku… i życia planetarnego. Nie da
się powiedzieć nic pewnego o tym, co będzie dalej. Ale nie wygląda to dobrze.
Ustalenia teorii i badań środowiskowych mówią nam dzisiaj, jak jest źle.
Masowe wymieranie. Zmiana klimatu. Zakwaszenie oceanów. Do owych przemian planetarnych można dodać niezliczone historie lokalne: niekontrolowane
wypadki na lądzie i morzu przynoszące toksyczne skażenie, klastry nowotworowe,
częste i dotkliwe susze. Nigdy dotąd nasza zbiorowa świadomość „skutków środowiskowych” nie była większa.
Ale czego są to skutki? Działań ludzkości rozumianej jako całość? Populacji?
Cywilizacji przemysłowej? Zachodu? Kapitalizmu? To, jak odpowiemy dzisiaj na te
pytania, ukształtuje warunki życia na Ziemi przez następne tysiąclecia.
Gdy zaczynamy udzielać odpowiedzi na pytanie, co napędza dzisiejszy katastrofalny stan rzeczy, przechodzimy od skutków tworzenia środowiska [environment-making]
do jego warunków i przyczyn. A wraz z pytaniami o zainicjowane przez człowieka
tworzenie środowiska wyłania się nowy zestaw powiązań. To powiązania pomiędzy
tworzeniem środowiska a relacjami nierówności, władzy, bogactwa i pracy. Zaczynamy na nowo pytać o związki między zmianą środowiskową i tym, czyja praca
jest cenna i czyje życie ma znaczenie. Klasę, rasę, płeć, seksualność, naród (a także
Za rozmowy i korespondencję dotyczące tematów poruszanych w niniejszym tekście
podziękowania zechcą przyjąć następujące osoby: Diana C. Gildea, a także Henry Bernstein,
Jay Bolthouse, Holly Jean Buck, Christopher Cox, Sharae Deckard, Joshua Eichen, Ben
Marley, Michael Niblett, Roberto José Ortiz, Christian Parenti, Andy Pragacz, Stephen
Shapiro, Richard Walker i Tony Weis.
1

JUSTIN MCBRIEN
AKUMULACJA WYMIERANIA.
PLANETARNY KATASTROFIZM
W EPOCE NEKROCENU

Kapitał zrodził się z wymierania, wymieranie wypływa z kapitału.
Kapitał nie tylko ograbia ziemię i masy pracujące, jak zauważył Karol Marks,
nekrotyzuje także całą planetę. Oto „rozdarcie metaboliczne” (Foster 2000) – rozdarcie pomiędzy ziemią a pracą – napędzane sprzecznościami nieskończonej akumulacji. Akumulacja nie ma jedynie charakteru wytwórczego, ale także nekrotyczny –
roztacza powolną przemoc, zajmując i wytwarzając zachodzące na siebie temporalności historyczne, biologiczne i geologiczne. Kapitał ucieleśnia szóste wymieranie:
karmi się tym, co umarłe, a czyniąc to, pochłania całe życie. Głęboki czas minionego
kataklizmu staje się głębokim czasem przyszłej katastrofy; pozostałości życia rezydujące w węglowodorach stają się pozostałościami kapitału rezydującymi w petrochemicznych tworzywach sztucznych1. Kapitalizm zostawia po sobie zanik gatunków,
języków, kultur i ludzi, dąży do planowego ograniczenia żywotności [planned obsolescence] całego życia. Wymieranie leży w samym sercu kapitalistycznej akumulacji.
Tocząca się dziś debata na temat kryzysu planetarnego zaowocowała koncepcjami
antropocenu i kapitałocenu. Obie uznają wymieranie za coś istotnego, muszą jednak
jeszcze uchwycić jego znaczenie ontologiczne – dla ludzkości lub dla kapitalizmu. Chciałbym zaproponować, abyśmy uznali nekrocen – albo „nową śmierć” – za fundamentalny
moment biogeologiczny naszej epoki: kapitałocenu. Nekrocen reorientuje historię ekspansji kapitalizmu, ujawniając proces stawania się wymieraniem [becoming extinction].
Pojawiła się nawet propozycja wyróżnienia nowego typu skały: plastiglomeratu będącego
„zlepkiem sklejonego plastiku, osadów plażowych, fragmentów lawy bazaltowej i szczątków
organicznych” (Corcoran et al. 2014, 4).
1

