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PROGRAM KONFERENCJI
Collegium Maius, ul. Fredry 10, Salon Mickiewicza
DZIEŃ I – 3.11.2016 (czwartek)
9:30

Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem grona dziekańskiego
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM i Wydziału Polonistyki UJ
oraz Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej UAM
R. Nycz, P. Czapliński – słowo inauguracyjne od organizatorów

10:00 – 12:10 | Moderator: Ryszard Nycz
PANEL I – HUMANISTYKA – KŁOPOTY Z AUTONOMIĄ
A. Skrendo, Literaturoznawstwo jako nauka. Nowe szanse, stare zagrożenia
A. Bielik-Robson, Posthumanizm jako konformizm. Kwestia denaturalizacji
R. Koziołek, Humanistyka literaturoznawcza w dobie nowych konfliktów plemiennych
M. Kuziak, Czy polska humanistyka jest polityczna?
N. Kancewicz-Hoffman, Humanistyka dziś i jutro w perspektywie europejskiej
12:10 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:40 | Moderator: Agata Bielik-Robson
PANEL II – NOWE ZWROTY HUMANISTYKI
J. Tokarska-Bakir, Portret społeczny pogromu kieleckiego. Powstanie dozorców
H. Mamzer, Czy animal turn?
A. Barcz, Odra – rzeka ekoparadygmatyczna
P. Tomczok, Ekonomia literatury
P. Śliwiński, (Nowa) humanistyka a pop. O formach uczestnictwa
14:40 – 16:30 Przerwa obiadowa
16:30 – 18:10 | Moderator Anna Legeżyńska
PANEL III – EDUKACJA HUMANISTYCZNA
K. Koziołek, „Ogień i zimna stopa”. Postępowość i regresywność dydaktyki literatury
M. Pieniążek, Polonistyka performatywnocentryczna – projekt modelu edukacji
M. Latoch-Zielińska, Szkolny polonista jako „nowy humanista”. Projektowanie
edukacji akademickiej przyszłych nauczycieli
M. Tomczok, Polskie studia nad Zagładą: opowieść dydaktyka
18:10 – 18:30 Przerwa kawowa
18:30 SPOTKANIE Z ARTYSTKĄ – Olga Tokarczuk
Prowadzenie: Joanna Bednarek, Dawid Gostyński
20:30 Kolacja
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Dzień II – 4.11.2016 (piątek)
9:30 – 11:40 | Moderator: Piotr Śliwiński
PANEL I – PROBLEMY CIĄGŁOŚCI
J. Sowa, Cóż po humanist(y)ce?
T. Majewski, Nowa humanistyka: historyzm, techniki kulturowe i orientacje temporalne
H. Gosk, Literaturoznawcze studia nad pamięcią i krytyka postzależnościowa w dialogu
ze współczesną polską polityką historyczną
M. Mikołajczak, Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu
M. Jabłoński, Muzykologia: nauka czy płynny żywioł myślenia? Między naturalizmem
a antynaturalizmem
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:10 | Moderator: Tomasz Majewski
PANEL III – HUMANISTYKA I ZAANGAŻOWANIE
I. Kuźma, Odpowiedzialność i polityki miejskie w kontekście badań/działań etnograficznych
B. Warkocki, Antologia polskiej literatury queer: negocjowanie pozycji
K. Majbroda, Antropologia społeczno-kulturowa jako przykład humanistyki w działaniu
M. Staśko, „Życie jest kasą; sztuka powinna być jej złodziejem”: autonomia,
zaangażowanie i poezja
J. Deszcz-Tryhubczak, Badania nad literaturą dziecięcą jako forma humanistyki
zaangażowanej
14:10 – 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 – 17:40 | Moderator: Krzysztof Hoffmann
PANEL IV – HUMANISTKA CYFROWA
P. Urbańczyk, (Nowa) humanistyka wobec wyzwań społeczeństwa internetowego
K. Gajewski, Teoria nowych mediów z perspektywy nowej humanistyki
J. Rybicki, Czy stylometria literacka to nowa humanistyka?
B. Koper, T. Umerle, M. Werla, Nowa bibliografia literacka dla nowej humanistyki
17:40 – 18:00 Przerwa kawowa
18:00 SPOTKANIE Z ARTYSTĄ – Tomasz Kozak
Prowadzenie: Michał Piepiórka
Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
20:00 Kolacja
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LIST OD ORGANIZATORÓW
Szanowni Państwo,
witamy na obradach drugiej części transdyscyplinarnej konferencji
naukowej „Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie
autonomii”. Konferencję zorganizowało Humanistyczne Konsorcjum
Naukowe Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydziału
Polonistyki UJ. Jej pierwsza część odbyła się w Krakowie, w dniach
27-29 czerwca 2016.
Wychodzimy z założenia, że od kilkunastu (a nawet kilkudziesięciu)
lat w humanistyce (polskiej, europejskiej, światowej) dokonuje się zmiana. Na mapie naukowej zobrazować ją można nie tyle jako wyodrębnienie się nowego paradygmatu czy instaurowanie się nowych dyscyplin,
ile jako pojawienie się mnogiej sieci nowych praktyk badawczych.
Sieć ta w wielu miejscach przecina dotychczasowe wyraziste szlaki
(strukturalizm, poststrukturalizm, psychoanaliza, hermeneutyka…),
lecz z nimi się nie pokrywa ani nie tworzy jednolitej metodologicznie
alternatywy. Mimo to w wielości propozycji dostrzec można stopniowe odchodzenie od uprawiania humanistyki klasycznie nowoczesnej
(autonomicznej oraz separatystycznej w definiowaniu przedmiotów,
jak też metod poszczególnych dyscyplin) i zainicjowanie czegoś, co
proponujemy rozważyć pod nazwą nowej humanistyki. Nie można
wykluczyć, że łącznie z równie długo trwającą dyskusją o kryzysie
humanistyki w rynkowym modelu techno-uniwersytetu, ta postępująca
zmiana – czy może rozłam? – tworzy sytuację o doniosłości (i konsekwencji) porównywalnej z debatą poświęconą „naukom o duchu”
w dobie antypozytywistycznego przełomu; debatą, która doprowadziła
do powstania właśnie nowoczesnej humanistyki.
Za najwyrazistsze cechy wspólne nowej humanistyki uznać można:
budowanie mostów współpracy (w miejsce barier): z techniką (humanistyka cyfrowa), z nauką (science – humanistyka kognitywna), ze społeczeństwem (humanistyka zaangażowana). W sferze ‘samoorganizacji’
zaś: powstawanie nurtów badawczych o niejasnej bądź wielorakiej
przynależności dyscyplinowej (studia genderowe, studia o pamięci,
8

studia nad kulturą wizualną, performatyka, studia postkolonialne, studia
afektywne, posthumanistyka…); stosowanie niedomkniętych praktyk
badawczych, skupionych wokół ważnych problemów społeczno-kulturowych o charakterze transdycyplinowym, czerpiących inspirację z wielu
metod, lecz otwartych na modyfikacje w trakcie badań; wprowadzanie
pojęć pryzmatycznych (płeć kulturowa, pamięć kulturowa, widzialność,
afektywność…), które ustawiają widzenie/ profilują badanie, zapraszając nie tyle do opisu konkretnych zjawisk, ile do przyjęcia określonej
perspektywy przy badaniu ludzkich aktywności kulturowych; nowe
umiejscowienie badacza, który sytuuje się nie na zewnątrz (problemu,
zagadnienia), lecz „w środowisku”, skupia się raczej na praktyce niż
na efektach i uwzględnia wzajemne oddziaływanie układu „badacz-środowisko”. Wreszcie: nacisk raczej na kreatywność niż na „odnawianie
znaczeń” kanonu; prowadzenie badań, które legitymizują swoją wartość
innowacyjnością, zwłaszcza w tym szczególnym sensie, który łączy
odkrywczość merytoryczną z przydatnością społeczną (oznaczającą
nierzadko ingerencję w mentalne przedsądy, stłumienia czy fantazmaty
pamięci kulturowej, obyczaje i strategie działania).
Ostatni ze wskazanych aspektów, czyli kreatywność, wiąże się
z jeszcze jednym zjawiskiem, które chcielibyśmy poddać namysłowi.
Dostrzegamy mianowicie istotne współbieżności między dzisiejszymi
praktykami badawczymi i twórczymi. Jako badacze od dawna jesteśmy
świadomi narracyjnego (lub obrazowego, przenośnego etc.) charakteru
tekstów; od „krótszego niedawna” akceptujemy niegotowość własnych
metod (dookreślanych i dopracowywanych w spotkaniu z równie niegotowym „przedmiotem”); od całkiem niedawna dochodzi do tego przekonanie, że stawką badania/ pisania jest rozpoznawanie i odzyskiwanie
sprawczości, czyli czynnego uczestnictwa w tworzeniu społecznych
dyskursów. Podobnie czynnościową postawę odnotować można po
stronie twórców: pisarze/ twórcy sztuk wizualnych/ performerzy/ twórcy teatralni - świadomi, że wszelka wypowiedź artystyczna ma swoje
implikacje etyczne i światopoglądowe - postrzegają proces tworzenia
dzieła jako niesystemową operację praktyczno-poznawczą. Operacja
taka (wprowadzająca nową perspektywę, nowy podmiot, inny słownik,
nowe połączenie bądź rozdzielenie zjawisk społecznych…) podwójnie
ingeruje w rzeczywistość społeczną: raz - odsłaniając jej niegotowy
charakter; dwa – inspirując zmiany w jej postrzeganiu i współtworzeniu.
9

Czy twórcy i badacze mogą w związku z tym dowiedzieć się czegoś
od siebie o sobie?
Tytuł konferencji, zgodnie z intencją organizatorów, stanowi zaproszenie do debaty nad intelektualną, społeczną i instytucjonalną
samodzielnością nowej humanistyki. Pytania wstępne brzmią zatem
prosto: „Czym jest nowa humanistyka? Co zagraża jej autonomii, co
ją wspiera, co może z niej wynikać?”. Prostych odpowiedzi chyba nie
będzie.
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ALFABETYCZNY ZESTAW
ABSTRAKTÓW
Anna Barcz
(IBL PAN/ATH w Bielsku-Białej)

ODRA – RZEKA
EKOPARADYGMATYCZNA
„…burzyły się gwałcone w swoim biegu wody.”

(Władysław Reymont, Bunt)

Wylewy rzek, w tym ostatnie Odry w latach 1997/2010, oddziałały
na literaturę i znalazły w niej pewne ujście. I odwrotnie, obok wpływu
powodzi na literaturę, także i literatura rzutuje na jej odbiór. Co zmienia,
co dodaje do obrazu katastrofalnego rozlewiska, który wytworzyły media
i ludzcy aktorzy? Obraz ten niewiele ma wspólnego z literackim toposem
rzeki, ale i powódź nie jest wyłącznie fenomenem przyrodniczym, raczej
społeczno-kulturowym, kształtowanym przez teksty literackie.
Na gruncie literatury, i w jej odmętach, pytanie o reprezentację
rzeki (która płynie, ale także wylewa) dotyczy w mniejszym stopniu
środków literackich czy strategii narracyjnych, a bardziej przyjrzenia
się zmianom powodowanym przez rzekę, taką jak Odra, która nie daje
się ludzkiej społeczności ujarzmić i kontrolować mimo betonowych
zabudowań (i innych przedsięwzięć, jak tamy, wały, zwężenia koryta
rzeki). Odpowiadając na to pytanie z perspektywy ekokrytycznej,
otwiera się możliwość mówienia o rzece jako o części ekosystemu
przyrodniczego, który nie służy ludzkiej rekreacji, szczególnie kiedy
reprezentuje groźne fenomeny akwatyczne i przechodzi w powódź.
W języku ekokrytyki powódź nie konotuje katastrofy w ludzkim siedlisku, choć dotyka zarówno ludzi jak i zwierzęta, ale przede wszystkim
objawia swoją rzeczną naturę: im bardziej kontrolowana, tym częściej
11

wylewa (wystarczy więcej deszczu i mniej lasu). Niedorzecznym jest
oczekiwać, że się ją powstrzyma.
Można więc mówić o akwakrytyce (termin podsunięty przez prof.
Czaplińskiego) – próbie zawężenia krytyki prowadzonej z perspektywy
wodnych akwenów (nie tylko rzek, ale mórz czy oceanów z monstrualnymi wyspami śmieci) wobec dotychczasowych praktyk „regulacyjnych”.
Same określenia, jak ekokrytyka czy jej wariant akwakrytyczny, są
jedynie kluczami-wytrychami do innego niż w paradygmacie antropocentrycznym rozumienia takich zjawisk, jak rozlewy Odry. Próba
konwersji rozumienia buduje wiedzę ekologiczną zorientowaną na
adaptację do zmian środowiskowych i rewiduje przyczyny ich antropogenicznej intensyfikacji [Na temat historii regulacji Odry pisze Uwe
Rada w: Odra. Życiorys pewnej rzeki (przeł. Zbigniew Owczarek, KEW,
Wrocław 2015)].
Odra jest paradygmatycznym przykładem trudności jej ekorehabilitacji, ponieważ w jej rozumienie i stosunek do niej uwikłane są dwa
języki. Ten dominujący powstał w modelu nacjonalistycznym, kształtowany przez zabory i historię powojenną (szczególnie nacechowany
ideologicznie dyskurs PRL spolszczał rzeki, w tym Odrę jako „naturalną” granicę między Polską a Niemcami). Niezależnie wytworzył
się język wobec powodzi, który z kolei zmilitaryzował stosunek do
samej rzeki (widoczny w gazetach z 1997/2010: „Odra to wróg, którego trzeba pokonać”, „wojna z powodzią”). Drugi język, alternatywny
wobec dominującego, nie odrywa rzeki od środowiska przyrodniczego
i dostrzega ją ponad granicami państw, regionów czy innych jednostek
administracyjnych. Traktuje o rzece, która potrzebuje miejsca, by
wylewać (ze źródeł historycznych wynika, że powódź jest zjawiskiem
powtarzalnym i nieprzewidywalnym) i nie uszkodzić ludzkich siedlisk.
A co najważniejsze – wprowadzając ekokrytyczny kontekst, pokazuje
braki w narracji o powodzi.
Rozłam w języku widać także w tekstach literackich z różnych
okresów: są teksty o rzece wykorzystujące jej kulturowe konotacje
(np. rzeka heraklitejska); są rzeki dzieciństwa, życia, rzeki biograficzne; rzeki geograficzne budują realia literackiej scenerii. Rzeka jest
bardzo plastyczna językowo (poetyka i frazeologia rzeczna), dlatego
jej literacka reprezentacja nie daje się łatwo uszeregować. Ale odrębną
kategorię stanowią teksty o powodzi [Por. Rzeki. Antologia poetycka,
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wybór i oprac. Jacek Kolbuszewski, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki
Wrocławskiej, Wrocław 1998].
Teksty, które jednocześnie pokazują różne wcielenia rzeki, jej
znaczenie przyrodnicze i cywilizacyjne, witalność i groźne oblicze,
budują drugi rodzaj języka – język ekokrytyczny. Nierzadko złożony w nim obraz rzeki pochodzi od ludzi jakoś z nią związanych (np.
mieszkających na Dolnym Śląsku z Odrą), niezależnie czy polsko- czy
niemieckojęzycznych.
Przykładem polskojęzycznego tekstu, który stara się oddać swoistość
Odry w tym drugim języku, jest esej Olgi Tokarczuk z 2003 roku. Opowiada on o rzece, której żywot jest czymś potężniejszym niż możność
jej kontroli (podczas powodzi). Odra jawi się jak jakaś niekończąca
się prarzeka, której dopływy są wszędzie, na powierzchni i gdzieś pod
spodem. Jej dorzecze przedstawia powtarzający się wzór, w przyrodzie
na liściach, na ludzkich dłoniach i w naczyniach krwionośnych. Jakie
to ma znaczenie, że wszyscy ją w sobie nosimy?
*

Niniejsze wystąpienie przygotowałam w ramach projektu „Społeczno-kulturowe
konstrukcje podatności na zmiany i adaptacji do nich. Niemiecka i polska percepcja
groźnych fenomenów akwatycznych w regionach rzeki Odry” finansowanego przez
NCN (Beethoven 1, UMO-2014/15G/HS6/04981) i realizowanego od maja 2016.
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Notatki
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Agata Bielik-Robson
(IFiS PAN)

