Streszczenie
Eko-logika. Pojmowanie wspólnoty w perspektywie posthumanizmu
Celem rozprawy jest analiza kategorii wspólnoty w obrębie myśli posthumanistycznej.
W ramach swoich rozważań podejmuję zagadnienie wspólnoty jako kategorii ontoepistemologicznej,
która funduje całość posthumanistycznej optyki, w szczególności skupiając się na przekraczaniu
rozmaitych dualizmów sankcjonowanych przez cechującą kryzys ekologiczny kategorię nie-obecności.
W moim rozumieniu humanizm potrzebuje uzupełnienia w postaci posthumanizmu, jeśli mamy
efektywnie przeciwdziałać skutkom kryzysu ekologicznego. To jeden z najważniejszych współczesnych
problemów filozoficznych. Nie da się go podjąć bez pomyślenia posthumanistycznej wspólnoty.
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posthumanizmu. Skupiam się przede wszystkim na tych zagadnieniach, które stanowić będą podłoże
moich dalszych rozważań – na postaci pojęciowej Człowieka oraz posthumanistycznych sposobach na
jej rozmontowanie, staram się też opisać zagadnienie perspektywy postantropocentrycznej i pytam
o możliwości poznawczego wyjścia poza kartezjański dualizm. W drugiej części wskazuję, że kryzys
ekologiczny spowodowany jest rodzajem ontoepistemologicznego zaślepienia (opisywanego przeze
mnie kategorią nie-obecności), które ufundowało humanizm i nowoczesność. Piszę o zjawiskach, które
pozornie mają rozmaitą proweniencję, jednak wszystkie okazują się połączone w ramach
intra-aktywnych relacji. Celem tej części jest więc swoista diagnoza rzeczywistości, która ma stanowić
punkt wyjścia dla opisu posthumanistycznej wspólnoty, opartej właśnie o tego typu usieciowione
relacje. Przykłady, które przywołuję, niejednokrotnie dotyczą polskiego kontekstu, gdyż z jednej strony
jest on mi najlepiej znany, z drugiej zaś wydaje mi się to współgrać z koncepcją feministycznej polityki
umiejscowienia,
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postantropocentrycznej. W trzeciej części dysertacji skupiam się na posthumanistycznej kategorii
wspólnoty. Za punkt wyjścia przyjmuję dotychczasowe koncepcje wspólnoty oraz towarzyszącą im
niemoc – twierdzę bowiem, że charakterystyczne dla dotychczasowej filozofii wspólnoty aporie wiążą
się również z opisanym wcześniej kryzysem ekologicznym. Wskazuję, że pomost pomiędzy
dotychczasowymi koncepcjami wspólnoty a propozycją posthumanistyczną, można odnaleźć w myśli
Jean-Luca Nancy’ego i jego koncepcji wspólnoty ontologicznej. Dopiero ta diagnoza pozwala mi
szerzej opisać novum, jakie wprowadza myślenie wspólnoty w perspektywie postantropocentrycznego
posthumanizmu. Omawiam więc, na czym polega ontoepistemologiczny charakter interesującej mnie
communitas, a następnie proponuję uzupełnienie jej o aktywistyczny, afirmatywny wymiar, który
nazywam eko-logiką. Stanowi ona próbę posthumanistycznego ujęcia oikologii – nauki o domu
zaproponowanej przez Tadeusza Sławka, Aleksandrę Kunce i Zbigniewa Kadłubka.

Summary
Eco-logic. Understanding Community in the Perspective of Posthumanism
The proposed thesis aims to analyze the category of community within posthuman thought.
As part of my considerations, I address the issue of the community as an onto-epistemological category,
which funds the posthuman optics, in particular focusing on crossing various dualisms sanctioned by
the category of non-presence that characterizes the ecological crisis. In my understanding, humanism
needs supplementation in the form of posthumanism, if we are to counteract the effects of the ecological
crisis effectively. It is one of the most important contemporary philosophical issues. It cannot be
undertaken without thinking of a posthuman community. In the first part of my thesis, I attempt to sketch
the subjective cartography of posthumanism. I focus primarily on those issues that will underlie my
further considerations – on the conceptual personae of Man and posthumanist ways of dismantling it.
I also try to describe the issue of post-anthropocentric point of view and ask about the possibility of
cognitive departure from Cartesian dualism. In the second part, I indicate that the ecological crisis is
caused by onto-epistemological blindness (described by me in the category of non-presence), which
funded humanism and modernity. I point to phenomena that seemingly have a variety of provenance,
but they all turn out to be assembled within the intra-active relationships. The aim of this part is,
therefore, a particular diagnosis of reality, which is to be the starting point for the description of
a posthuman community based precisely on this type of networked relationships. The examples I rise
often relate to the Polish context, because on the one hand it is best known to me, and on the other hand
it seems to harmonize with the idea of feminist politics of location and the standpoint theory, which in
my opinion are crucial for understanding the post-anthropocentric point of view. In the third part of
the thesis, I focus on the posthuman approach to the community category. As a starting point, I take
the existing concepts of the community and the helplessness accompanying them. I claim that the
aporias, which are characteristic of the current philosophy of the community, are also associated with
the ecological crisis described in earlier parts of the thesis. I point out that the bridge between existing
community concepts and the posthumanist proposal can be found in the thoughts of Jean-Luc Nancy
and his notion of the ontological community. It is only this diagnosis that allows me to describe more
broadly the novelty that community thinking introduces in the post-anthropocentric posthumanism.
I then describe the onto-epistemological dimension of the posthuman community, and then I propose
supporting it with an activist, affirmative dimension, which I call eco-logic. It is an attempt to re-lecture
in a posthuman manner the oikology – the philosophy of home proposed by Polish philosophers:
Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce, and Zbigniew Kadłubek.