ELMAR ALTVATER
KAPITAŁOCEN ALBO GEOINŻYNIERIA
PRZECIW PLANETARNYM GRANICOM
KAPITALIZMU1

W ciągu ostatnich kilku dekad klimatologia odkryła „planetarne granice” wzrostu
gospodarczego. Klimatolodzy i klimatolożki ostrzegają przed zapaścią systemów
Ziemi, która może nastąpić po przekroczeniu pewnych punktów krytycznych
(Rockström et al. 2009). „Człowiek” – antropos – tak skutecznie wypełnił przesłanie biblijne, aby czynić sobie Ziemię poddaną, że doszło do „wprowadzenia kolejnej formy ewolucji: technologii”. Jak powiada były główny inżynier Google Ray
Kurzweil, dzięki temu postęp ludzkości, który rozpoczął się wraz z ewolucją biologiczną, może trwać „do chwili, gdy cały wszechświat znajdzie się na wyciągnięcie
ręki” (2016, 475). Stwierdzenie Kurzweila na temat ludzkiej zależności od coraz
bardziej autonomicznych technologii nie jest obietnicą (lub groźbą) wobec przyszłych pokoleń: to już rzeczywistość. Znacznie więcej wątpliwości budzi jego przekonanie o „postępie ludzkości”.
Rodzaj ludzki stworzył gospodarkę światową, realizując tym samym „rozpowszechniającą (cywilizacyjną)” tendencję kapitalizmu do globalnej ekspansji, o której wspomina Karol Marks w Zarysie krytyki ekonomii politycznej (1986, 427). Dzisiejsze przemiany obejmują jednak znacznie więcej niż kapitalizm jako globalną
formację społeczną – być może w równym stopniu dotyczą kapitalizmu jako formacji geologicznej. Wielkie pytania współczesności odnoszą się do tego, jak kapitalizm przetwarza, a także aktywnie wytwarza, naturę planetarną.
Marks ujmował długie okresy historii (Braudelowskie longue durée) za pomocą
jednoznacznie geologicznego terminu: wspomnianej już „formacji”. Nazywał
1

Dziękuję Davidowi Barkinowi za pomocne komentarze na temat tego szkicu.
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KULTURY, PAŃSTWA
I TWORZENIE ŚRODOWISKA
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DANIEL HARTLEY
ANTROPOCEN, KAPITAŁOCEN
I PROBLEM KULTURY1

Przedmiot ekologii-świata mieści się w słowie „kultura”. Początkowo oznaczało ono
„doglądanie czegoś, głównie upraw lub zwierząt” (Williams 1983, 87), ale w trakcie XVI wieku zaczęło wyrażać proces ludzkiego rozwoju. Dlatego Francis Bacon
mógł pisać o „«kulturze i nawożeniu umysłów», zaznaczając chwilowym wahaniem dystans dzielący łajno od podniosłej działalności rozumu” (Eagleton 2012, 7).
Wyraz „kultura”, pokrewny „cywilizacji”, ostatecznie oznacza trzy rzeczy: (1) „proces
rozwoju intelektualnego, duchowego i estetycznego”; (2) „konkretny sposób życia”;
oraz (3) „dzieła i praktyki związane z aktywnością intelektualną, a zwłaszcza artystyczną” (Williams 1983, 90). Jeśli przyjmiemy, że perspektywa ekologii-świata dąży
do przezwyciężenia filozofii – i narracji – ludzkiej historii opartej na „kartezjańskim
rozdzieleniu” człowieka i natury (Moore 2014b, 3), kultura okazuje się niezwykle
ważnym – lecz głęboko problematycznym – terminem. Jak pisze Eagleton, „[c]hodzi
więc nie o to, by poddać dekonstrukcji opozycję kultury i natury, lecz raczej o to,
by dostrzec, że pojęcie «kultury» samo jest już taką dekonstrukcją” (2012, 9; przekład zmieniony). Problem polega na tym, że „kulturę” należy konceptualizować w jej
historycznie najbliższym sensie jako sposób życia lub zespół działań artystycznych –
a nawet, jak zobaczymy niżej, jako „hegemonię” czy „ideologię” – jednocześnie nigdy
nie tracąc z oczu jej etymologicznych korzeni tkwiących w glebie. Podobnie jak sama
ekologia-świat „kultura” denotuje problematykę historyczną, filozoficzną i pojęciową.
Wcześniejsza wersja tego artykułu została opublikowana pod tytułem Against the Anthropocene [Przeciwko antropocenowi] w pierwszym numerze czasopisma „Salvage” (2015). Dziękuję
redakcji za zgodę na przedrukowanie tutaj części tego tekstu.
1