POSTHUMANIZM JAKO KONFORMIZM.
KWESTIA DENATURALIZACJI
Nowa Humanistyka popełnia jeden kardynalny błąd, który antyczna
tragedia nazywa grzechem hubris: nazywa siebie nową a priori, zanim
jeszcze została krytycznie przetestowana, choćby właśnie pod kątem
oryginalności. Gdyby bowiem przyjrzeć się uważniej niektórym z jej
ważnych gałęzi – zwłaszcza posthumanizmowi – okazałoby się, że
postęp, z góry założony w nazwie Nowej Humanistyki, jest tylko pozorny. W istocie mamy do czynienia z regresem, który podważa samą
możliwość postawy krytycznej, a tym samym prowadzi do jej przeciwieństwa, czyli konformizmu.
Posthumanistyka szczyci się tym, że zdekonstruowała obłudę
humanizmu, który w jej redukcyjnym ujęciu sprowadza się tylko do
uzasadnienia władzy martwego białego mężczyzny nad resztą świata,
czyli do tak zwanego speciesm: „gatunkizmu”, gdzie jeden naturalny
gatunek uzurpuje sobie prawo do dominacji nad innymi. W posthumanistycznej perspektywie zawsze zatem byliśmy częścią przyrody
i zawsze podlegaliśmy jej prawom, nawet jeśli humanizm głosił zasadę
Oświecenia jako Wyjścia z domu niewoli wszelkich bezrefleksyjnych,
pozornie naturalnych praw (vide Kant). We have never been human,
głosi jedno z naczelnych haseł posthumanizmu, wypowiedziane przez
Bruno Latoura: nigdy nie udał nam się żaden eksodus ze świata natury,
od zawsze byliśmy i na zawsze pozostaniemy tylko trybikiem w organicznym młynie życia i śmierci, do którego pozostaje nam się tylko
przystosować. Myślenie krytyczne natomiast możliwe było tylko dzięki
denaturalizacji, czyli wyjściu poza obszar obowiązywania przyrodniczego kryterium przeżycia.
Gdyby więc posthumanizm był prawdziwie konsekwentny, a nie
tylko obłudnie pasożytniczy w stosunku do myśli krytycznej, którą
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jednocześnie eksploatuje i podważa, to musiałby się wyrzec postawy
krytycznej jako zdecydowanie nienaturalnej (tak też zresztą czyni Peter
Sloterdijk, posthumanista nieobłudny, ale też niezbyt „postępowy”).
W istocie bowiem posthumanizm współpracuje z najmroczniejszymi
i najbardziej cynicznymi tendencjami naszej epoki: z jej odczarowanym,
późnonowoczesnym realizmem, który jako swą poznawczą zdobycz
przedstawia coś, co jeszcze dwa wieki temu uchodziłoby za błąd ontologiczny, czyli próbę wywiedzenia tego, co być powinno, z tego, co
jest. Dziś do nikogo już prawie nie przemawia argumentacja Kanta, że
Sollen (sfera powinności) nie tylko nie bierze się z Sein (sfery bytu), ale
jest mu wręcz przeciwstawna, czyli, jak mawiał Steven Schwarzschild,
współczesny żydowski kantysta: „Mieć etykę jest tym samym, co mieć
alternatywę dla rzeczywistości”. Otóż to właśnie radykalne rozumienie
etycznej normy – niewywodliwej z faktów i oferującej wobec nich alternatywną wizję życia – dziś ulega posthumanistycznej dekonstrukcji,
która sprowadza je na powrót do odwiecznych relacji panowania, z jakich usiłowało ono wyjść. Zasada przyrodniczej rzeczywistości rządzi
niepodzielnie, żądając, by nasze normy podporządkowały się czemuś,
co Adorno nazywał, wciąż jeszcze w poczuciu oporu, „hańbą adaptacji”. To, co niegdyś uchodziło za normę normy – jej alternatywność
wobec świata faktycznego – dziś uchodzi za utopistyczną patologię
wyrażającą nieuprawnione roszczenia wobec społecznego bytu, który
„jest, jaki jest”.
Wbrew więc szumnym deklaracjom radykalnej niezgody na polityczny zastany stan rzeczy, posthumanista w istocie kolaboruje z biopolitycznymi ekspertami i ich znaturalizowaną wizją turbokapitalizmu:
obie strony zgadzają się bowiem, że nigdy żadnego Wyjścia-z-Natury
nie było. Postawa krytyczna jest tu tylko Sloterdijkowską „pianą” – czyli
biciem piany, po prostu.
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BADANIA NAD LITERATURĄ
DZIECIĘCĄ JAKO FORMA
HUMANISTYKI ZAANGAŻOWANEJ
Prowadzone obecnie w Polsce i za granicą badania literatury dla
dzieci koncentrują się wokół dwóch dość przewidywalnych nurtów:
(1) analiza kulturowych konstruktów dzieciństwa oraz (2) aplikacja
popularnych w danym momencie teorii do tekstów przeznaczonych dla
młodego czytelnika (np. posthumanizm, poetyka kognitywna, animal
studies czy plant studies) [David Rudd, Reading the Child in Children’s
Literature: An Heretical Approach (2013)]. Mimo zróżnicowania zagadnień podejmowanych w ramach tychże nurtów, oba charakteryzuje
adultcentryzm i wynikający z niego brak dalszych prób przemyślenia
statusu dziecięcego odbiorcy. Ten paraliż metodologiczny obecny jest
w studiach nad literaturą dziecięcą od momentu, gdy w 1984 roku,
w książce The Case of Peter Pan or the Impossibility of Children’s Literature, Jacqueline Rose zanegowała znaczenie prawdziwych młodych
czytelników w tworzeniu i odbiorze tekstów adresowanych do nich. To
„unieruchomienie” prawdziwych dzieci zahamowało, moim zdaniem,
rozwój badań nad literaturą dziecięcą jako dziedziną mającą konkretne
praktyczne odniesienie do rzeczywistości, w której żyją i którą kreują
młodzi czytelnicy. Jeżeli taka refleksja jest podejmowana, nie idą za nią
konkretne praktyczne pomysły na przełamanie tego kryzysu badawczego
[Przykłady takiej refleksji można znaleźć w następujących publikacjach: Perry Nodelman, “The Precarious Life of Children’s Literature
Criticism.” CCL/LCJ: Canadian Children’s Literature / Littérature canadienne pour la jeunesse 33.2 (2007): 1-16; Gabrielle Owen, “Queer
Theory Wrestles the ‘Real’ Child: Impossibility, Identity, and Language
in Jacqueline Rose’s The Case of Peter Pan.” Children’s Literature
Association Quarterly 35.3 (2010): 255-273; Marah Gubar, “Risky
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Business: Talking about Children in Children’s Literature Criticism.”
Children’s Literature Association Quarterly 38.4 (2013): 450–457 oraz
“On Not Defining Children’s Literature.” PMLA 126.1 (2011): 209–
216.]. Jednocześnie badania typu reader response najczęściej traktują
młodych czytelników jako źródło informacji czy też przedmiot projektu
pedagogicznego, marginalizując w ten sposób status dzieci i młodzieży
jako aktywnych współtwórców i interpretatorów kultury. Badania te nie
uwzględniają również faktu, iż młodzi czytelnicy negocjują to, jak są
postrzegani przez dorosłych i przez swoich rówieśników.
W moim wystąpieniu prezentuję możliwość dalszego rozwoju badań
nad literaturą dziecięcą poprzez ich otwarcie na metody badań partycypacyjnych, które od dawna są z powodzeniem stosowane w studiach
nad dzieciństwem (childhood studies) i które są wyrazem dążenia do
postrzegania dziecka jako współtwórcy wiedzy o samym sobie i współuczestnika procesu badawczego. Szczególnie interesują mnie metody
tzw. child-led research, czyli podejścia opierające się na uznaniu praw
dzieci do prowadzenia badań naukowych na temat kwestii dotyczących
ich życia. Zdobyta w ten sposób wiedza powinna stanowić podstawy
rozwiązań politycznych i administracyjnych odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby najmłodszego pokolenia. Typowe działania przez
które dorośli kształtują status dziecka w społeczeństwie określa się
często jako politykę dzieciństwa (politics of childhood). Uprzedmiotawia
ona dziecko, podczas gdy dzieci są często aktywnymi współtwórcami
otaczającej je rzeczywistości, kreując w ten sposób „politykę dzieci”
(children’s politics). W moich najnowszych badaniach, które prowadzę
w ramach Pracowni Literatury i oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej,
działającej przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, staram się zastosować w studiach nad literaturą i kulturą
dziecięcą podejścia uznające children’s politics i promujące radykalną
zmianę w postrzeganiu statusu społecznego i politycznego najmłodszego pokolenia [Children and Young People’s Worlds: Developing
Frameworks for Integrated Practice. Pod red. Heather Montgomery
i Mary Kellett (2009); The Politics of Childhood International Perspectives, Contemporary Developments. Pod red. Jima Goddarda, Sally
McNamee, Adriana James aand Allison James (2005)]. Jestem głęboko
przekonana, że w ten sposób dziedzina badań nad literaturą dziecięcą
ma szansę wyjść poza dotychczasowe ograniczenia i przekształcić się
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w działalność akademicką mającą istotne praktyczne znaczenie dla
polepszenia warunków życia dzieci. Celem takich badań nie jest uzyskanie uniwersalnych wniosków, lecz podkreślenie wartości wymiaru
glokalnego pracy akademickiej, zakorzenionej w lokalnych kontekstach
i równocześnie odnoszącej się do kwestii mających konsekwencje w skali globalnej. Badania literatury dziecięcej prowadzone dla i z dziećmi,
a nie jedynie o dzieciach, przeciwdziałają wyłączaniu konkretnych
doświadczeń kulturowych i społecznych młodego pokolenia z dyskursu
politycznego i publicznego, stwarzając przy tym możliwość odniesienia
się do tychże doświadczeń nie tylko w ramach akademii, lecz także
szerzej, przez dialog międzypokoleniowy prowadzony w kontekście
dominujących praktyk społecznych, w tym dotyczących czytelnictwa.
Dzięki takiej zmianie paradygmatu badania nad literaturą dziecięcą mogą
stać się ważnym elementem humanistyki zaangażowanej, budującym
współpracę między akademią a młodym pokoleniem. Działania tego
typu są również formą wcielania w życie praw dziecka, które niestety
często pozostają tylko pustymi hasłami [Deszcz-Tryhubczak, Justyna.
„Using Literary Criticism for Children’s Rights: Toward a Participatory
Research Model of Children’s Literature Studies.” 2016. The Lion and
the Unicorn 40. 215–231].
W dalszej części referatu omawiam główne założenia child-led
research oraz przedstawiam przykład koordynowanego przeze mnie
pilotażowego projektu z 2016 roku, który realizuje te założenia. Projekt
partycypacyjny „Dekonstrukcja kanonu z uczniami szkoły podstawowej. Podejście partycypacyjne w praktyce” został przeprowadzony
razem z uczniami piątej i szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 28 we
Wrocławiu. Uczniowie samodzielnie wybrali narzędzia badawcze (np.
ankiety czy obserwacja), by uzyskać wiedzę na temat zainteresowań
i potrzeb czytelniczych swoich kolegów oraz ich oceny metod nauczania
literatury w szkole. Jednym z ważniejszych wniosków wyciągniętych
przez młodych badaczy jest konieczność systemowego i demokratycznego włączenia dzieci w decyzje dotyczące doboru lektur szkolnych.
W podsumowaniu referatu proponuję autoetnograficzną refleksję na
temat wyzwań stojących przed badaczem literatury dziecięcej w kontekście tego typu działalności.
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TEORIA NOWYCH MEDIÓW
Z PERSPEKTYWY NOWEJ
HUMANISTYKI
Jedną z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach dziedzin humanistyki są badania nowych mediów (New Media Studies).
Termin „nowe media” narobił sporego zamieszania w humanistyce
światowej przełomu wieków. Zdaje się pochodzić z dziedziny tzw. sztuki
nowych mediów, a dopiero wtórnie zastosowany przez badaczy kultury.
Odnosi się on na ogół do sfery komunikacji zapośredniczonej zaawansowanymi technologiami mechanicznymi, chemicznymi, elektrycznymi
i elektronicznymi, takimi jak fotografia, kino, telefon, radio, telewizja
czy internet. Współczesne studia nad nowymi mediami koncentrują
się na elektronicznych środkach przekazu, zwykle tzw. komunikacji
zapośredniczonej komputerowo (Hopfinger, Manovich).
Tymczasem etymologicznie i literalnie pojęcie „nowe medium” ma
charakter relatywny. Teoria nowych mediów ufundowana na tej perspektywie semantycznej zyskuje na znacznym poszerzeniu horyzontu
badawczego i pogłębieniu o wymiar historyczny. W swym referacie
chciałbym przedstawić analizę pojęcia „nowego medium” alternatywną
wobec dominującego paradygmatu oraz projekt podejścia metodologicznego na owej analizie opartego. W rozważaniach będę kierował się
przed wszystkim inspiracjami dostarczanymi przez tzw. szkołę z Toronto
i jej kontynuatorów (Havelock, Lord, Innis, McLuhan, de Kerckhove,
Ong, Goody).
McLuhanowski przekaz medium ujawnia się najwyraźniej wówczas,
gdy medium jest nowe, gdy wchodzi w życie społeczne, gdy nadawcy
i odbiorcy muszą się medium dopiero uczyć, a jego możliwości są dopieropoznawane. Pismo i zwój dla Platona, kodeks pergaminowy dla Ojców
Kościoła, druk dla Klaudiusza Frollo, stalówka dla bohaterów Wspo22

