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I. Zarys historyczny
Foucault przypisał społeczeństwa dyscyplinarne do XVIII i IXwieku; szczyt swe-
go rozwoju osiag̨aja ̨ one na poczat̨ku wieku XX. Przystep̨uja ̨ wtedy do orga-
nizowania wielkich przestrzeni zamkniec̨ia. Jednostka przechodzi stale od
jednego zamkniet̨ego obszaru do drugiego, z których każdy rzad̨zi sie ̨ wła-
snymi prawami: najpierw rodzina, potem szkoła („nie jesteś już w domu ro-
dzinnym”), nastep̨nie koszary („nie jesteś już w szkole”), jeszcze później fa-
bryka, od czasu do czasu szpital, ewentualnie wiez̨ienie, bed̨ac̨e przestrze-
nia ̨ zamkniec̨ia par excellence. To właśnie wiez̨ienie służy za podstawe ̨ ana-
logii; dlatego bohaterka Europy 51 może na widok robotników wykrzyknać̨:
„myślałam, że to skazańcy…”. Foucault znakomicie przeanalizował idealny
projekt przestrzeni zamkniec̨ia, widoczny szczególnie wyraźnie w fabryce:
zgromadzić, rozmieścić w przestrzeni, uporzad̨kowaćw czasie, doprowadzić
do zawiaz̨ania sie ̨w czasoprzestrzeni siły wytwórczej, która dawałaby efekt
wiek̨szy niż suma sił składowych. Zdawał sobie jednak również sprawe ̨z ogra-
niczeń tego modelu. Pojawia sie ̨ on w miejsce społeczeństw suwerenności, któ-
re miały zupełnie inny cel i funkcje (raczej pobierać danine ̨niż organizować
produkcje,̨ raczej decydować o śmierci niż sprawować władze ̨ nad życiem).
Przejście dokonało sie ̨ stopniowo; to Napoleon doprowadził, jak sie ̨zdaje, do
ostatecznego przeobrażenia jednej formy społeczeństwa w druga.̨ Wszelako
również techniki dyscypliny popadły w stan kryzysu, ustep̨ujac̨ wyłaniaja-̨
cym sie ̨ powoli nowym siłom, które po drugiej wojnie światowej coraz szyb-
ciej sie ̨ rozprzestrzeniały: nie byliśmy już społeczeństwem dyscyplinarnym
albo właśnie przestawaliśmy nim być.

Jesteśmy świadkami powszechnego kryzysu wszystkich przestrzeni
zamkniec̨ia — wiez̨ienia, szpitala, szkoły, fabryki, rodziny. Rodzina jako
„ognisko domowe” przeżywa kryzys tak samo jak wszystkie inne ogniska:
szkolne, zawodowe itd. Odpowiedni ministrowie stale ogłaszaja ̨ niezbed̨ne
rzekomo reformy: trzeba reformować szkołe,̨ przemysł, szpitale, armie,̨
wiez̨ienia. A jednak wiadomo już, że czas tych instytucji pred̨zej czy później
dobiegnie końca. Chodzi tylko o to, by panować nad procesem ich agonii i
zajać̨ czymś ludzi do czasu, aż nowe siły, które pukaja ̨ już do naszych drzwi,
zdaż̨a ̨ przejać̨ teren. Tym, co wkracza na miejsce społeczeństw dyscypli-
narnych, sa ̨ społeczeństwa kontroli. „Kontrola” to słowo proponowane przez
Burroughsa na oznaczenie nowego monstrum, słowo, w którym Foucault
rozpoznawał nasza ̨ najbliższa ̨ przyszłość. Także Paul Virilio stale analizuje
pozornie wyzwolicielskie, ultraszybkie formy kontroli, które zastep̨uja ̨
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stare techniki dyscypliny, funkcjonujac̨e w rytmie charakterystycznym
dla systemów zamkniet̨ych. Nie trzeba tu wcale wspominać o niebywałych
produktach farmaceutycznych, reakcjach nuklearnych i manipulacjach
genetycznych, nawet jeśli miałyby one mieć wpływ na przebieg nowych pro-
cesów. Niema też co pytać, który reżim jest najsurowszy, a który najbardziej
znośny, w każdym z nich bowiem tendencje wyzwolicielskie ścieraja ̨ sie ̨ ze
stosunkami dominacji. Na przykład rejonizacja, kliniki pobytu dziennego
czy opieka domowa mogły - w nastep̨stwie kryzysu instytucji szpitala
jako przestrzeni zamkniet̨ej - stanowić zrazu poszerzenie wolności, majac̨
jednocześnie udział w tworzeniu mechanizmów kontroli porównywalnych
z najcież̨szymi formami zamkniec̨ia. Można sie ̨ tym przerażać, można też
żywić nadzieje,̨ ale nie o to chodzi. Należy poszukiwać nowej broni.