CHRISTIAN PARENTI
TWORZENIE ŚRODOWISKA W EPOCE
KAPITAŁOCENU: EKOLOGIA
POLITYCZNA PAŃSTWA

Zmiany klimatu wywołują ekstremalne zjawiska pogodowe, susze, pożary, powodzie – mówiąc krótko, sytuacje nadzwyczajne. W warunkach nowoczesnego kapitalizmu owe sytuacje nadzwyczajne domagają się odpowiedzi ze strony państwa.
Kiedy jakieś zjawisko pogodowe paraliżuje rutynowe funkcjonowanie produkcji
i konsumpcyjnej reprodukcji, możemy zaobserwować prawdziwą relację między
kapitałem a państwem. W takich chwilach unaocznia się głęboka, a nawet egzystencjalna zależność kapitału od podstawowych funkcjonalności rządu: organów
prawnych wspieranych przez uprawomocnioną, zorganizowaną przemoc; produkcji użytkowej, jak to ma miejsce w sektorze publicznym; oraz potrzeby masowego,
zjednoczonego, kolektywnego działania i planowania. Świat kapitału, oparty na interesie własnym i prywatnej akumulacji, by przetrwać, musi zdać się na niekapitalistyczne wartości, niekapitalistyczne instytucje i niekapitalistyczne formy produkcji i reprodukcji. Wszystko to staje się zupełnie oczywiste w momencie kryzysu.
Wydaje się, że w obliczu kryzysu klimatycznego państwo będzie musiało podjąć
się szeroko rozumianej misji ekologicznej. Na pierwszy rzut oka zadanie to wygląda
na coś nowego. W rzeczywistości jednak kapitalistyczne państwo od zawsze jest bytem
zasadniczo środowiskowym. Elementy takiego myślenia można znaleźć w różnych
miejscach (Smith 1987; Cronon 1991; Emel et al. 2011)1. To nieprawda, że kapitał
Bardzo niewielu badaczy i niewiele badaczek traktowało państwo w ten sposób. Przykładem takiego podejścia jest, przy wszystkich jej wadach, teoria państwa hydraulicznego
autorstwa Karla A. Wittfogela (1957). Elementy teorii państwa jako bytu tworzącego
środowisko można znaleźć w mistrzowskiej książce Williama Cronona Nature’s Metropolis
(1991) – choć autor nie pokazuje tych połączeń wprost.
1

POSŁOWIE
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ŚR

KRZYSZTOF HOFFMANN
ANTROPOCEN, KAPITAŁOCEN ORAZ ICH
(I NASZE) PRZYSZŁOŚCI

1. Od holocenu do antropocenu
W lutym 2000 roku holenderski chemik atmosfery, laureat Nagrody Nobla z 1995
roku, Paul Crutzen (1933-2021) podczas obrad International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) w Cuernavaca (Meksyk) zmęczony przebiegiem dyskusji o gwałtownych przemianach holocenu posłużył się zaimprowizowanym terminem „antropocen” na określenie nowej epoki, w której żyjemy. Gdy później okazało
się, że to samo pojęcie stosował także amerykański ekolog jezior Eugene Stoermer
(1934-2012) (badacze nie znali się wcześniej), Crutzen zaprosił go do współautorstwa artykułu dla organu IGBP. Crutzen i Stoermer przytaczali podstawowe dane
(paliwa kopalne powstające miliony lat wyczerpywane są w parę pokoleń, 30-50%
lądu zostało przekształcone przez człowieka, ludzie korzystają już z połowy dostępnej świeżej wody itd.) i konkludowali: „Zważywszy na […] wpływ działań ludzkich
na ziemię i atmosferę w każdej (w tym globalnej) skali, zdaje się bardziej niż stosowne podkreślenie centralnej roli rodzaju ludzkiego w geologii i ekologii poprzez
zaproponowanie użycia terminu «antropocen» na określenie aktualnej epoki geologicznej” (Crutzen i Stoermer 2000, 17). W roku 2002 Crutzen opublikował
w o wiele bardziej opiniotwórczym „Nature” niespełna stronicowy artykuł, który
podtrzymywał rozpoznanie (i zasadniczą część argumentacji) (Crutzen 2002). Dalej
historia potoczyła się jak topnienie lodowców – przybierając na sile i nieodwracalnie.
Grupa Robocza ds. Antropocenu (Anthropocene Working Group; AWG) działająca przy Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu (SQS), która sama jest częścią

Tom 1 Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, pod red.
Jasona W. Moore’a
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