mnień niebieskiego mundurka, kino dla widzów pierwszych filmów braci
Lumière, komputer domowy w latach 80. XX w., domowy internet (Web
1.0) i telefon komórkowy w latach 90., portale społecznościowe (Web
2.0) i smartfony (Web 3.0) w latach obecnych – oto przykłady nowych
mediów rozumianych jako połączenie medium i momentu historycznego.
Nowe medium to „czasomedium” - na wzór Bachtinowskiego chronotopu.
Rodzące się medium zaangażowane jest w aktywną negocjację zakresu
swego pola oraz swych społecznych ról. Jednocześnie stanowi źródło
nowych gatunków mowy, nowych rodzajów kodów wizualnych i akustycznych. Naukę na temat mediów — teorię mediów — można uznać
za uogólnienie genologii literackiej. Pozornie koncentruje się ona na
technicznych i formalnych własnościach środka przekazu, na jego interfejsie, jednak formy te należy rozumieć w sensie kantowskim, jako formy
zmysłowej naoczności i wszelkiego możliwego doświadczania świata.
Zakrojona ten sposób strategia badawcza pozornie jedynie abstrahowałaby od semantyki samego przekazu, przyrównywanej przez McLuhana
do napisu na pocisku atomowym, jakim jest środek przekazu. Badanie
medium pozwala odkryć archeologię medium, siatkę mikro-władz,
które zostają przezeń ukonstytuowane, aby odwołać się do koncepcji
Foucaulta, jak również, w podobnej optyce, ujawnić społeczny habitus
(Bourdieu), który zostaje przez dany środek przekazu wcielony.
Studia nad mediami pozwoliłyby również wzmocnić performatywną
siłę nowej humanistyki, włączając ją w porządek działań w sferze pojawiających się dziś lawinowo kolejnych „nowych” mediów, stanowiących
kombinacje mediów „starych”, które wprowadzają nowe formy oglądu
rzeczywistości i wtórnie na ową rzeczywistość oddziałują, zgodnie
z mechanizmem sprzężenia zwrotnego. W tej optyce każde nowe medium jest interaktywne, gdyż wejście z nim w konfrontację prowadzi
do przeobrażenia samego podmiotu komunikacji. Podobnie jak Jakub
w walce z aniołem, użytkownik nowego środka przekazu zachowa na
zawsze skazę, znamię — ślad kontaktu z medium. Członek wspólnoty
oralnej, gdy już otrząśnie się z szoku po zrozumieniu istoty pisma, nigdy
już nie będzie taki, jak przedtem. Wirusy umysłu, na które uodporniony
jest przedstawiciel kultury pisma, a tym bardziej druku, czynią spustoszenie w nieskażonych umysłach członków kultury czysto oralnej.
Dynamika zmiany świadomości wywoływanej przez dany środek
przekazu daje się częściowo odkryć i przewidzieć dzięki jego analizie
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i usytuowaniu na tle historii rozwoju mediów komunikacyjnych i ich
ogólnej systematyki. Świadomość zakresu, w jakim środek przekazu
determinuje przekaz, umożliwi skuteczniejsze i bezpieczniejsze posługiwanie się mediami i zagwarantuje, że to człowiek będzie posługiwał
się mediami, a nie media — człowiekiem.
Rysują się dwa główne nurty tak pojmowanej teorii mediów. Pierwszy z nich koncentrowałby się na badaniu morfologii środków przekazu
jako technologii komunikacyjnych, a więc jako rodzaju technologii
społecznej. Podejście to byłoby bliskie socjologii kultury. Nurt drugi
sięgałby po metody hermeneutyki i za swój przedmiot wziąłby kulturowe reprezentacje mediów. Przekaz literacki czy filozoficzny byłby
materiałem badawczym, przy czym przyjęta perspektywa interpretacyjna
wychodziłaby od pojęcia środka przekazu jako klucza do zrozumienia
rzeczywistości przedstawionej, jego determinanty. Klamrą spinającą
oba wskazane nurty teorii mediów byłby fakt, że przedmiotem reprezentacji artystycznej, literackiej, graficzne czy filmowej bywają często
nowe media i nowe technologie w ogólności, jak w poezji futurystycznej, literaturze z zakresu fantastyki naukowej czy w różnego rodzaju
literackich utopiach.
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LITERATUROZNAWCZE STUDIA
NAD PAMIĘCIĄ I KRYTYKA
POSTZALEŻNOŚCIOWA W DIALOGU
ZE WSPÓŁCZESNĄ POLSKĄ POLITYKĄ
HISTORYCZNĄ
Podejmuję próbę refleksji nad ewentualnymi pożytkami ze stosowania w praktyce literaturoznawczej interwencyjnych studiów nad
pamięcią kulturową i operacyjną danej wspólnoty (uwzględniających ich
wielowarstwowość i wielogłosowość), a także nad możliwymi efektami
spotkania krytyki postzależnościowej (zajmującej się badaniem śladów
długiego trwania skutków sytuacji niesuwerenności, pozbawienia podmiotu cech sprawczych) z polityką historyczną wymierzoną przeciwko
tzw. dyfamacji (działaniom w sferze kultury określanym jako zniesławiające własną wspólnotę). Chodzi o przeciwdziałanie konstruowaniu
opisów rzeczywistości minionej i teraźniejszej na doraźny użytek, bez
refleksji nad własną pozycją tego, który autoryzuje narracje antydyfamacyjne.
Problematyzację tego zagadnienia umożliwia metanarracja o cechach
metapoznania (termin Jerome`a Seymoura Brunera), zdolna dekonstruować chwyty przekazu antydyfamacyjnego. Skupia ona uwagę na pozycji wirtualnego nadawcy takiego przekazu, umieszczając go we wnętrzu
jego własnej narracji, by wykazać nieoczywistość argumentów występujących w owej narracji, jako naturalne. A także stara się zaktualizować
opowieści polskiej dwudziestowiecznej milczącej większości. Milczącej,
czyli - z różnych względów na różnych etapach historii - nieuwzględnianej w narracji dominującej, a świadkującej wielkim zmianom, które
kształtowały w XX wieku polską wspólnotę i zaznającej długotrwałych
skutków tych zmian. Za wydarzenie o cechach zmiany fundamentalnej,
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która decydująco wpłynęła na kształt współczesnej polskiej opowieści
tożsamościowej, uznaję doświadczenie II wojny światowej, okupacji
niemiecko-radzieckiej, a w końcu zastąpienia II Rzeczpospolitej Polską
Rzeczpospolitą Ludową.
Proponuję skoncentrować się na fakcie, że dla czasu tej zmiany
figurą milczącej większości jest nie tyle obozowy ocaleniec, ile bystander próbujący okupację przeżyć, a jeśli się da, poprawić swój byt,
zaś w okresie powojennym - awansujący plebejusz. Uzupełniłabym ich
głosy opowieścią przedstawicieli elit świata, który zniknął wraz z II RP,
pozostawiając wyobrażenie o godnych postawach, godnym bytowaniu
i miejscu w imaginarium symbolicznym wspólnoty. Figury nosicieli
nieopowiedzianych (lub źle opowiedzianych) opowieści wydają się
przezroczyste w polskim uniwersum wyobrażeniowym, ich byt jest
oczywisty, naturalny, ale poniekąd… niemy. Poniekąd, ponieważ np.
opowieść awansującego plebejusza wybrzmiała, tyle że w sposób po
części zmanipulowany w latach Polski Ludowej, gdy używano jej do
legitymizowania powojennych zmian ustrojowych.
Zastanawia niewspółmierność między dominującym we wspólnocie polskiej nastawieniem retrospektywnym a mizernymi poznawczo
(dla potocznej świadomości) efektami tego nastawienia, jeśli mówić
o wypełnianiu pustych miejsc pamięci przeszłości doświadczonej przez
wymienione figury świadków epoki. Literatura polska XX i XXI wieku
(ta fikcjonalna oraz niefikcjonalna) zawiera przykłady bohaterów o cechach przywołanych figur. Postaci te nie składają jednak (pełnych) relacji
ze swoich doświadczeń, nie podejmują decyzji o mocy sprawczej, ale
zaznają - niekoniecznie przez siebie oczekiwanych - skutków wielkiej,
formującej zmiany, choćby takich, jak usytuowanie ich potencjalnej
opowieści poza ramami dominującej narracji.
Można je znaleźć i w Rdzy Macha, i w Pożegnaniach Dygata,
i w Sedanie Hertza, i w mikropowieściach Brylla, takich jak Ojciec czy
Ciotka, by wymienić przykładowe utwory literackie, dotykające różnych
zakresów interesującej mnie problematyki. Trafne intuicje na temat
ważnych (a niemych) sygnałów wielkiej zmiany, która pozostawi ślady
w postawach ludzkich, ale nie zmieszczą się one w dominującej narracji
tożsamościowej Polaków, przynoszą zapiski Kazimierza Wyki z lat
okupacji. Przekaz tak świadomego bystandera, jakim był autor Życia na
niby, dowodzi, że wsłuchanie się w formułowane często mimochodem
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opinie świadków na przykład na temat Zagłady pozwala odtworzyć jedną
z najważniejszych (a zaniemówionych) narracji założycielskich Polski
powojennej, która to narracja w swojej półjawnej półskrytej wersji daje
o sobie znać do dzisiaj.
Poza opowieścią na temat okupacyjnych relacji między Polakami
i Żydami, nie do końca wypowiedzianych i przepracowanych, a wźrzeczywistości zagospodarowujących poważną część polskiej wspólnotowej
przeszłości i wpływających na teraźniejszość, jest też druga ważna zaniemówiona opowieść, ta poświęcona relacji: chłopy - pany czy pebejusze
- elity, tylko pozornie zdezaktualizowana powojenną zmianą ustrojową,
która w gruncie rzeczy zapewniła jej fantazmatyczne trwanie.
Przykłady literackie, które ukazują pracę pamięci wspólnoty przechowującej ślady niemych opowieści (także takich, o których wspólnota
wolałaby nie pamiętać), wydają się potrzebne, jeśli wejść w dialog z dysponentami polityki historycznej, tak chętnie aktualizującymi polskie
krzywdy i heroiczne klęski, w narracji antydyfamacyjnej przekuwane
w moralne zwycięstwa. Polityka ta współcześnie nie poświęca uwagi
wszystkim skutkom długotrwałego pozostawania polskiej wspólnoty
(zarówno chłopskiej części tej wspólnoty, jak i jej całej) pod presją
przemocy rozmaitych dominatorów, co wykształciło (poza zdolnością
do oporu) przede wszystkim formy przystosowania, umożliwiające
przetrwanie, sposoby szczególnego „radzenia sobie“ w trudnych sytuacjach, skłonność do kompromisów moralnych zapewniających w miarę
znośną (lub całkiem znośną) egzystencję. Dysponenci antydyfamacyjnej
polityki historycznej dokonują selekcji zdarzeń składających się dziś
na opowieść dominującą, która odpowiada ich wizji rzeczywistości.
Nie poddają przy tym krytycznej refleksji własnych praktyk, w których
ujawniają się znane z przeszłości przemocowe działania w sferze symbolicznej - wdzięczny obiekt badań studiów postzależnościowych.
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Maciej Jabłoński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

MUZYKOLOGIA: NAUKA CZY
PŁYNNY ŻYWIOŁ MYŚLENIA?
MIĘDZY NATURALIZMEM
A ANTYNATURALIZMEM
Referat poświęcony jest diagnozie sytuacji muzykologii, jej najnowszych trendów i związków z innymi dyscyplinami humanistycznymi, ze
szczególnym uwzględnieniem muzykologii w Polsce ostatnich dekad.
Diagnoza ta przeprowadzona została za pomocą tak rozumianego kryterium „naukowości”, które wskazuje zarówno na możliwość wiązania
specyfiki muzykologii z przyrodoznawstwem (pochodzenie muzyki,
muzyczność człowieka, relacja natura/kultura w odniesieniu do muzyki,
analogie z językiem naturalnym), jak i radykalnie antynaturalistycznymi
poglądami, zahaczającymi o literaturę, skrajne wersje subiektocentryzmu,
czy perspektywy metafizyczne (muzykologia filozoficzna, poetycka).
„Tytuł jak tytuł, niby nic, a może być rozstrzygający. Czy nie za
bardzo obnażający autora?” – pytał Tadeusz Kępiński we wspomnieniowej książce Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Sugestia,
postawiona na samym czele mojej wypowiedzi, w tytule właśnie, jakoby
wypadało powątpiewać lub przynajmniej rozważać naukowy status
uznanej dyscypliny, może budzić zrazu wątpliwości, a nawet niepokój.
Muzykolodzy bowiem nie często, śmiem twierdzić, że nawet niechętnie, stawiają sobie ten problem pod rozwagę, zwłaszcza w Polsce. Jeśli
jednak owo tytułowe „niby nic” rzeczywiście miałoby obnażyć autora,
to deklaruję jednoznacznie, iż dostrzegam potrzebę wszechstronnej
rozmowy wewnątrz dziedziny, rozmowy otwartej i gotowej na konfrontację z metodologiami innych, choćby siostrzanych, dziedzin: historii,
antropologii, czy literaturoznawstwa.
Owa debata toczyć by się miała między dwoma spornymi wzajemnie
stanowiskami. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z wysłużo30

nym już paradygmatem „post-neopozytywistycznym”, który również
dziś ma wielu zwolenników w muzykologii, oraz naturalizmem w wersji
ewolucjonistycznej, z drugiej zaś – z antynaturalizmem, zwłaszcza radykalnym, takim jak subjektocentryzm, by użyć terminu zaproponowanego
przez Leszka Nowaka.
W sporze tym opowiadam się jednoznacznie za perspektywą antynaturalistyczną, co nie zmienia faktu, że osiągnięcia nauk przyrodniczych
uważam za godne uwagi, dzieląc przekonanie, że wiele muzykologicznych problemów, choćby w zakresie psychologii muzyki, rozmaitych
koncepcji doświadczenia muzycznego, scjentyzm w interesujący sposób
rozstrzyga. Zdecydowanie zaś oponuję przeciw redukcjonizmowi ewolucjonistycznemu, zwłaszcza wobec kwestii ontologii (muzyki), czy też
postawie finitystycznej w debacie humanistycznej.
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Nina Kancewicz-Hoffman
(IBL PAN)

HUMANISTYKA DZIŚ I JUTRO
W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ
Wystąpienie to stawia pytanie, jak wygląda ‘nowa humanistyka’
w Europie na podstawie przeglądu projektów badawczych finansowanych w ostatnich latach przez cztery główne instytucje finansujące
badania i współpracę w naukach humanistycznych: European Research
Council (ERC, https://erc.europa.eu/), European Cooperation in Science
and Technology (COST, http://www.cost.eu/), European Science Foundation (ESF, http://www.esf.org/), Humanities in the European Research
Area ERA-NET (HERA, http://heranet.info/). Opracowanie zostało
zrobione na podstawie dostępnych publicznie streszczeń projektów
realizowanych ze środków tych instytucji.
Są to instytucje cieszące się w Europie największym prestiżem, jako
fundatorzy projektów badawczych wybieranych w ramach niezwykle
obleganych konkursów, na podstawie oceny recenzenckiej (peer review).
Ich elitarność określa bardzo niski współczynnik sukcesu, czasem nawet
poniżej 10%. Wybór projektów do finansowania przez te instytucje jest
wypadkową wizji wnioskodawców i gremiów oceniających, a więc
grupy najwybitniejszych badaczy europejskich, ale także światowych
(część recenzentów jest spoza Europy). Można więc założyć, że w znacznym stopniu wybór ten kształtuje, ale zarazem ujawnia, nowe trendy
w humanistyce. Wszystkie te organizacje wskazują bowiem na nowatorstwo, innowacyjność jako istotne, często najistotniejsze, kryterium
oceny projektów.
Nowe kierunki i praktyki badań humanistycznych zostaną ujęte ze
względu na:
– zakładane korzyści z badań humanistycznych, inaczej mówiąc cele,
którym mają służyć;
– pojęcia odkrycia lub przełomu naukowego, tworzenia nowej wiedzy;
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• oczekiwania wobec społecznej roli badań humanistycznych: użyteczność, społeczne zaangażowanie, nauka obywatelska;
• kluczowe cechy współczesnej kultury badań humanistycznych takie
jak interdyscyplinarność, międzynarodowy zasięg;
• miejsce nowych technologii – humanistyka cyfrowa: nowe narzędzie
do starych pytań czy nowa humanistyka;
• zmiany w praktykach organizacyjnych i instytucjonalnych, np. tworzenie laboratoriów czy sieci;
• nowe praktyki publikacyjne: monografia, publikacje w czasopismach,
publikacje cyfrowe, otwarty dostęp, publikacje w językach narodowych i w języku angielskim.
W tle pojawią się pytania: czy nowe trendy to kontynuacja czy
przełom w humanistyce; jak na przemiany w badaniach humanistycznych wpływa konieczność konkurowania z naukami ścisłymi i przyrodniczymi? A także jaki wpływ na decyzje o finansowaniu ma presja
polityki instytucji finansujących jako instytucji publicznych. Dlatego
obserwacje i wnioski z analizy tych projektów zostaną zestawione
z wnioskami z opracowania Poul Holm, Arne Jarrick, Dominic Scott,
Humanities World Report 2015, London, Palgrave, 2014 (http://www.
palgraveconnect.com/pc/browse/listcollection?pcode=oa). Praca ta oparta jest o kwestionariuszowe badanie opinii indywidualnych naukowców
z całego świata.
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Beata Koper (IBL PAN)
Tomasz Umerle (IBL PAN)
Marcin Werla (IChB PAN PCSS)

NOWA BIBLIOGRAFIA LITERACKA
DLA NOWEJ HUMANISTYKI
Polska Bibliografia Literacka, opracowywana przez zespół Pracowni
Bibliografii Bieżącej IBL PAN, stanowi unikalne przedsięwzięcie bibliograficzne ze względu na zakres czasowy (wydawnictwa książkowe
obejmujące lata 1944/45-1988 oraz pokrewna bibliografia rejestrująca
lata II wojny światowej, a od roku 1989 – cyfrowa baza danych) oraz
ze względu na zakres przedmiotowy (szeroko pojęta kultura literacka,
zagadnienia związane z filmem polskim, teatrem, telewizją i radiem).
W kilkudziesięciu rocznikach bibliografii zawiera się również historia
samej Pracowni, która podejmowała nowe wyzwania związane z przemianami w humanistyce czy rozwojem technologii informatycznych,
wypracowując standardy pracy dokumentacyjnej i bibliograficznej.
Kamieniem milowym w historii PBL stało się stworzenie cyfrowej
bazy danych, publikowanej w internecie (zaprzestanie wydawania
bibliografii drukiem), a kolejnym etapem w rozwoju bazy danych są
podejmowane właśnie prace nad nowym oprogramowaniem dla PBL,
które pozwoli użytkownikom pozyskiwać dane bibliograficzne oraz
stworzy podstawy do dokonywania operacji na zebranych danych. Tym
samym PBL przygotowuje się do odgrywania znaczącej roli w nurcie
humanistycznych badań na danych.
W projekcie realizowanym ze środków Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki pt. „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium
wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” zespół Pracowni Bibliografii
Bieżącej postawił sobie za cel nie tylko dokonanie zmian w strukturze zbieranych danych czy w sferze technicznych uwarunkowań prac
dokumentacyjnych, ale zamierza także wypracować nową formułę
uczestnictwa w życiu naukowym.
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Celem prac badawczych i metodologicznych towarzyszących projektowi jest świadome określenie pozycji Polskiej Bibliografii Literackiej
wśród pokrewnych inicjatyw oraz refleksja nad współczesnymi trendami
w informacji naukowej i humanistyce cyfrowej oraz udostępnienie środowisku naukowemu możliwie szerokiego zakresu informacji zgromadzonych przez inicjatywy dokumentacyjne środowiska PBB IBL PAN
(w tym poprzez prace digitalizacyjne obejmujące drukowane roczniki
wydawnictw bibliograficznych powstałych przy PBB).
Projekt zakłada tym samym następujące cele:
1) Przebudowę bazy danych.
2) Budowę interfejsu badawczego.
3) Aktualizację bazy bibliograficznej.
4) Utworzenie centrum nowoczesnej myśli bibliograficznej.
Wszystkie prace opierają się na rozpoznaniu potrzeb środowiska
użytkowników PBL. W ramach interdyscyplinarnego zespołu staramy się
opracować rozwiązania postawionych w projekcie zagadnień we współpracy z przyszłymi użytkownikami. Stąd m.in. towarzyszące grantowi
wystąpienia konferencyjne, sesje i warsztaty oraz opracowanie i publikacja
online (na stronie PBL: http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/) ankiety dotyczącej
m.in. doświadczeń i potrzeb użytkowników PBL. Oprócz danych, które
pomagają nam zaprojektować przyjazny dla użytkowników interfejs,
chcieliśmy uzyskać również informacje związane z, szeroko rozumianymi,
badawczymi potrzebami naszych użytkowników. W referacie chcielibyśmy podzielić się wynikami analiz danych zdobytych dzięki ankiecie.
Analizy te zostaną wzbogacone przez kolejny zestaw informacji, jakim
są dane statystyczne zbierane przez narzędzie Google Analytics.
Zaprezentowane wyniki analiz (zbierające m.in. informacje o statystycznym internaucie odwiedzającym naszą stronę, jego potrzebach,
celach oraz znajomości Polskiej Bibliografii Literackiej, a także pomysłach na nowy portal) stanowią przyczynek do dalszych dyskusji nad
kształtem bibliografii literackiej dla nowej humanistyki. Zdając sobie
sprawę, że nasi użytkownicy stanowią niejednorodną grupę, chcielibyśmy wypracować strategię działania na kolejne lata funkcjonowania
PBL uwzględniającą głos wszystkich zainteresowanych, w tym również środowiska akademickiego. Kontekstem dla analizy otrzymanych
wyników będą zarówno możliwe scenariusze rozwoju PBL, jak i stan
polskiej humanistyki cyfrowej.
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Krystyna Koziołek
(Uniwersytet Śląski)