II. Logika
Rozliczne internaty albo przestrzenie zamkniec̨ia, przez które przechodzi
jednostka, sa ̨ zmiennymi niezależnymi - za każdym razem trzeba zaczynać
od zera. Istnieje jednak jez̨yk analogiczny, wspólny dla wszystkich tych prze-
strzeni. Z kolei różnorakie ośrodki kontroli (contrólats) to powiaz̨ane ze soba ̨
wariacje, tworzac̨e systemo zmiennej geometrii, której jez̨yk jest numeryczny
(co niekoniecznie znaczy: binarny). Zamkniec̨ia to odreb̨ne formy odlewnicze,
podczas gdy mechanizmy kontroli sa ̨modulacje,̨ czymś w rodzaju samoczyn-
nie odkształcajac̨ej sie ̨ formy), podlegajac̨ej ciag̨łym przemianom, albo sita,
którego dziurki stale zmieniałyby wielkość. Doskonale ilustruje to kwestia
płac: fabryka była ciałem, które utrzymywało swe wewnet̨rzne siły w sta-
nie równowagi, z produkcja ̨na możliwie najwyższym i wynagrodzeniami na
możliwie najniższym poziomie. W społeczeństwach kontroli miejsce fabryki
zajmuje jednak przedsieb̨iorstwo, ono zaś nie jest ciałem, lecz dusza,̨ substan-
cja ̨lotna.̨ Niewat̨pliwie jużw fabryce istniał systempremii, ale dopiero przed-
sieb̨iorstwo daż̨y do narzucenia systemumodulacji wszystkich pensji, do sta-
nu permanentnej metastabilności przez zupełnie komiczne wyzwania, kon-
kursy i negocjacje. Jeśli najbardziej idiotyczne teleturnieje ciesza ̨sie ̨taka ̨po-
pularnościa,̨ to dlatego, że adekwatnie wyrażaja ̨ specyfike ̨przedsieb̨iorstwa.
Fabryka tworzyła z jednostek jedno ciało, co było korzystne zarówno dla pra-
codawców, nadzorujac̨ych każdy element masy, jak i dla zwiaz̨ków zawodo-
wych, które mobilizowały te ̨ mase ̨ do stawiania oporu. Tymczasem przed-
sieb̨iorstwo stale wprowadza, w imie ̨ zdrowego współzawodnictwa, czynnik
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skazańca do przebywania w domu o określonych godzinach. W obreb̨ie reżi-
mu szkolnego: formy ciag̨łej kontroli i wpływ strategii permanentnego kształ-
cenia na szkołe,̨ zwiaz̨ane z tym porzucenie wszelkich badań na uniwersy-
tetach, wprowadzenie zasad „przedsieb̨iorstwa” na wszystkich poziomach
edukacji. W obreb̨ie reżimu szpitalnego: nowa medycyna „bez lekarza i chore-
go”, wyodreb̨niajac̨a potencjalnie chorych oraz grupy ryzyka, co bynajmniej
nie świadczy, jak to sie ̨ czes̨to mówi, o postep̨ujac̨ej indywidualizacji, lecz je-
dynie o zastap̨ieniu indywidualnego albo numerycznego ciała cyfra ̨„dywidu-
alnego”materiału poddanego kontroli.W obreb̨ie reżimu przedsieb̨iorstwa: no-
wepodejście do pieniad̨za, produktów i ludzi, poza stara ̨forma-̨fabryka.̨ Sa ̨to
wszystko przykłady dość skromne, pozwalaja ̨ jednak lepiej zrozumieć sens
kryzysu instytucji, czyli stopniowe i rozproszone wdrażanie nowego reżimu
dominacji. Jedno z najważniejszych pytań dotyczyłoby niemocy zwiaz̨ków
zawodowych. Czy - zwiaz̨ane, przez cała ̨ historie ̨ swego istnienia, z walka ̨
przeciwmechanizmom dyscypliny w przestrzeniach zamkniec̨ia - moga ̨one
dostosować sie ̨do nowych form oporu wobec społeczeństw kontroli, czy też
powinny raczej ustap̨ić miejsca tym nowym formom? I czy jest już widocz-
ny zarys owych nadchodzac̨ych form, zdolnych zagrozić rozkoszom marke-
tingu? Zadziwiajac̨e, że wielu młodych ludzi żad̨a „motywacji”, domaga sie ̨
szkoleń i permanentnego kształcenia. Musza ̨oni w końcu odkryć, czemu zo-
staja ̨w ten sposób podporzad̨kowani, tak jak poprzednia generacja dokona-
ła bolesnego odkrycia celów dyscypliny. Zawijasy weż̨a sa ̨ jeszcze bardziej
skomplikowane niż krecie korytarze.