„OGIEŃ I ZIMNA STOPA”.
POSTĘPOWOŚĆ I REGRESYWNOŚĆ
DYDAKTYKI LITERATURY
W rozprawie Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka Johna Caputo ogień to inna nazwa zdarzenia. Kategorii, którą od dawna traktujemy
w literaturoznawstwie za swoją, dzięki m.in. pracom Agambena, Badiou
czy Derridy. Świadomość przygodności i sytuacyjności zdarzenia lekturowego, jest – jak pisze Caputo – „jednym z powodów, dla których
czytamy literaturę”.
Urok i pokusa takiej lektury objawia się także w szkolnej dydaktyce
literatury, gdy zafascynowani różnymi możliwościami interpretacji
tekstu, zapominamy o ograniczeniach szkolnej lektury, czyli o tym,
co zawsze przychodzi – o końcu rozmowy, ślepej uliczce interpretacji,
mieliźnie sensu zapisanego w notatce z lekcji, dzwonku, egzaminie.
Tzw. katalog uczniowskich umiejętności, które uczeń powinien
posiąść w odniesieniu do jakiegoś tekstu literackiego – ostatecznie
marginalizuje sam tekst i jego lekturę.
Nadchodzący czas zmian w edukacji pogłębi tylko ten proces,
koncentrując naszą uwagę na strukturze, systemie, podstawie, nowej
liście lektur, wytycznych, etc. Czas lektury wypełnimy zapewne wiedzą
metodyczną, historyczną oraz technikami interpretacji. Szczycimy się
wszak tym, że potrafimy używać rozmaitych języków teoretycznych,
ale ich bogactwo i siła coraz rzadziej służą czytaniu literatury. Przez lata
całe, krok po kroku przesunęliśmy naszą profesję od właściwej rzeczy
(literatury) ku metodzie, tracąc lub pozwalając sobie odebrać samo
czytanie literatury i rozumienie jej. Popadliśmy przez to w powszechny
nihilizm metodyczny.
Jest w szkolnej polonistyce takie wyrażenie: „przerobić lekturę”.
Owo nieszczęsne „przerobić” wymierzone jest przeciw obietnicy lektury,
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której treścią jest doświadczenie, objawiające nam takie możliwości
języka, że wypowiedź z niego zrobiona jest nieredukowalna do innej
postaci, a przez to wyjątkowa, idiomatyczna, której sensu nie sposób
wyczerpać w komentarzu, a treści w parafrazie. „Przerabianie” lektury
pozbywa się kłopotliwych elementów utworu, jest przeróbką, a właściwie podróbką tekstu, skrojoną do możliwości ucznia przez nauczyciela,
szkołę, podręcznik, metodę i politykę edukacyjną.
Zadaniem szkoły jest, między innymi, zachowanie ciągłości humanistycznego dyskursu. Autorka zaprasza do dyskusji o sytuacji lektury
w szkole, lektury wspólnotowej, czyli takiej, która – choć indywidualna
– realizowana jest z innymi i dla innych.
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Ryszard Koziołek
(Uniwersytet Śląski)

HUMANISTYKA
LITERATUROZNAWCZA W DOBIE
NOWYCH KONFLIKTÓW
PLEMIENNYCH
Wypowiedź literaturoznawcza rzadko lub zgoła nigdy nie zajmuje
w debacie publicznej pozycji rozstrzygającej. Nie ma dla niej wyraźnego
miejsca ani pośród wypowiedzi eksperckich w sporze o prawdziwość
przedstawienia (jak nauka), ani pośród wypowiedzi performatywnych,
które ustanawiają nowy stan rzeczy, nowy „podział widzialnego” (media
informacyjne, prawo, sztuka). Pocieszamy się, że nasz dyskurs pracuje
w dłuższym trwaniu, gdyż jego dystrybucja między instytucjami tekstu
oraz aplikacja do dyskursu publicznego dokonuje się dłużej, ale za to
trwalej osadza się we wspólnocie symbolicznej. Obserwujemy obecnie brutalną weryfikację tego złudzenia. Humanistyka ponowoczesna
afirmowała różnicę pod wszelkimi postaciami, w obrębie metodologii,
pojęć, kultur, ras, języków, etc. Akademicka pochwała różnicy i pluralności nie przedostała się w afirmatywnej postaci poza akademię, za to
odkrywamy ją tam w wynaturzonej formie różnic odseparowanych, czyli
narastających konfliktów kulturowych i nowych wojen plemiennych.
Dlaczego przez niemal cztery dekady dominowania tego paradygmatu
w humanistyce nie udało się nam dokonać transmisji tych wartości do
społeczeństwa?
Hipoteza, wywiedziona z tezy Emily Apter (Against World Literature.
On The Politics of Untranslability, NY 2013, s. 8) brzmi, że przyszło
nam żyć w epoce nieprzetłumaczalności, która wyłoniła się nagle, ku
naszemu zdumieniu, wprost z wielowiekowej tradycji humanistyki jako
mediacji znaczeń, wzajemnym tłumaczeniu się słowników mniejszych
i wielkich kultur, aby stworzyć wy-rafinowany słownik „klasycznych
pojęć”, „renesansowego humanizmu”, „świadomości historycznej”,
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„literatury światowej”, „republiki uczonych”. Aż uświadomiliśmy sobie, że dbając o ciągłość tego dyskursu nie uprawiamy negocjacyjnej
komparatystyki odrębnych znaczeń kulturowych, ale mniej lub bardziej
wulgarne „tłumaczenie na angielski” (wcześniej: na grekę, łacinę,
francuski), czyli pielęgnujemy „eurochronologiczną problematykę”
(Christopher Pendergast).
Istnieje w związku z tym ogromne ryzyko retorsji; nie tylko manifestacyjnego „podnoszenia z kolan” humanistyki narodowej, ale odrzucenia nowoczesny projektu emancypacji różnicy, który wydaje się teraz
wyłącznie totalizujący, nie tylko w odniesieniu do integrystycznej fazy
wczesnomodernistycznej, ale także w jej fazie radykalnie krytycznej,
jaką była dekonstrukcja. Ten punkt widzenia wzbudza (także w obrębie
humanistyki akademickiej) postawy agonistyczne, czyli przekonanie
– jak ujmuje to Chantal Mouffe – że „w przestrzeni publicznej skonfliktowane poglądy konfrontują się bez jakiejkolwiek możliwości, by
w końcu się pogodzić” (Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł.
B. Szelewa, Warszawa 205, s. 99). W naszym przypadku oznaczałoby
to uprawianie filologii agonistycznej różnicy, czyli rewizję hermeneutycznej mediacji, jaką od wieków praktykuje humanistyka, świadoma
teraz, że skazane na poniżenie języki mniejsze lub głosy bez języków
zaczną obrastać gniewem i znajdą najbardziej uniwersalny język oporu:
krzyk i niszczące czyny. Jak pisał Przemysław Czapliński w raporcie
Reforma kulturowa 2020 – 2030 – 2040: „Należy to podkreślić: polska
literatura ostatniej dekady, potraktowana jako zapis i prospekt zbiorowych tożsamości, mówi wyraźnie, że nie ma dzisiaj takiej grupy społecznej, która cofałaby się przed stosowaniem przemocy. Narodowcy
i homoseksualiści, konserwatyści i pluraliści, prawicowcy i feministki,
katolicy i antyfaszyści, obrońcy krzyża i obrońcy zwierząt – wszyscy
oni opowiadają o aktach zastosowania siły w odpowiedzi na niesprawiedliwość. Oczywiście, w odniesieniu do literatury należałoby mówić
o rozgrywaniu fantazmatów przemocy, jednakże nie lekceważyłbym
tego aspektu tylko dlatego, że dzieje się w fikcjach. Przekroczenie progu
w imaginacji jest artykulacją woli zmienionego kształtowania rzeczywistości.” (http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/KIG_RAPORT.pdf).
Humanistyka również fantazjuje o uzasadnionej przemocy i wobec
mnożenia się wynaturzonych, odseparowanych różnic śni o wypowie43

dzi sprawczej, rozstrzygającej, w rozumieniu, o jakim mówi niżej Julia
Kristeva:
Różnice ideologiczne, narodowe, polityczne, religijne, rasowe itp.
tworzą przestrzenie władzy albo wykluczenia; dążą do przywłaszczenia
sobie czasu, uważają się za depozytariuszy absolutu i w efekcie rozprzestrzeniają śmierć dla myśli i dla życia. Zwalczam je, kiedy dorastają do
zabijania. Mogę wybaczyć osobom, które podzielały je, ale oddalają się
od nich, jednak nie wybaczam systemom wierzeń wprost lub pośrednio
integrystycznych lub śmiercionośnych (J. Kristeva, J. Vanier, (Bez)sens
słabości. Dialog wiary z niewiarą o wykluczeniu, przeł. Katarzyna i Piotr
Wierzchosławscy, Poznań 2012, s. 153).
Spróbujmy pomyśleć pewną postać humanistyki literaturoznawczej,
która wykonując swoje tradycyjne zadania badawcze i edukacyjne,
dokonuje tego aktu zwalczania różnicy, która „wyklucza i zmierza do
zabijania”. Chcę przeprowadzić tę próbę, wychodzę z pozycji przeciwnej, mianowicie akceptacji i uwagi – za sprawą literatury – dla gniewnej
nienawiści. Ten rodzaj wcielonej różnicy, która w przestrzeni publicznej
objawia nam się jako niebezpieczna i niszcząca, różni się od różnicy
akademickiej otuliną gniewnego lub nienawistnego afektu. Wykluczony
z przestrzeni debaty akademickiej gniew jest silnie obecny w literaturze, która daje nam niepoliczone przykłady twórczego przepracowania
gniewu; rozwoju, dzięki wściekłości, której obiektem staje się ktoś, kto
jeszcze niedawno wydawał się lub był podmiotowi nienawiści bliski.
W najnowszej książce Anger and Forgivness. Resentment, Generosity,
and Justice (OUP 2016), Martha Nussbaum rozważa tezę o konieczności
przechowania gniewu i nienawiści w bliskim sąsiedztwie prawa i rozmowy. Interesuje ją, jak działają zapisane w literaturze (m.in. Ajschylos,
Oresteja) niszczące emocje, kiedy kierują się przeciw bliskim i kochanym. Okazuje się, że ten rodzaj relacji zainscenizowany artystycznie
pokazuje, jak gniew skierowany przeciw bliskim może być impulsem
do twórczości i zaangażowania.
Chciałbym rozważyć symboliczną „tetralogię nienawiści”, jaka miała
miejsce w Rzeczypospolitej, w kolejnych czterech stuleciach, oraz artystyczne odpowiedzi na te wydarzenia. Są to: powstanie Chmielnickiego
(Ogniem i mieczem); rzeź Humania (Zamek kaniowski); Rabacja Galicyjska (Wesele); rzeź wołyńska (Wołyń). Zajmuje mnie w artystycznych
inscenizacjach tych konfliktów ich „faza nieprzetłumaczalności”, kiedy
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strony wypowiadają lub wyładowują w gniewie i zniszczeniu nie tyle
swoje racje, co krzywdę i godność. Literaturoznawca ma szansę wykorzystać nieodpowiedzialność literatury, kiedy odtwarza ona i eskaluje
historyczną nienawiść dla korzyści dramaturgicznych. We własnej
komentującej reinscenizacji badacz wyrzeka się hermeneutycznej mediacji i utrzymuje tekst w pozycji poza dyskursem racji. Dokonuje w ten
sposób interwencji krytycznej, utrzymując agonistyczny impas i nie
pozwalając na nadejście ładu konwencji, dopóki nie zostanie podjęta
próba pomyślenia niemożliwego ładu społecznego.
Szczególnym przypadkiem analizowanej pracy nieprzetłumaczalnego będzie słowo: „czerń”.
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CZY POLSKA HUMANISTYKA JEST
POLITYCZNA?
Czy polska humanistyka – dodam najnowsza humanistyka – jest polityczna? Zdroworozsądkowa odpowiedź powinna brzmieć: tak i nie, choć
zaraz okazuje się, że to zbyt proste rozwiązanie. Nie, ponieważ w ten
sposób często – ciągle częściej niż przeciwnie – głoszą sami humaniści,
podkreślający, że wartością jest neutralność i obiektywizm. Od razu,
próbując się ustosunkować do takiego stwierdzenia, wypada tu zwrócić
uwagę choćby na związek nowoczesnej filologii i historii narodowej
z kształtowaniem się formuły narodowości czy na polityczny kontekst
początków formalizmu i strukturalizmu. Wskazuję na te dwa zjawiska,
gdyż często stanowią one dzisiaj zaplecze deklaracji niezaangażowania
i obiektywizmu…
Nie, ponieważ, i to jest o wiele poważniejszy argument, humaniści,
polscy humaniści, rzadko świadomie zajmują w dyskursie pozycję
polityczną. Szczególnie uderza to w przypadku tych nurtów, które niejako implicite zakładają polityczność, jak np. krytyka postkolonialna,
w polskim wydaniu często wyrzekająca się takiego założenia czy też
usiłująca je przynajmniej zneutralizować (widać to choćby w pracach
Dariusza Skórczewskiego).
Dodam dla jasności – chodzi mi tu o dyskurs naukowy, a nie np.
o dyskurs komentatora politycznego czy o traktowanie kultury jako
doraźnego pola bitwy politycznej. To osobne problemy, które pomijam.
Takim problemem jest też nauka uprawiana przez badaczy zaangażowanych politycznie, wspomnę choćby o Andrzeju Zybertowiczu. Wypadałoby ponadto nadmienić problematykę – w szerokim, ale i głębokim
sensie, polityczną – pojawiającą się u autorów, którzy nie zajmują
postawy zaangażowania politycznego w tradycyjnym jego rozumieniu
(w związku z tym wypada zresztą zauważyć, że chętniej dzisiaj mówimy
o uczestnictwie, jakby obawiając się posądzenia o zaangażowanie i koja47

rzącą się z nim agitację), przywołam tu np. książkę Grzegorza Niziołka
Polski teatr Zagłady – tej kwestii wszakże jeszcze się przyjrzę.
Mówiąc o świadomym zajmowaniu pozycji politycznej, myślę przy
tym o takim przykładzie, jak praktyka intelektualna Gayatri Spivak,
krytycznie uświadamiającej i dekonstruującej własną pozycją w sposób
szczególnie wnikliwy; zbliżenie, ale tylko zbliżenie, do takiego postępowania widzę u nas w pracach Ewy Domańskiej czy Kingi Dunin.
Wydaje się też, że samo określenie „polityczny” stało się, co znaczące, w polskiej humanistyce czymś podejrzanym, choć zdarzyło się,
że sporadycznie w tytułach różnych publikacji rymowano politykę
z poetyką. To podejrzenie zdaje się przy tym starsze niż rok 1989, na
który wskazuje Przemysław Czapliński we wstępie do tomiku Polityka
literatury, pisząc o niechęci twórców i krytyków do politycznych koneksji literatury. Zwrócę tu uwagę, że Ryszard Nycz we wprowadzeniu do
„Tekstów Drugich” poświęconych „historii ratowniczej” nie używa ani
razu słowa „polityka”, choć kontekst rozważań aż się prosi o to (sama
Domańska używa je w artykule z tego numeru pisma raz…). Ta niechęć
wywodzi się pewnie jeszcze z PRL-u, ma też szerszy XX-wieczny kontekst związany z mogącymi stanowić przestrogę historiami Heideggera
czy Sartre’a, wspiera ją dostrzeżone przez Czaplińskiego w latach 90.
przekonanie o postpolityczności współczesności. Dodam też – nieporadzenie sobie z wyzwaniami i zagrożeniami epoki neoliberalnej, z jej
nastawieniem do kultury; to dopiero ostatnio pojawiają się poświęcone
tej kwestii publikacje (wspomnę choćby Piotra Nowaka Hodowanie troglodytów), choć ciągle brakuje książki na miarę Nie dla zysku. Dlaczego
demokracja potrzebuje humanistów Marthy C. Nussbaum.
Jeśli przy tym Czapliński powiada: „Polityka literatury, najprościej
rzecz ujmując, to wpisana w teksty zdolność oddziaływania na czytelnika – to faktycznie wywierany przez nią wpływ na nasze polityczne
przekonania”, to ja pozwolę sobie zaanektować tę dość pojemną i neutralną definicję polityki na potrzeby własnych rozważań o polityce
humanistyki. Ów wpływ może przy tym realizować się w rozmaity
sposób, od krytycznej analizy politycznego charakteru tekstów (np.
dekonstrukcja ich metafizycznych założeń i relacji ideologii, władzy,
opresji) po bezpośrednią interwencję. Wypada przy tym zauważyć, że
definicja ta pozwala mówić o polityce humanistyki nie tylko wtedy,
gdy poszczególni autorzy wprost deklarują taki rodzaj zaangażowania.
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Swego rodzaju pragnienie sprawstwa bądź samo sprawstwo są kluczowe
dla propozycji, o których będę mówił, trzeba tu wszakże dodać jeszcze
samą problematykę, która ma dla wspólnoty potencjał polityczny.
Wracając do postawionego na początku pytania, powiem, że odpowiedź może brzmieć tak, bowiem, wbrew deklarowanej „neutralności”
i „obiektywizmowi” wypowiedź humanisty, jak już wspomniałem,
niejako siłą rzeczy staje się polityczna (nie tylko dzięki kontekstowi,
w którym się pojawia), zawsze wyrasta z jakiejś polityki, choć niejednokrotnie ta niejako się znaturalizowała i zdaje się niewidoczna czy też
istnieje pragnienie, by taka była. Naturalizacja, o której mówię, tkwi
za wspomnianymi deklaracjami, znamiennymi dla tradycyjnej polskiej
humanistyki, i jest w moim przekonaniu zjawiskiem szkodzącym tak
humanistyce, jak i światu, z którym ta powinna istnieć w relacjach
(świetnie widać taką naturalizację w recenzowanym przeze mnie poznańskim tomie Humanistyka z widokiem na uniwersytet); świadczy
przy tym o nieodrobieniu lekcji przynajmniej z Foucaulta.
I w końcu tak, bowiem od kilku lat pojawiają się w polskiej humanistyce głosy, które wpisują się, chcą się wpisywać, w wymiar polityki,
choć nie zawsze wprost (Czapliński w odniesieniu do lat 90., zauważając
przy tym niebezpieczeństwo instrumentalizacji lektury, zauważał np.
polityczne budowanie kanonu narodowego i liberalnego). Ostatnio np. –
myślę o ostatnich kilkunastu latach – działo się tak w związku z formułą
zwrotu etycznego, jak się przy tym zdaje, niezwykle skromnego u nas
i mającego zresztą w interesującym mnie kontekście ambiwalentne znaczenie. Zainteresowanie Innym jako przedmiotem etyki może bowiem
przesłaniać Innego jako podmiot polityki.
I właśnie wspomniane głosy będą mnie tu zajmować szczególnie,
choć mam przekonanie, odmiennie niż Anna Burzyńska poświęcająca
tej kwestii dygresję w książce Dekonstrukcja, polityka i performatyka,
że jednak zwrot polityczny polskiej humanistyki był nader nieśmiały:
w istocie bowiem od roku 2008 wprost bodaj pięć książek przyznaje się
w tytule do takiego zwrotu – bez wątpienia w tym czasie pojawiło się
więcej przekładów prac spod znaku zwrotu politycznego.
Zauważyć trzeba, że większość z owych książek (np. publikacje
Igora Stokfiszewskiego Zwrot polityczny, Pawła Mościckiego Polityka
teatru, tomik Krytyki Politycznej Polityka literatury) nie tyle przy tym
zawiera projekt i realizację politycznej humanistyki – wyjątkiem może
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jest w pewnej mierze książka Stokfiszewskiego, takim wyjątkiem jest
ponadto bez wątpienia Polityka wrażliwości Michała Pawła Markowskiego – ile przedstawia zjawiska polityczne w kulturze i sztuce, szukając
nowej, innej formuły ich polityczności, ewentualnie naznaczając nią
dyskurs krytyczny, ujawniając przy tym wyraźną dyspozycję lewicową. Bez wątpienia przy tym – co zauważa Stokfiszewski, ogłaszający
zaistnienie w Polsce u progu XXI wieku zwrotu politycznego, radykalnego cięcia – to krytyka artystyczna okazuje się bardziej polityczna niż
akademicka humanistyka.
Niejako wbrew powyższym narzekaniom – choć optymizm byłby złudny, mówię optymizm, gdyż jestem przekonany, że właśnie to
polityczność humanistyki może ją dzisiaj najlepiej legitymizować
– da się jednak wskazać na kilka zjawisk wyznaczających horyzont
polityczny polskiej humanistyki, wywodzących się z różnych jej dyscyplin (sprawa doczekała się nawet ostatnio sporu – myślę o polemice
Jana Sowy z Michałem Pawłem Markowskim piszącym o „polityce
wrażliwości”). W grę wchodzą: 1) krytyki subwersywne (zwłaszcza
feminizm, w mniejszym stopniu postkolonializm), 2) zaproponowana
przez Domańską, wspomniana już tu, formuła „historii ratowniczej”,
3) pojawiająca się u Agaty Bielik-Robson formuła „na drugim brzegu
nihilizmu” (przy czym myślę zwłaszcza o książkach Inna nowoczesność: pytania o współczesną formułę duchowości oraz Romantyzm,
niedokończony projekt), 4) ważna dla Sowy formuła możliwej inności,
związanej z otwarciem wyobraźnie nie godzącej się na logikę es muss
sein (Ciesz się późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja
radykalna, Inna Rzeczpospolita jest możliwa), 5) formuła „czytania
Polski”, którą wprowadziła Kinga Dunin (Czytają Polskę). Dodam, że
formuły te można by znaleźć i omówić w publikacjach Marii Janion,
począwszy od jej książki Humanistyka: poznanie i terapia.
Polityczność nowej humanistyki (nowa polityczność humanistyki)
wiąże się nie tylko ze wspomnianym wyżej dążeniem do sprawstwa
czy z podejmowaną problematyką. Okazuje się widoczna także w wytyczeniu nowego pola badawczego, przekraczającego i przekreślającego
dotychczasowe podziały dyscyplinarne; jak pisał Immanuel Wallerstein,
również mające swoje polityczne umocowanie i dzisiaj ujawniające
szczególną moc konserwującą istniejący(?) ład świata. Polityczność ta
realizuje się między biegunami krytyki i, jak się zdaje, powracających
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ostatnio nieśmiało utopijnych projektów; między hermeneutyką a terapią, o której pisała już jakiś czas temu Janion.
Być może to właśnie zadaniem humanistyki jest stworzenie przestrzeni debaty, tak potrzebnej dla demokracji, i wskazanie innych dyskursów
tożsamościowych niż konkurujące ciągle ze sobą u nas dyskursy: narodowy i neoliberalny. W moim przekonaniu to w dużej mierze wycofanie się
humanistyki z życia wspólnoty i zgoda humanistów na instrumentalne jej
wykorzystywanie doprowadziły do miejsca, w którym się znaleźliśmy,
w którym toczą się wojny kulturowe, dokonuje się zakłamań i zawłaszczeń historii, zapomina się o dobru wspólnym, a kondycję człowieka
ogranicza do funkcjonowania na rynku pracy. Tak formuła dawnego
twardego profesjonalizmu humanisty, jak i formuła innowacyjności (ze
swoją logiką zwrotów) niepokoją swoją autotelicznością. Oczywiście
– o czym pisze m. in. Stokfiszewski czy Mościcki – niepokoić może
także prosta interwencja. Pozostaje więc wyzwanie i wezwanie do wypracowywania nowych formuł polityczności humanistyki.
Czy te konstatacje brzmią naiwnie? Być może. Ale zwróćmy też
uwagę, że, jak przekonuje najnowsza, jeszcze wczorajsza, historia,
zmiany są jednak możliwe. I trudno pozbyć się uczucia, że rozgrywa
się w polityce coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, choć
raczej to my po prostu nie chcieliśmy o tym myśleć. Wypada przy tym
dodać – i to jest chyba jedyna budująca konstatacja wynikająca z tego
szkicu – że jeśli jakieś książki budzą dzisiaj szerszy odzew, to właśnie
te, o których mówiłem, i które wpisują się w horyzont humanistyki
politycznej.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POLITYKI
MIEJSKIE W KONTEKŚCIE BADAŃ/
DZIAŁAŃ ETNOGRAFICZNYCH
Tytułowe: „odpowiedzialność” i „polityki miejskie” odnoszą się do
trzech aktorów społecznych. Pierwszym z nich są miejscy społecznicy.
W interesującym mnie przypadku są to osoby zaangażowane w akcje pomocowe osobom pozostającym bez domu i zagrożonym bezdomnością.
Pomoc ta często przybiera postać interwencji dosłownie rozumianej,
która sprawdza się w przypadkach nagłych w urzędach, przed decydentami, we współpracy z mediami, by znaleźć szybko rozwiązanie ratujące
zdrowie, życie, a najczęściej dobrostan lub/i sytuację ekonomiczną
osoby dotkniętej kryzysem mieszkaniowym i socjalnym. Interwencja
ta jednak ma także inny wymiar: długofalowych działań polegających
na towarzyszeniu osobie potrzebującej tego rodzaju kontaktu i otwartej
na niego. Metoda/technika ta stosowana przez antropologa kulturowego,
może być porównana do swoistej asystentury „egzystencjalnej”, jednak
bez stosowania narzędzi socjo- czy innych terapeutycznych, jako że
antropolodzy takich kompetencji zawodowych nie posiadają, nie jest to
cel ich pracy i nauki. Ten rodzaj praktyki, która nie jest czysto badawcza
(w moim przypadku), ani też wyłącznie i klasycznie pomocowa, byłby
pierwszym etapem na drodze ku integracji społecznej różnych mieszkańców miasta, a o Łódź toczy się aktualnie swoista batalia w ramach
rewitalizacji. Społecznicy są bowiem zaangażowani też w ten proces,
czyli w „odnowę” miasta dzięki uczestnictwu w praktykach rewitalizacyjnych. Uczestnictwo to trwa od dłuższego czasu w Łodzi i można je
nazwać faktyczną realizacją pewnego ideału partycypacji obywatelskiej
w zarządzaniu miastem, czyli uprawiania lokalnej polityki miejskiej
w oparciu o debatę, dyskusje, konsultacje, ożywienie na poziomie
prac legislacyjnych i inicjatyw opiniotwórczych np. w ramach komisji
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dialogu obywatelskiego; przejawia się to także poprzez zawiązywanie
partnerstw między urzędem a trzecim sektorem przy pisaniu wspólnych
projektów. Rewitalizacja w Łodzi weszła w br. w fazę zatwierdzenia
omawianych wcześniej założeń i planów, w czym udział mieli mieszkańcy, także grupa aktywistów. Co ważne i warte przypomnienia, rewitalizacja nie oznacza remontów, a kompleksowa działanie w sferze
społecznej. Do grupy owych społeczników należę ja sama, prowadząc
badania-działania oparte o model współpracy zgodny m.in. z ujęciem
C. Fluehr-Lobban. Jestem identyfikowana, ponieważ sama też się tak
określam i przedstawiam, jako osoba o „podwójnej” tożsamości: akademickiej i społecznikowskiej/aktywistycznej miejskiej. Drugim aktorem,
którego dotyczy odpowiedzialność i polityki miejskie, to osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją oraz już marginalizowane m.in.
przez brak domu, prawo do lokalu, brak możliwości przebywania pod
dachem na stałe lub na czas określony i przede wszystkim niewidocznie
bezdomne – tzn. mieszkające tzw. kątem u kogoś, podnajmujący od
innych wynajmujących lub lokatorów najczęściej lokali socjalnych;
przebywające także w schroniskach i korzystające z noclegowni, oczekujące już też na lokal z zasobów miejskich (komunalny lub socjalny).
Część z tej grupy osób trwają w zawieszeniu dopóki nie zakończą się
procedury oczekiwania na przydział lokalu, wydanie decyzji itp. Grupę
tę – dość szeroką – łączy przygodność i niepewność miejsca przebywania i doświadczenie utraty domu. Są oni traktowani stereotypowo przez
opinię publiczną jako przegrani i zarazem roszczeniowi. Ujmowani
są też w języku oficjalnej pomocy społecznej, w kategorii „klienta”,
którego dotyczą „usługi” pomocowe i socjalne. To ich doświadczenia
stają się kanwą dla dalszych działań części społeczników (w których
gronie często odnajdują się też „klienci” pod wpływem kontaktu ze
społecznikami: owi „pierwotnie” wykluczani, stają się coraz bardziej
aktywni w działalności pomocowej, lub może samopomocowej [?]).
Na podstawie ich „przypadków” i historii powstają diagnozy (często
tylko jako społecznikowskie know-how, a nie dosłownie rozumiane
opracowania) odnoszące się do struktur głębszych, z których wyrasta:
stosunek do wspomnianego wcześniej „klienta”, założenia stojące za
polityką mieszkaniową, hermetyczność języka urzędowego i in. Wiedza
ta, płynąca z dołu, pozwala społecznikom i aktywistom operować skuteczniej argumentami podczas dyskusji z decydentami, wywierać wpływ,
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posługiwać się narzędziami prawnymi, sposobami zatem formalnymi,
jak i nieformalnymi, a zatem pozwala przekształcać i naruszać pewne
utarte praktyki w celu coraz lepszej integracji i włączania, zapobiegania,
naprawiania. To kolejna odsłona owej integracji, na którą zwróciłam
uwagę wcześniej, jako na bardzo ważny element zmian zachodzących
w mieście. Trzecim zaś aktorem są decydenci niższego i wyższego
szczebla: wykonawcy polityki miejskiej, jak urzędnicy i ich przełożeni, oraz ci, którzy prawo lokalne uchwalają, jak np. radni. Często są
stawiani po drugiej stronie, co „zwykli” mieszkańcy i ich „specjalna”
odmiana, w postaci aktywistów. Dwie ostatnie grupy są z reguły dość
antagonistycznie nastawione do urzędu. Wynika to jednak z odbioru
potocznego tej instytucji i jego pracowników, jako roszczących sobie
wyłączne prawo do uprawiania i ustanawiania polityki miejskiej oraz
przypisywania sobie jedynej czy najważniejszej odpowiedzialności
za miasto. Odbija to dość charakterystyczna praktyka językowa: gdy
„miastem” nazywany jest przez społeczników urząd. Praktyka kontaktów
z urzędnikami udowadnia jednak inne ich nastawienie i poczucie.
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Małgorzata Latoch-Zielińska
(Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej)