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niezbed̨nej rywalizacji, doskonała ̨ motywacje,̨ która rodzi konflikt mied̨zy
jednostkami i przenika do wewnat̨rz każdej z nich, również tam dokonujac̨
podziałów. Modulacyjna zasada „wynagrodzenia według zasług” jest kusza-̨
ca nawet dla państwowej edukacji. W rzeczy samej, tak jak przedsieb̨iorstwo
zastep̨uje fabryke,̨ permanentne kształcenie zaczyna stopniowo wypierać szko-
łe,̨ a ciag̨ła kontrola - egzamin. Jest to najprostszy sposób, by podporzad̨ko-
wać szkołe ̨ przedsieb̨iorstwu.

W społeczeństwach dyscyplinarnych ciag̨le zaczynało sie ̨ od nowa (ze
szkoły do koszar, z koszar do fabryki), natomiast w społeczeństwach kontro-
li nigdy nie można z niczym skończyć. Przedsieb̨iorstwo, edukacja, usługi sa ̨
tu współistniejac̨ymi ze soba ̨ stanami metastabilnymi tej samej modulacji,
jawiac̨ej sie ̨ jako uniwersalny deformator (dfformateur). Kafka, który stał już
w przejściu pomied̨zy tymi dwoma typami społeczeństwa, opisał w Procesie
ich najstraszliwsze formy prawne. Pozorne uniewinnienie społeczeństw
dyscyplinarnych (mied̨zy kolejnymi zamkniec̨iami) i nieograniczone odwle-
czenie charakterystyczne dla społeczeństw kontroli (podlegajac̨ych ciag̨łej
przemianie) to dwie zupełnie różne prawne formy życia. I jeśli nasze prawo
jest rozchwiane, przeżywa kryzys, to dlatego, że właśnie rozstajemy sie ̨ z
jedna ̨ z tych form, by przyjać̨ druga.̨ Społeczeństwa dyscyplinarne opieraja ̨
sie ̨ na dwu biegunach: podpisie, odsyłajac̨ym do jednostki, oraz liczbie albo
numerze porzad̨kowym, który wskazuje na jej miejsce w masie. Na gruncie
dyscypliny nigdy nie było przecież żadnej niezgodności mied̨zy tymi mo-
mentami; władza jednocześnie umasawia i indywidualizuje - zbija w jedno
ciało tych, nad którymi sie ̨ ja ̨ sprawuje, formujac̨ zarazem indywidualność
każdego z członków owego ciała (Foucault upatrywał źródeł tej podwójnej
troski w pastoralnej władzy kapłańskiej - w figurze stada i poszczególnych
owieczek; z kolei władza państwowa za pomoca ̨ właściwych jej środków
miała przekształcić sie ̨ w świecka ̨władze ̨ „pasterska”̨). Inaczej rzecz sie ̨ma
w społeczeństwach kontroli, w których istotna ̨ role ̨ odgrywa nie podpis
czy liczba, lecz cyfra: cyfra jest hasłem, podczas gdy społeczeństwami dys-
cyplinarnymi zarzad̨za sie ̨ za pomoca ̨ rozkazów (mots d’ordre) (i to zarówno
po stronie integracji, jak i po stronie oporu). Numeryczny jez̨yk kontroli
składa sie ̨ z cyfr otwierajac̨ych dostep̨ do informacji lub go wzbraniajac̨ych.