SZKOLNY POLONISTA
JAKO „NOWY HUMANISTA”.
PROJEKTOWANIE EDUKACJI
AKADEMICKIEJ PRZYSZŁYCH
NAUCZYCIELI
Edukacja nauczycielska to jedno z najważniejszych zadań szkoły
wyższej, choć często bagatelizowane, a nawet niedoceniane. Współczesne strategie kształcenia przyszłych nauczycieli – w opinii wielu
badaczy – nie uwzględniają realiów teraźniejszości określanej jako
ponowoczesna, niewystarczająco respektują oczekiwania społeczne,
zbyt wolno reagują na zmiany zachodzące w świecie itd. „Edukacja
nauczycielska skupia się raczej na przekazie umiejętności rzemieślniczych – przejrzystych, sprawdzalnych. Kształtowanie postaw twórczych
stanowi dość słabą stronę tej edukacji” (Komar 2000, 158). W konsekwencji ciągle brakuje nowoczesnej wizji edukacji przyszłych nauczycieli, która byłaby świadectwem wprowadzenia rzeczywistej zmiany
w tej niezwykle ważnej dziedzinie życia społecznego. (Włoch 2005,
221 – 226, Jastrzębska, Kułak 2010)
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak zatem kształcić przyszłych polonistów, by nie byli „wczorajszymi nauczycielami uczącymi
dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra” (Żylińska 2013,
9). Wskazany problem niedostosowania/nieprzygotowania nauczycieli nawiązuje do publikacji dotyczących m.in. kategorii cyfrowych
tubylców i imigrantów (Prensky), neurodydaktyki (Spitzer, Żylińska),
wpływu nowoczesnych technologii/internetu na procesy uczenia się
(Spitzer, Carr, Small i Vorgan), koncepcji kreatywnego myślenia o edukacji Robinsona, idei tzw. „budzącej się szkoły” (Rasfeld i Breidenbach)
i in. Projektując adekwatny do potrzeb współczesnej szkoły/świata/życia
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program kształcenia polonistów należy zatem, dokonać rewizji dotychczasowych rozwiązań i znaleźć sposób na efektywne połączenie tradycji,
która ma swoje nie tylko „historyczne uzasadnienie” i ponowoczesności,
której oczekiwań nie można ignorować. Jak pisał Martin Buber, nowa
sytuacja jest zawsze wyzwaniem i nie oczekuje rozwiązań z przeszłości.
W artykule podjęto zatem próbę zarysowania głównych kierunków
kształcenia polonistów, z uwzględnieniem wymagań „formułowanych
przez teraźniejszość z myślą o przyszłości”.
Rozważając problem przygotowania przyszłych nauczycieli języka
polskiego, należy przywołać kategorię kompetencji zawodowych. Bez
względu na przyjętą ich klasyfikację/definicję najistotniejsze pozostaje
pytanie o priorytety, co w przygotowaniu przyszłego polonisty jest ważniejsze – jego wiedza i umiejętności merytoryczne, czy też sprawność
pedagogiczna/warsztatowa.
„Optymizm, że dobrze wykształcony merytorycznie absolwent
przeobrazi się samoistnie w polonistę szkolnego, nie sprawdza się
w praktyce. (…) Z drugiej strony „pedagogizacja” zajęć kierunkowych
nie może osłabić i zacierać ich polonistycznej tożsamości. Przesadne
„kanalizowanie wiedzy przedmiotowej trzeba by ocenić negatywnie.
Przyszły nauczyciel musi być autentycznym, kompetentnym znawcą
literatury i języka” (Kowalikowa 2006, 36-37).
Omawiając edukacyjne wyzwania współczesności, warto odwołać
się do licznych dyskusji i badań. Najważniejsze problemy dzisiejszej
szkoły to:
– lawinowy wręcz rozwój nowych technologii,
– „zanurzenie” współczesnego ucznia w sieci,
– zmiany w funkcjonowaniu mózgu,
– opozycja cyfrowy tubylec – cyfrowy emigrant,
– inne/nowe preferencje/potrzeby/oczekiwania uczniów w zakresie
metod i technik uczenia się,
– konieczność zmiany podejścia do procesu nauczania, funkcji i ról,
jakie ma pełnić nauczyciel,
– niski poziom czytelnictwa, negowanie tradycyjnego kanonu lekturowego,
– przemiany kulturowe, społeczne, geopolityczne.
Wyzwań tych nie można zlekceważyć. „Nauczyciel zwyczajnie nie
może odwracać się od niejednorodnej i niejednoznacznej rzeczywistości.
58

Rozszerza to coraz bardziej nakładane na niego obowiązki, wymaga
coraz większej samodzielności, ale i odpowiedzialności za podejmowane
decyzje” (Kwiatkowska-Ratajczak 2002, 10).
Jaki powinien być polonista, aby sprostać oczekiwaniom nowej
rzeczywistości edukacyjnej, podjąć wyzwania, jakie stawia otaczający
świat i nowa humanistyka. Wydaje się, iż powinien umieć wprowadzić
do praktyki czynnościowy model kształcenia, stwarzać uczniom sytuacje
do samodzielnych poszukiwań, odwoływać się do naturalnych potrzeb
zaspakajanych przez kontakt z tekstami kultury i rzeczywistych sytuacji
językowo-komunikacyjnych, równoważyć pracę obu półkul, rozwijać
kreatywność, wyobraźnię, być otwartym na różne rozwiązania i różne
punkty widzenia, doceniać różne źródła wiedzy, łączyć wysoki i popularny obieg kultury, równoważyć współobecność kultury słowa i obrazu
oraz innych kodów komunikacyjnych, uwzględniać chaos, pluralizm,
homogenizację współczesnej kultury, posiadać umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym, stosować różnorodne rozwiązania metody
i środki dydaktyczne, być refleksyjnym praktykiem otwartym na ustawiczne poszerzanie własnej wiedzy i doskonalenie kompetencji.
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Katarzyna Majbroda
(Uniwersytet Wrocławski)

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNOKULTUROWA JAKO PRZYKŁAD
HUMANISTYKI W DZIAŁANIU
Żadna nauka nie może wykroczyć poza sieć swojej praktyki.
B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni.
Studium z antropologii symetrycznej,
tłum. M. Gdula, Warszawa 2011, s. 41.

Celem podjętej tu refleksji jest zarysowanie kontekstu współczesnego
redefiniowania antropologii społeczno-kulturowej jako dyscypliny humanistycznej w działaniu, która zawdzięcza swą aktualną postać licznym
zwrotom zbliżającym ją do humanistyki, a jednocześnie upatruje swej
tożsamości w empirycznych praktykach badawczych, które przekraczają jej literaturoznawcze inspiracje i zaświadczają o przynależności
dyscypliny do nauk społecznych.
Istotnym aspektem tych rozważań jest próba sproblematyzowania
statusu antropologii jako humanistyki w działaniu, a zatem dyscypliny,
która koncentruje się nie tylko na interpretacji sposobów widzenia
i artykułowania rzeczywistości w różnych tekstach kultury, ale przede
wszystkim na wytwarzaniu wiedzy w toku działania i „pobudzania”
kultury (w toku procesów i praktyk kulturowo-społecznych). Wydaje się
to szczególnie ważne w kontekście wyznaczania humanistyce nowych
ról, które w dobie neoliberalizmu akcentują jej krytyczny i subwersywny
wymiar.
Antropologia społeczno-kulturowa w swym teraźniejszym kształcie
stanowi wynik wielu zwrotów i przełomów, które polegały, najogólniej
mówiąc, na anektowaniu przez nią coraz to innych terenów badawczych,
na przemianach w zakresie teorii i metodologii, które najczęściej wiązały
się z reorientacją tej dyscypliny na filozofię, historię, językoznawstwo,
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czy też literaturoznawstwo, by poprzestać na bardziej wyrazistych
przykładach. Diachroniczny ogląd przeobrażeń zachodzących zarówno
w antropologicznej teorii, jak i w praktyce badawczej skłania do sformułowania wniosku, że przemiany te nie wynikają, jak ma to miejsce
w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych, z poświadczonej niemożności utrzymania obowiązujących dotychczas teorii, ale z reorientacji
dyscypliny na nowe dyskursy oraz obszary badawcze, co można by
określić za Royem D’Andrade mianem skoków programowych (R. G.
D’Andrade, The Development of Cognitive Anthropology, Cambridge
1995, s. 248). Wspomniane skoki, prawdopodobnie poręczniejsze od
niejednoznacznego i problematycznego w odniesieniu do nauk humanistycznych pojęcia paradygmatu, wyostrzają te momenty w historii
dyscypliny, w których można zaobserwować stan kryzysu; krytykę
dotychczasowych stylów uprawiania nauki i stopniowe wyczerpywanie
się ich metodologicznej atrakcyjności.
Pierwszym z wątków, który podejmuję w tak zarysowanym kontekście jest zwrot lingwistyczny lat 60. XX w., a następnie zwrot literacki
i interpretatywny lat 80. XX wieku, które pozbawiły antropolożki
i antropologów naiwnej wiary w istnienie niepartykularnych praktyk
badawczych. Namysł nad procesem powstawania antropologicznej
wiedzy i jej immanentnym uwikłaniem w określone style reprezentacji, przydatne w deskrypcji badanych procesów i zjawisk, wiązał się
z krytyką i odrzuceniem pozytywistycznych sposobów opisywania
rzeczywistości, co w konsekwencji spowodowało zmiany, jakie dokonały się w antropologii na poziomie ontologicznym, epistemologicznym
i metadyskursywnym.
Wspomniane zwroty, zakotwiczające antropologię w humanistyce,
stanowiły także istotny bodziec dla jej „samoopisu”, co okazało się
niebagatelnym doświadczeniem nie tylko dla wzrastającej samoświadomości badaczy, ale także dla zredefiniowania proponowanego przez nich
poznania, badań terenowych oraz deskrypcji rzeczywistości (A. Coffey,
The Ethnographic Self. Fieldwork and the Representation of Identity,
London 1999, s. 115). Autorefleksyjność, która stanowi jedną z wyraźniejszych konsekwencji zwrotu tekstualnego w antropologii, stworzyła
perspektywę przemieniającą dyscyplinę dogłębnie i nieodwracalnie. Po
reinterpretacji założeń epistemologicznych antropologii i odrzuceniu iluzji, wedle której myślenie jest nieusytuowane i możliwe do oddzielenia
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od społecznie ustrukturyzowanych relacji, sposób rozumienia i uprawiania antropologicznych badań terenowych odzwierciedla aktualny
stan osobistych, etycznych i politycznych uwarunkowań badacza oraz
rzeczywistości, także instytucjonalnej, w jakiej jest zanurzony.
W konsekwencji antropologia kulturowa po zwrocie interpretatywnym i literackim, nie buduje swojej tożsamości jedynie w procesach
pisania, czytania i interpretacji kultury, ale także, a może przede wszystkim, w nieustannym działaniu i konfrontacji z ludźmi, których style
życia, wybory oraz praktyki kulturowo-społeczne stara się zrozumieć
i zdiagnozować. Istotnym kontekstem dla współczesnego rozumienia
poznania w antropologii, a także sposobów jej praktykowania, jest
kategoria doświadczenia; restytucja doświadczenia, sensoryczności
i emocjonalności wpisują się w dochodzenie do antropologicznej wiedzy
w toku przeżycia, autorefleksji i współuczestnictwa, choć nie musi to
oznaczać odczuwania całej tej złożoności sytuacji badawczej na „własnej, antropologicznej skórze”.
Ostatnim wątkiem podjętej przeze mnie refleksji jest zjawisko lokowania antropologii kulturowej po stronie humanistyki lub wśród nauk
społecznych, które dokonuje się w kontekście określonych oczekiwań
społecznych związanych z systemem bolońskim, dyrektywami neoliberalizmu oraz powiązaną z nimi polityką akademicką. W dobie wyraźnego
lekceważenia humanistyki w neoliberalnej rywalizacji dyscyplin o uznanie, finansowanie i wpływy liczą się przede wszystkim nauki wywodzące
się z triady „bio, techno, info”. W tak ukształtowanej polityce, także
akademickiej, w sytuacji, gdy, jak powiada Odo Marquard, „w nowoczesnym świecie wskutek modernizacji – nieśpiesznie – obumierają
nauki o duchu” (O. Marqard, O nieodzowności nauk humanistycznych,
[w:] tegoż, Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s.101), antropologia społeczno-kulturowa
jawi się jako na nowo pojęta humanistyka w działaniu. Jej dynamiczna
historia wyznaczana kolejnymi zwrotami i reorientacjami wpisuje się
w przemiany obserwowane w procesie redefiniowania miejsca i roli
humanistyki we współczesnym świecie, która nie ogranicza się już
wyłącznie do opisywania i czytania rzeczywistości, nadawania jej sensu w tekście i poprzez tekst, ale niesie w sobie imperatyw pobudzania
społeczeństw i kultur, edukowania ich do świadomej krytyki zastanych
systemów, zjawisk i praktyk społecznych. W pewnym stopniu wynika
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to właśnie z inspiracji antropologią kulturową, której wiedza przestaje
być lokowana wyłącznie w przestrzeni profesjonalnych badań wzbogacających repozytorium teorii, a miarą jej jakości coraz częściej staje
się humanistyczna perspektywa oraz kreatywność i użyteczność w wymiarze kulturowo-społecznym.

64

Notatki

65

Tomasz Majewski
(Uniwersytet Jagielloński)

NOWA HUMANISTYKA:
HISTORYZM, TECHNIKI KULTUROWE
I ORIENTACJE TEMPORALNE
Refleksja humanistyczna, przy wszelkich zmianach jakie pociągała za sobą praca nad implikacjami kolejnych zwrotów w ostatnim
ćwierćwieczu, stosunkowo mało uwagi poświęcał przemyśleniu struktur
temporalnych, od których wychodzi w procedurach rozumienia z jednej
strony, a „historyczności pozaludzkiej”, do której takich struktur nie da
się odnieść bez nieuprawionej antropomorfizacji - z drugiej strony. Także
przebrzmiała już dyskusja o postmodernizmie i posthistorii (po publikacji Fukuyamy rewitalizującej optykę Hegla) nie dała dostatecznego
asumptu do postawienia pytania o relację homogenicznego medium
czasu chronologicznego (stadialnego, następczego etc.) z współistniejącymi „obok” różnymi krzywymi czasu, historycznościami pluralistycznych lub historiami odmiennie ukształtowanych morfologicznie.
Mając to na uwadze Siegfried Kracauer w The Last History Before the
Last skupił się na współistnieniu „równoczesności i nierównoczesności” w synchronicznych przekrojach (wydarzeń, form świadomości,
ładu instytucji), który nie da się ująć z punktu widzenia jednego tylko
historycznego a priori, przez co wykazuje on „niespójność uogólnionej
koncepcji historii”. Nowe perspektywy syntetyczne, takie jak historia
globalna Jürgena Osterhammela czy negative universal history Dipesha
Chakrabarty’ego i Antonio Y Vásquez-Arroyo, także nie podejmują dyskusji w tym zakresie, obejmują one jedynie – z jednej strony odmienne
kulturowo dyskursy dotyczące „sytuowania siebie w czasie”, odnosząc
je krzyżowo do siebie, z drugiej przekraczają linię demarkacyjną historii
ludzkiej i historii naturalnej, czyniąc to z punktu widzenia założenia
o początku antropocenu i realności katastrofy klimatycznej. Tymczasem zasadniczy problem, jaki rysuje się moim zdaniem na horyzoncie
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przyszłych dyskusji humanistycznych, dotyczy nie tyle „jednoczesności
heterogenicznych rzeczy”, ale założenia o wewnętrznej tożsamości
procesu czasu chronologicznego, od którego wychodzimy sądząc, że
„nasza wiedza o momencie, w którym dane zdarzenie wyłania się ze
strumienia czasu, pomoże nam wyjaśnić jego pojawienie się i jego
[dalsze] implikacje” (Kracauer); innymi słowy operujemy nadal „homogenicznym”, ciągłym, uogólnionym pojęciem czasu i antytetycznym
doń „kairotycznym” pojęciem zdarzenia, dziejącego się z przyczyny
związku z pewnym „momentem”. Proponuję w tej sytuacji ruch, którego zaczątki można obserwować w polu badań Bernarda Stieglera
nad ustanawianiem ludzkiego czasu/czasów przez technologię oraz
w niemieckiej archeologii mediów – punktem wyjścia można uczynić
nie kategorie i dyskursy o czasie oraz ustanawiającą je świadomość,
ale praktyki i techniki kulturowe (pasterskie, rolnicze, rzemieślnicze,
komunikacyjne), które umożliwiają świadomość czasowego procesu
jako pochodną od kolejności wykonywanych „czynności” i „kroków”.
Porzucając uogólnione pojęcie czasu i odsuwając znaczenia – w zgodzie
z dyrektywą Kittlerowskiego „zwrotu antyhermeneutycznego” - odzyskamy, być może, dostęp do wielokierunkowego łańcucha działań
i praktyk, które stanowią właściwe medium współczesnej, złożonej
temporalności – w przeciwieństwie do „spóźnionych pojęciowo” dyskursów o naszym teraz.
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CZY ANIMAL TURN?
Koncepcja reprezentowania rzeczywistości poprzez różnego rodzaju
formy odzwierciedleń, wyrasta w dyskursie humanistycznym z podejścia proponującego założenie jako podstawowej tezy, że obiektywne
odtworzenie rzeczywistości nie jest możliwe, że wymaga zawsze
posługiwania się swego rodzaju „wspólnotowymi” perspektywami (zapośredniczonymi oczywiście przez wpływ kultury i kontekstu społecznego), które zmieniają nie tylko formę, ale i znaczenie analizowanych
zjawisk. Na gruncie psychologii jest to proces powszechnie uznany za
obowiązujący w rozważaniu prawidłowości percepcji ludzkiej. Popularyzacja podejść podkreślających wagę interpretacji przyniosła jednak
także upowszechnienie idei przetwarzania percypowanego świata, nie
tylko na poziomie psychicznych procesów zachodzących w umyśle
podmiotu, ale przede wszystkim na poziomie społecznie regulowanych procesów kulturowych, które wywierają swój wpływ na sposób
widzenia, pisania i rozumienia świata oraz na sposób przekazywania
o nim wiedzy. We współczesnej humanistyce dyskutującej właśnie nad
propozycjami dotyczącymi reprezentowania rzeczywistości, ścierały
się dotąd dwie tendencje – propozycji reprezentacji tekstualnej oraz
propozycji reprezentacji wizualnej. Te dwie formy reprezentowania
rzeczywistości społecznej są przedstawiane jako przeciwstawne sobie,
przynajmniej konkurencyjne, jeśli nie wzajemnie się wykluczające.
Dyskurs dotyczący tych dwóch sposobów komunikowania o świecie
i ze światem, jest odzwierciedleniem obecnego w zachodnioeuropejskiej
kulturze psycho-fizycznego dualizmu, zaproponowanego jeszcze przez
Kartezjusza, który starał się jednoznacznie oddzielić umysł od ciała.
Skonstruowana przez niego binarna opozycja, wyznaczyła na długi czas
sposób poznawczego funkcjonowania w świecie nauki [Przynajmniej do
momentu pojawienia się propozycji Bergsona połączenia tych dwóch
odrębnie rysowanych światów- z jednej strony świata pojęć takich jak
69

materia, przestrzeń, ilościowo-mierzalne; z drugiej zaś strony- świat
trwania, czasu i podmiotowości, które nie dawały się zmierzyć a jedynie
jakościowo zinterpretować. Propozycja ta skrytykowana zresztą przez
Bertranda Russella, została odsunięta na bok na długi czas].
Ostatnie trzydzieści lat nasila jednak pojawienie się jeszcze innej
tendencji, którą początkowo myślałam kontrastować ze zwrotem tekstualnym i wizualnym, choć obecnie wydaje się, ze ma on raczej charakter
meta-zwrotu. Jeśliby wprowadzić takie pojęcie to w kategoriach metazwrotu należałoby definiować takie zmiany w sposobie odnoszenia się do
świata, które mówią nie tylko o sposobie jego reprezentowania (wizualny
czy tekstualny), ale o sposobie postrzegania jego konstrukcji. W tym
sensie, potencjalny zwrot animalistyczny musiałby być traktowany na
podobnym poziomie ogólności, jak zwrot „ku rzeczom“. Wydaje się, że
taka konstrukcja przynajmniej dwupoziomowego myślenia o świecie jest
możliwa, tym bardziej że skłania do tej refleksji obserwacja empiryczna: mianowicie społeczna świadomość w zakresie stosunku człowieka
do reszty świata ożywionego przyjmuje dzisiaj spolaryzowaną postać:
z jednej strony poprzez funkcjonowanie w społeczeństwach postindustrialnych, tracimy kontakt z szeroko pojętą naturą, zwierzęta stają się
jedynie nazwami, a kontakt z nimi jest ograniczony do konsumpcji.
Z drugiej strony, coraz dynamiczniej rozwija się refleksja nad tym, czy
antropocentrycznie zorientowany świat jest jedynym możliwym i jakie
konsekwencje wynikną dla przyszłych pokoleń z obecnego podejścia
człowieka do przyrody. W tym sensie nie tylko koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się bardzo ważna- obserwujemy też tendencje, które
można określić mianem „animal turn“ („zwrotu ku zwierzętom“). Po
wielu wcześniejszych zwrotach poznawczych, zwrot ku zwierzętom,
pogłębia posthumanistyczny namysł nad odpowiedzialnością człowieka,
za resztę świata ożywionego.
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REGIOPOETYKA? WSTĘPNE UWAGI NA
TEMAT NOWEGO PROJEKTU
W referacie ukazuję komplikacje związane z badaniem literatury
regionalnej, a także podejmuję próbę zaprojektowania regiopoetyki jako
dziedziny przynależnej do obszaru nowej humanistyki.
Punktem wyjścia są prekursorskie rozważania zawarte w rozprawie
Stefanii Skwarczyńskiej pt. Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, które uzmysławiają potencjał badawczy literackiej regionalistyki.
W świetle ustaleń badaczki regiopoetyka zjawia się jako nauka sięgająca
po instrumentarium poetologiczne, by analizować „regionalne” w literaturze. Włączenie jej do grona „nowych poetyk” pociąga za sobą jednak
konieczność przemodelowania tej formuły.
Proponuję rozpatrywać regiopoetykę w podwójnym wymiarze:
(1) jako dziedzinę zajmującą się właściwościami budowy utworów literackich, w których dochodzi do głosu to, co „regionalne” oraz (2) jako
kulturowe badania nad literacką ekspresją osadzoną w doświadczeniu
regionu. Przy czym nie chodziłoby o rozgraniczenie, któremu patronuje
podział na Poetyką, pisaną dużą literą, i mnogie poetyki, ale o zintegrowany, kompleksowy projekt, w ramach którego współistnieją dwa typy
procedur badawczych: analiza poetologiczna w postaci wywiedzionej
z refleksji Skwarczyńskiej i analiza kulturowa.
Ta pierwsza, ukierunkowana ergocentrycznie, opierałaby się na
tradycyjnych badaniach (od stylistyki do genologii), natomiast jej
specyfika polegałaby na tym, że orientując się na związki literatury
z geograficzno-kulturowym konkretem, jakim jest region, kładłaby
nacisk na określony typ zagadnień oraz ujęć badawczych, m.in. na strategie reprezentacji, obrazowanie przestrzenne, relację autor – miejsce
i autor – środowisko czy szerzej rozumianą, artykułowaną na poziomie
konstrukcyjnym relacyjność (np. swój/obcy, centrum/peryferie wiejskie/
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industrialne, tradycyjność/nowoczesność etc.); zarazem ukazywałaby
cechy charakterystyczne (poetologiczne wyposażenie, formę estetyczną)
poszczególnych literatur regionalnych. Ta druga (analiza kulturowa)
wychodziłaby poza warsztatowo-literacki krąg problemów i – angażując różne dyscypliny naukowe i podejścia badawcze – obejmowałaby
szersze kwestie, rozpatrywane w aspekcie regionalnego zróżnicowania
procesów kulturowych.
Zainteresowanie praktykami kulturowymi zbliża tę propozycję do
poetyki kulturowej Stevena Greenblatta. Analogie wydają się oczywiste, zważywszy że dyskurs regionalistyczny jest zazwyczaj uwikłany
ideologicznie i wprzęgnięty w ramy polityki kulturalnej i polityki
miejsca. O ile jednak w rozumieniu Greenblatta „analiza kulturowa nie
jest służebnicą badań literackich, a w szeroko rozumianych naukach
humanistycznych to badania literackie służą zrozumieniu kultury”, o tyle
w obszarze regiopoetyki proporcje są odwrócone i to materia literacka
dokumentowałaby przejście od problemu dyskursu do problematyki
kulturowo-społecznej (od estetyki do polityki). Przedmiotem badań tak
rozumianej regiopoetyki byłby obszar o rozmytych konturach, obejmujący różnego typu reprezentacje, manifestacje i ślady „regionalnego”
w tekstach literackich. Mieściłaby się w nim zarówno literatura regionalna, jak i zjawiska regionalistyczne w literaturze.
W takiej formule regiopoetyka zajmuje miejsce szczególne na
zdecentralizowanej mapie współczesnych humanistycznych dyscyplin
badawczych. Przemawiają za tym 4 argumenty.
Pierwszy dotyczy statusu regiopoetyki jako dziedziny żywo zaangażowanej w problemy współczesności i uczestniczącej w ważnym
społecznie dialogu na temat kondycji współczesnego społeczeństwa,
rozpatrywanej w aspekcie inności i różnicy. Podstawowy jest tu problem
tożsamości (jednostkowej, terytorialnej, kulturowej, społecznej), który
artykułuje się w literaturze regionalnej i oddziałuje na sposób istnienia
regionalnych narracji oraz konstruowanych na ich bazie fikcji, m.in. za
sprawą opozycji, które organizują pisarstwo regionalne.
Drugi argument ma charakter „metodologiczny”: regiopoetyka jest
multidyscyplinowa, eklektyczna i jest teorią małego zasięgu (R. Nycz).
Trzeci moment wynika z etycznego zorientowania badań regionalnych. Regiopoetyka, która dziedziczy nacechowanie ideowe regionalizmu, uprawomocnia się dziś przez uzasadnienie etyczne, reprezentuje
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bowiem to, co zdominowane, marginalizowane, wykluczone. Z drugiej
strony (afirmatywność) może służyć „ratowaniu” miejsca, jakim jest
region w jego wymiarze geograficznym oraz kulturowo-społecznym.
Wiąże się z tym zaangażowana (inregionalna) postawa badacza literatury regionalnej, nastawiona na obronę bądź promowanie wartości
uznanych za cenne.
Ostatnia (czwarta) przesłanka dotyczy „praktycznego” wymiaru regiopoetyki. Oprócz zwyczajowo przypisanego każdej poetyce zadania,
jakim jest dostarczenie użytecznych narzędzi badawczych (regiopoetyka
stosowana), należy tu wziąć pod uwagę „zapęd realizacyjny” (Skwarczyńska) regionalizmu, związany m.in. z elementami budowy utworu.
Można by tu mówić o performatywnym charakterze tekstów regionalnych
oraz ich wymiarze sprawczym, przejawiającym się np. w kreowaniu
geografii wyobrażonej, wytwarzaniu przestrzeni kulturowej regionu,
w konstruowaniu jego kapitału kulturowego, aktywizowaniu konkretnych
działań kulturalnych, budowaniu tożsamości regionalnej etc.
W świetle tych argumentów regiopoetyka przedstawia się nie tylko
jako nauka zoperacjonalizowana w zgłębianiu istotnych zagadnień
kulturowo-społecznych artykułowanych w tekstach literackich, ale też
jako dziedzina nowatorska i rewelatorska, która podejmuje odkrywcze
badania literackie w aspekcie zróżnicowanych regionalnie dyskursów,
zespala perspektywę wewnątrz- i zewnątrztekstową i integruje literaturoznawstwo z innymi dyscyplinami. Tak zaprojektowaną poetykę
regionalną należałoby lokować w ramach większych całości. Z jednej
strony przynależałaby do regiologii jako teorii zintegrowanej wyrosłej
na podstawach interdyscyplinarnych (Jerzy Damrosz), z drugiej – do
nowego regionalizmu zasilanego nowymi orientacjami badawczymi.
Zarówno regiologia, jak i nowy regionalizm z powodzeniem mieszczą się
w nurcie nowej humanistyki. Mało tego, można je uznać za kierunki dla
nowej humanistyki reprezentatywne. Po pierwsze, pośredniczą między
tym, co lokalne i globalne, instytucjonalne i prywatne, badawczo-opisowe i performatywne. Po drugie, integrują różne obszary dyscyplinowe
i koncepcje metodologiczne oraz otwierają się na szerokie konteksty
kulturowo-społeczne. Po trzecie, stanowią rodzaj wiedzy usytuowanej
i afirmatywnej, której potencjał badawczy – zasilany przez regionalistyczny witalizm („energię regionalistyczną”) – potwierdza, po czwarte,
sprawczość nowej humanistyki.
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POLONISTYKA
PERFORMATYWNOCENTRYCZNA
– PROJEKT MODELU EDUKACJI
Badania wyników nauczania języka polskiego w szkołach oraz pozycji języka polskiego wśród innych przedmiotów szkolnych wyraźnie
pokazują, że w ostatnim dziesięcioleciu zarówno polonistyczne kompetencje (m.in. językowe, lekturowe i interpretacyjne), jak i społeczna
pozycja przedmiotu, uległy radykalnemu obniżeniu. Wśród głównych
czynników wpływających na ten stan należy wymienić przede wszystkim szybkie zmiany w stylu uczestnictwa w kulturze medializujących
się i globalizujących społeczeństw oraz nieskutecznie z tym procesem
skorelowaną politykę edukacyjną państwa, indyferentnie pozycjonującą
język polski w przestrzeni kulturowej naszego społeczeństwa.
Ujmując problem z punktu widzenia systemowej polityki językowej
można powiedzieć, że uproszczone, schematyczne egzaminy maturalne, pozwalające 99% młodzieży zdawać egzamin dojrzałości z języka
polskiego, w skali kraju zdewaluowały pozycję literatury w procesie
edukacji oraz strywializowały język uczniów, rażąco ograniczając
możliwości wyrażania historycznego doświadczenia zbiorowości oraz
indywidualnych doświadczeń ucznia. Przyjęte modele egzaminowania
spowodowały obniżenie w ponad 10 ostatnich rocznikach umiejętności
tworzenia dłuższych, zwartych wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.
Język polski i jego pozycja w szkole stał się zakładnikiem i pośrednio
wykładnikiem polityki państwa, marginalizującego troskę o kulturę
i kompetencje językowe młodych pokoleń Polaków. Szkolny język
polski stał się domeną zarządzania, czyli edukację polonistyczną przekształcono w nową branżę służącą jej projektodawcom do czerpania
politycznego zysku z autorytetu, jaki ma (albo miała) w skali społecznej
kultura rodzima i język ojczysty. Z obowiązkowej polonistycznej edu76