Nie mamy tu już do czynienia ze sprzeż̨eniem masa-jednostka. Indywidua
stały sie ̨„dywidualne” (»clividuels«), a masy - wzorami, danymi, rynkami albo
„bankami”. Być może to właśnie w pieniad̨zu najpełniej wyraża sie ̨ różnica
mied̨zy dwoma typami społeczeństwa. Dyscyplina zawsze bowiem wiaz̨ała
sie ̨ z tłoczona ̨ moneta,̨ zawierajac̨a ̨ złoto jako miare ̨ swej wartości, nato-
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miast kontrola odsyła do wahajac̨ych sie ̨kursów, domodulacji, które stosuja ̨
cyfre ̨ w postaci oprocentowania poszczególnych walut. Stary monetarny
kret to zwierze ̨ zamieszkujac̨e przestrzenie zamkniec̨ia, do społeczeństw
kontroli należy waż̨. Przeszliśmy od jednego zwierzec̨ia do drugiego - od
kreta do weż̨a - w ramach reżimu, w którym żyjemy. Zmiana ta dotyczy
jednak również naszego sposobu życia i relacji z innymi ludźmi. Człowiek
dyscypliny był nieciag̨łym wytwórca ̨ energii, podczas gdy człowiek kontroli
ma raczej nature ̨ falowa,̨ porusza sie ̨ po orbicie w postaci wiaz̨ki ciag̨łej.

Wszed̨zie surfing zastap̨ił już stare dyscypliny sportu.
Każde społeczeństwo łatwo można odnieść do określonego typu maszyn

- nie w tym sensie, że same maszyny cokolwiek determinuja,̨ ale ze wzgle-̨
du na to, że wyrażaja ̨ formy społeczne zdolne do ich wytworzenia i posługi-
wania sie ̨ nimi. Stare społeczeństwa suwerenności korzystały z maszyn pro-
stych: lewarów, bloków, zegarów. Za to niedawne społeczeństwa dyscypli-
narne miały do dyspozycji maszyny energetyczne, wystawione na pasywne
niebezpieczeństwo entropii i niebezpieczeństwo aktywne - sabotażu. Społe-
czeństwa kontroli posługuja ̨ sie ̨ maszynami trzeciej generacji - maszynami
informatycznymi i komputerami, zagrożonymi pasywnie przez zaburzenia i
aktywnie przez hakerów oraz rozprzestrzeniajac̨e sie ̨wirusy. Chodzi tu rów-
nież o pewna ̨ ewolucje ̨ technologiczna,̨ ale przede wszystkim liczy sie ̨ mu-
tacja, jakiej podlega kapitalizm. Mutacja ta jest już szeroko znana, a można
by ja ̨ streścić tak: kapitalizm dziewiet̨nastowieczny nastawia sie ̨ na koncen-
tracje,̨ produkcje,̨ własność. Wznosi zatem w przestrzeni zamkniec̨ia fabry-
ke,̨ z kapitalista ̨ jako właścicielem środków produkcji, a ewentualnie także
innych przestrzeni, zaprojektowanych w analogiczny sposób (dom rodzin-
ny robotnika, szkoła). Co do rynku - jest on opanowywany albo na drodze
specjalizacji, albo przez kolonizacje,̨ albo też dziek̨i obniżaniu kosztów pro-
dukcji. Wszelako aktualnie kapitalizm nie jest zorientowany na produkcje,̨
która ̨ czes̨to spycha na peryferie Trzeciego Świata, i to nawet w przypadku
tak trudnych gałez̨i, jak przemysł tekstylny, metalurgia czy przemysł pali-
wowy. To kapitalizm nadprodukcji. Nie kupuje już surowców i nie sprzeda-
je gotowych towarów; kupuje raczej gotowe produkty albo montuje z cze-̨
ści. Woli sprzedawać usługi i kupować akcje. To kapitalizm zorientowany
nie na produkcje,̨ lecz na produkt, czyli rynek albo sprzedaż. Jest także z
istoty swej rozpraszajac̨y, dlatego fabryka ustap̨iłamiejsca przedsieb̨iorstwu.
Rodzina, szkoła, armia, fabryka nie sa ̨ już odreb̨nymi przestrzeniami zwia-̨
zanymi analogia,̨ odsyłajac̨ymi do właściciela, państwa lub prywatnej wła-
dzy, lecz podatnymi na deformacje i przekształcenia zaszyfrowanymi figura-
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mi jednego przedsieb̨iorstwa, które posiada wyłac̨znie menedżerów. Nawet
sztuka opuściła zamkniet̨e przestrzenie, by włac̨zyć sie ̨do otwartego obiegu
bankowego. Podbój rynku dokonuje sie ̨ przez sprawowanie kontroli, a nie
przez narzucanie dyscypliny, raczej przez ustalanie kursu niż na skutek ob-
niżenia kosztów, bardziej przez zmiane ̨produktu niż specjalizacje ̨produkcji.
Korupcja zyskuje tu nowa ̨ moc. Dział sprzedaży stał sie ̨ centrum albo „du-
sza”̨ przedsieb̨iorstwa. Mówi sie ̨ nam wszak, że przedsieb̨iorstwa maja ̨ du-
sze ̨ - to najbardziej przerażajac̨a nowina. Instrumentem kontroli społecznej
jest teraz marketing, formujac̨y bezwstydna ̨ rase ̨ naszych panów. Kontrola
jest krótkotrwała i szybkoobrotowa, ma jednak również charakter ciag̨ły i
nieograniczony, podczas gdy dyscyplina była długoterminowa, nieskończo-
na i nieciag̨ła. Człowiek przestał być wieź̨niem, by stać sie ̨ dłużnikiem. Przy
tymwszystkim kapitalizm zachował jako stały element skrajna ̨ned̨ze ̨trzech
czwartych ludzkości, zbyt biednej, by być dłużnikami, i zbyt licznej, by dać
sie ̨ zamknać̨: kontrola bed̨zie musiała zmierzyć sie ̨ nie tylko ze zjawiskiem
zatarcia granic, ale także z eksplozja ̨ slumsów i gett.

III. Program
Nie trzeba odwoływać sie ̨ do science fiction, by wyobrazić sobie mechanizm
kontroli wyznaczajac̨y w każdej chwili pozycje ̨ jakiegoś elementuw otwartej
przestrzeni - pozycje ̨ zwierzec̨ia w rezerwacie, pozycje ̨ człowieka w przed-
sieb̨iorstwie (elektroniczna obrec̨z). Félix Guattari opisał kiedyś miasto, w
którym każdy mógł opuścić swoje mieszkanie, ulice ̨ lub dzielnice ̨ dziek̨i (dy-
widualnej) karcie elektronicznej otwierajac̨ej poszczególne bramki, mogac̨ej
jednak także w określonym dniu lub w określonych godzinach stracić waż-
ność. Najistotniejsze nie były tam bariery, tylko komputer, który ustalał do-
zwolona ̨ lub niedozwolona ̨ pozycje ̨ każdego i wprowadzał uniwersalna ̨ mo-
dulacje.̨

Socjotechniczna analiza wyłaniajac̨ych sie ̨mechanizmów kontroli powin-
namieć status kategorialny i opisać to, cowłaśnie nadchodzi, wypierajac̨ dys-
cyplinarne przestrzenie zamkniec̨ia, o których kryzysie tyle sie ̨ mówi. Nie-
wykluczone, że ujrzymy jeszcze - odpowiednio przystosowane - stare techni-
ki charakterystyczne dla społeczeństw suwerenności. Liczy sie ̨ jednak to, że
jesteśmy świadkami narodzin czegoś nowego. W obreb̨ie reżimu wiez̨iennego:
daż̨enie - przynajmniej w przypadku drobnych przestep̨stw - do wymierza-
nia kar „zastep̨czych” oraz użycie elektronicznych obrec̨zy, zmuszajac̨ych
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