kacji z pomocą wprowadzonych metod pomiaru wyników nauczania
uczyniono rozbudowany system, który nie wnosząc w tkankę społeczną
nowych lub konstytutywnych dla wspólnoty wartości ułomnie i karykaturalnie transmitował kulturę oraz język na młodsze pokolenia. Swoim
reprezentantom system edukacji pozwalał twierdzić, że w zakresie języka polskiego mamy wysokie wyniki nauczania, często powoływano
się (na dalece nieadekwatne do celów nauczania języka narodowego)
badania PISA. Niemniej system gruntownie zmienił poprzez dokumenty
prawne (nowa podstawa programowa, tzw. nowa matura 2005), sposób
finansowania szkół oraz działalność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
mentalność nauczycieli i ich stosunek do zawodu, czyniąc z lekcji polskiego miejsce bezrefleksyjnego zdobywania punktów przez uczniów,
a dla nauczycieli miejsce nadzorowania systemu. Generalnie można
powiedzieć, że podlegając prowadzonej w ostatnich kilkunastu latach
w Polsce polityce językowej edukacja polonistyczna obniżyła witalność
języka polskiego, zagubiła więzi młodych pokoleń z historycznością
narodu i pośrednio przysporzyła użytkowników językowi angielskiemu,
czyli zglobalizowanym przemysłom, rezygnując ze swojego wysokiego,
identyfikacyjnego statusu, który deklarowała w podstawie programowej
z 2008 roku.
W referacie spróbuję sformułować problem badawczy pytając, czy
opisane efekty wynikają z wpływu nikłej odpowiedzialności za edukację polityki neoliberalnego państwa czy też są celowym działaniem
świadomie zastosowanej technologii społecznej (STS), mającej wpłynąć
na sposób praktykowania przez młodych Polaków kultury narodowej
i języka ojczystego.
Chcę także wskazać na czynniki sprawiające, że polityka edukacyjna
ostatnich kilkunastu lat nie była zainteresowana związkiem polityki
językowej z identyfikacją i postawami społecznymi Polaków. Merytorycznie obrócona wstecz, politycznie wychylona ku dziś zanikającej
wizji zjednoczonej Europy, spustoszyła wyobraźnię społeczną oraz
imaginaria kulturowe Polaków. Akcentując rolę języka angielskiego
podmyła fundament języka ojczystego, na którym są budowane wszelkie kompetencje i wiedza. Rozwijającemu się i szeroko otwierającemu
na świat narodowi w ostatnich kilkunastu latach zaaplikowała strukturalne uwięzienie w polonistycznych komunałach i łatwo mierzalnych
stereotypach.
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Trzeba więc zadać pytanie: jak nie zmarnować następnych kilkunastu
lat na edukacyjne działania pozorne? Jak zamiast podłączania kolejnej
ideologii do żywego procesu rozwoju/edukacji społeczeństwa celowo,
w zgodzie z interesem zbiorowości wzmacniać, powiększać dobrostan,
samoświadomość i jej moce twórcze – czyli także jak podnosić wartość
prestiżową i ekonomiczną tego, co po polsku się wyraża/doświadcza
i podziela z innymi?
Wytwarzanie/„produkcja” doświadczenia w języku polskim będzie
w proponowanym ujęciu metodologiczną ścieżką, która poprowadzi do
przeniesienia akcentu z polonistyki tekstocentrycznej na performatywną,
zdolną kreować nowe postawy i aktywizować młodych ludzi w projektowaniu swojego otoczenia kulturowego. Do czynników wzrostu
ekonomicznego, gospodarczego, samoświadomości i twórczej aktywności obywatelskiej możemy bowiem dodać biograficznie aktywizującą
i społecznie energetyzującą polonistykę szkolną.
Dyskusja nad takim modelem w obecnej sytuacji politycznej wydaje
się szczególnie potrzebna, ponieważ zapowiedzi najnowszych reform
MEN-u wskazują na mechaniczne próby odwrócenia dotychczasowego
trendu z gwałtownym zwrotem w przeszłość. Projekty te, o których
wiadomo na razie niewiele, zmierzać mają ku historycznemu literaturoznawstwu w szkole i szczególnemu pietyzmowi wobec dawnych
doświadczeń narodu.
Dlatego chcę zaproponować rozważenie pożytków z wprowadzenia
modelu polonistyki performatywnej. Punktem wyjścia do konstruowanego projektu będą antropologiczne, kulturowe i socjologiczne diagnozy,
wskazujące na nowe (choć powszechne) sposoby konstruowania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, dalece innej od wpisanej w modernistyczny koncept obecnie funkcjonującego systemu polonistycznej
edukacji.
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CZY STYLOMETRIA LITERACKA
TO NOWA HUMANISTYKA?
Trudno zaprzeczyć, że współczesna stylometria literacka – w naszych czasach synonimiczna ze stylistyką komputerową – wypływa na
nieznane wody, zaokrętowawszy się z kapitanem Morettim na jego bryg
„Czytanie na dystans” (2015) albo wsiadając na bliźniaczą jednostkę
kapitana Jockersa, „Makroanalizę” (2013). Nie wiadomo jeszcze, czy
oba statki odkryją na pewno nowe lądy, czy też, dokonawszy cyrkumnawigacji, wrócą z powrotem tam, skąd wypłynęły – bez cennych
przypraw, ale może chociaż z ziemniakami? Albo – zmieniając gwałtownie metaforykę – stylometria ubiera się w biały kitel i biegnie wraz
z neurologami i logopedami zaglądać do chorych ludzkich mózgów,
gdy ogarnia je choroba Alzheimera (Le i wsp. 2011) albo wylew krwi.
Ale stylometria może się przydać i w bardziej tradycyjnych badaniach
nad tekstem. Potrafi sporo. Nawet najbardziej zagorzali konserwatyści
uznają jej przydatność w atrybucji autorskiej. Pionier stylometrii Wincenty Lutosławski wymyślił ją po to, by mu pomogła w badaniach nad
chronologią dialogów Platona (1897) i to zastosowanie pozostaje nadal
aktualne. Tym bardziej, że komputery pozwalają teraz rysować mapy
całych tradycji literackich (Rybicki 2014), albo – jakże fascynująco –
ukazywać siłę sygnału autora i tłumacza w historyjkach wymyślonych
przez tego pierwszego, ale ubranych w obcojęzyczne słowa przez tego
drugiego (Rybicki 2012).
Na tych wszystkich – i innych – poziomach stylometria tworzy niebanalną wartość dodaną do tradycyjnych badań literackich. W końcu
badanie, kto co napisał – niezależnie, czy chodzi o teksty osobne, czy
o autorstwo jednej wspólnej powieści – to właśnie bardzo tradycyjne
zagadnienie historii literatury. Wpływ (doświadczonej) redaktorki na
(młodziutką) autorkę amerykańskiego bestselleru Zabić drozda został
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tak naprawdę zbadany dopiero przez polskich stylometrów (Eder i Rybicki 2016). Ujednolicenie wspólnie przełożonego tekstu w Nocy i dniu
Virginii Woolf było zrobione doskonale przez wybitną tłumaczkę – ale
mimo to stylometria potrafiła odnaleźć miejsce przejęcia zadania po
zmarłej, równie wybitnej koleżance (Rybicki i Heydel 2013). Stylometria
potrafi też ocenić, czy pisarze skutecznie rozpisują na głosy postacie
i narratorów w swoich dziełach albo czy dobrze parodiują kolegów po
piórze – w obu tych przypadkach widać często, że z tego zadania wywiązują się tylko prawdziwi mistrzowie miary Woolf, Fieldinga, Joyce’a
czy Prousta. A przecież ani Woolf, ani Fielding, ani Joyce, ani Proust
nie liczyli swoich najczęściej używanych słów.
Wróćmy jednak na chwilę do „Czytania na dystans” i „Makroanalizy”, bo może się okazać, że te statki wcale nie znikają za horyzontem tradycyjnej nauki o literaturze. Poplątane sieci powiązań między
tysiącami tekstów tworzą – na pierwszy rzut oka – chaos, ale nie ma
innego sposobu, by jednym spojrzeniem ogarnąć wspaniałe – a może
przerażające – bogactwo, wypracowane przez wieki przez wszystkie
piśmienne kultury świata. Osławiona sinusoida dziejów literackich,
którą swego czasu prześladowano każdego licealistę, wytyczana była
na podstawie kilku czy kilkunastu „reprezentatywnych” tekstów na
każdą tak kategorycznie zarysowaną epokę; ale każda z tych epok –
jeśli istniała naprawdę, a nie stanowi tylko wygodnego konstruktu
pedagogicznego – stworzyła po kilka czy kilkanaście tysięcy innych
dzieł mniej lub bardziej literackich. Warto teraz zadać im wszystkim,
nie tylko wybranym, wspólne pytania. To będą trochę inne pytania niż
te, które dotąd zadawali literaturoznawcy – ale przynajmniej dostaniemy
nie kilka, a kilka tysięcy odpowiedzi. Stylometria literacka nie kłóci się
z Eliotem czy Eagletonem, nie chce zastąpić Burrowsem Blooma, i może
nawet zadowoliłaby się taką rolą, jaką przy natchnionym lekarzu-artyście
odgrywa skromny pracownik laboratorium analityki medycznej.

81

Notatki

82

Andrzej Skrendo
(Uniwersytet Szczeciński)

LITERATUROZNAWSTWO JAKO
NAUKA. NOWE SZANSE, STARE
ZAGROŻENIA (TEZY)
1. Przetrwanie literaturoznawstwa, jak i całej humanistyki, zależy od
tego, czy będzie ono potrafiło potwierdzić swoje naukowe roszczenia.
Co to jednak znaczy „potwierdzić”? Nasuwają się tu dwie – co najmniej – grupy pytań. Potwierdzić, czyli na nowo ustanowić czy ustalić
od nowa? Odzyskać czy wynaleźć? Przenieść skądinąd czy wytworzyć
własne? Oraz: potwierdzić, czyli sprawdzić i zweryfikować, czy raczej
wytworzyć przekonanie i je podtrzymywać? Spełniać wewnętrzne
kryteria naukowości czy być uznawanym, w sensie pragmatycznym
lub funkcjonalnym, za naukę?
2. Problem nauki, w tym naukowości samego literaturoznawstwa,
jest obecnie wśród literaturoznawców głęboko zmistyfikowany. W każdym sensie tego słowa: a) statusu nauki jako takiej, b) naukowości
w odniesieniu do własnej dyscypliny, c) roli i funkcjonowania nauki we
współczesnym społeczeństwie i kulturze.
Winę za to ponoszą pewne, ale raczej główne niż poboczne, czy
może raczej – najgłośniejsze, odmiany poststrukturalizmu i postmodernizmu. Mają one dziś wprawdzie wartość głównie historyczną, wydają
się po prostu staroświeckie – wciąż jednak silnie oddziałują w polskiej
teorii.
Szczególnie jadowitym i rozpowszechnionym przesądem jest mniemanie, że humanistyka sytuuje się w radykalnej opozycji wobec nauki
jako takiej. Umieszcza ono naukę poza kulturą, co nie jest bynajmniej
gestem wykluczenia nauki, lecz kultury z życia społecznego.
3. Drogą do odzyskania społecznego prestiżu przez literaturoznawstwo może być szersze niż dotychczas korzystanie z szeroko pojętej
myśli konstruktywistycznej.
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Zamiast budować humanistykę na resentymencie wobec nauki, jak to
się dzieje obecnie, lepiej myśleć i o humanistyce, i o nauce jako elementach jednego spektrum przedsięwzięć badawczych o równym statusie
epistemologicznym. Godzi to oczywiście nie tylko w wyobrażenia humanistów na swój temat, ale także – a może bardziej – przedstawicieli
tzw. nauk twardych.
Kłopotem jest utrzymanie wartości literaturoznawstwa przy malejącym znaczeniu społecznym samej literatury. Nie ma na to jednej
rady. Trzeba m.in. dokonać krytyki neoliberalnej ekonomii na własnym
gruncie, czyli na gruncie działania uniwersytetu. Umieszczać literaturoznawstwo na szerokim gruncie nauki o mediach. Krytykować tradycję
hermeneutyczną, także w jej wcieleniu poststrukturalnym, gdyż zawęża
ona możliwe pole użytku czynionego z literatury.
Do wszystkich tych zadań przyda się tradycja konstruktywistyczna.
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Jan Sowa

CÓŻ PO HUMANIST(Y)CE?
Humanistyka znalazła się dziś w Polsce pod obstrzałem z obu stron
politycznej barykady. (Neo)liberałowie dążą do jej instrumentalizacji
i „utylizacji”, oczekując, że w jakiś sposób włączy się w stymulowanie
wzrostu gospodarczego. Poddają ją wszechstronnej parametryzacji
i ewaluacji, co pozostaje w zgodzie z neoliberalnym modelem zarządzania opartym na benchmarkingu. Z drugiej strony środowiska
konserwatywne przypuściły atak na tę część humanistyki – zwłaszcza
nowej – którą uważają za „neomarkistowską perwersję”. Synekdochą
tej ofensywy jest dokonywana przez prawicę próba redukcji gender studies do politycznej ideologii „genderyzmu”. Co w tej sytuacji możemy
zrobić? Jak uprawiać dalej nasze badania, nie poddając się presji instrumentalizacji, ale jednocześnie nie ulegając naporowi konserwatywnych
krytyków? Czy jest to w ogóle możliwe?
Linia ujścia wiedzie, paradoksalnie, przez rozpoznanie słuszności
przynajmniej niektórych oczekiwań i konstatacji krytyków z obu stron
barykady. Humanistyka nie powinna uchylać się od odgrywania istotnej
funkcji w społeczeństwie, chociaż nie może się zgodzić na ekonomizację
swojej roli we wspólnocie i na zredukowanie samej siebie do fabryki
punktów niezbędnych do międzynarodowych porównań ośrodków
naukowych. Natura jej wpływu na społeczeństwo jest i musi zostać
polityczna w najszerszym, ale też najważniejszym znaczeniu terminu
„to, co polityczne” – humanistyka może i powinna odgrywać kluczową
wolę w rozumieniu i (re)negocjowaniu pozycji jednostek i grup w społeczeństwie, w tym również, a może przede wszystkim, w społecznych
antagonizmach i walkach. Humanistyka – a zwłaszcza jej część nazywana „nową humanistyką” – nie powinna również wyrzekać się związków
z dziedzictwem teorii krytycznej, co oznacza współudział w procesach
racjonalnej emancypacji.
Podkopywanie akademickiej pozycji humanistyki, z jakim mamy
obecnie do czynienia, może, znów: paradoksalnie, okazać się nie tylko
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zagrożeniem, ale również szansą na nowe otwarcie. Związki między
humanistyką a akademią zawsze były niejednoznaczne. Chociaż w średniowieczu i renesansie dyscypliny humanistyczne stanowiły nieodłączną część sztuk wyzwolonych, cały szereg humanistów najwyższej
próby – od Kartezjusza i Montaigne’a przez Spinozę, Hobbesa, Marksa
po Lacana i Deborda – rozwijał swoją działalność intelektualną bez instytucjonalnych związków ze światem akademickim. Ścisłe powiązanie
humanistyki z akademią jest częścią Humboldtowskiego modelu uniwersytetu, konsekwencje takiego rozwiązania są jednak ambiwalentne.
Z jednej strony daje ono humanistkom źródło dochodu, dostęp do funduszy na badania itp., z drugiej jednak, jak każde uwikłanie instytucjonalne,
krępuje humanistykę szeregiem biurokratycznych ograniczeń, wybijając
jej nie raz krytyczne zęby. Przełamanie tej zależności zmusza do wyjścia
z akademickiej wieży z kości słoniowej i do zaangażowania w inne pola
produkcji oraz cyrkulacji wiedzy o człowieku i ludzkim świecie.
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Maja Staśko
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

„ŻYCIE JEST KASĄ; SZTUKA POWINNA
BYĆ JEJ ZŁODZIEJEM”: AUTONOMIA,
ZAANGAŻOWANIE I POEZJA
„Życie jest kasą; sztuka powinna być jej złodziejem” – pisał ongiś
Tadeusz Peiper.
Autonomia to podstawowy warunek zaangażowania instytucji
niepodporządkowanych panującemu systemowi społeczno-ekonomiczno-politycznemu – to założenie patronowało Peiperowi, gdy konstruował swoją teorię autonomii poezji. Autonomia poezji, uniwersytetu,
integralności ciała, tożsamości, życia (zoe) to fundament etyki troski
i współodpowiedzialności; etyka troski i współodpowiedzialności musi
być autonomiczna względem reguł rynkowych, wspartych na idei self
made mana i konsumpcjonistycznego neoliberalizmu, z którymi zwyczajnie się kłóci.
Autonomia poezji, uniwersytetu, integralności ciała, tożsamości,
życia (zoe) to istota etyki: wychylenia ku innemu, niedoreprezentowanemu i niewpisującemu się w dominujący model; etyka buduje nową
wspólnotę: ponadnarodową i ponadludzką.
To wszystko mówi nam współczesna poezja z ramienia tzw. nurtu
zaangażowanego: wiersze Szczepana Kopyta, Kiry Pietrek, Konrada
Góry, Maćka Taranka, Tomasza Bąka, Rafała Krausego, Kamili Janiak
czy Ilony Witkowskiej, a także kolektywnie ustawione fora literackie
(Nieszuflada, Liternet). Mówi nam to z przestrzeni najautonomiczniejszej z możliwych, która – w obecnych warunkach – po odcięciu od
państwowego dofinansowania po prostu przestałaby istnieć; w przeciwieństwie choćby do jednak rynkowo funkcjonującej prozy. I wówczas,
w tym nieistnieniu poezji, zawaliłoby się życie kilkuset osób w Polsce:
poetów i poetek, krytyczek i krytyków poezji (a zatem i badaczek i badaczy zajmujących się najnowszą poezją z katedr krytyki literackiej na
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uniwersytetach) i wątłych czytelników i czytelniczek, którzy i które
akurat przez chwilę nie są ani poetami czy poetkami, ani krytyczkami
czy krytykami poezji, ani nimi dwoma naraz, ale niejedno piwo razem
wypili na festiwalu bądź innego typu poetyckiej imprezie. Na imprezie
wszyscy lewicowi i empatyczni, wszyscy wierzący w kolektyw i socjalne podstawy państwa, wszyscy w poliamorycznych, emancypacyjnych
relacjach (ze sobą nawzajem) – pięknie jest. Tymczasem półki w Empiku nadal zapełniane są kolejnymi wydaniami poezji Szymborskiej,
Miłosza i Herberta, i Mickiewicza, i Kochanowskiego, oraz zbiorami
aforyzmów – humorystycznych i miłosnych. Bez współczesnej poezji
wszystko pozostałoby bez zmian, systemowi już nawet nie zależy na
podtrzymywaniu rezerwatu mowy ze względów prestiżowych, jak
w latach 60. i 70.
Maksymalna autonomia, maksymalne ustawienie poza rynkiem
w finansowanej przez państwo kolektywnej niszy, całkowicie odłącza
od życia publicznego i nie pozwala na jakikolwiek dyskursywny wpływ.
Prawda jest okrutna: nie ma dostępu do najnowszej poezji, bo nie ma
z niej zysków – poetyka, etyka wiruje gdzieś sobie w pozarynkowej
niszy. Dopiero działania pozapoetyckie w przestrzeni publicznej – Kopyt
w Razem, Góra w (anty)strukturach anarchistycznych – umożliwiają
także pozaśrodowiskowe zaistnienie roztaczanych przez poetów wizji. Więc właściwie – po co autonomia? Jak autonomia sprawdza się
w zaangażowaniu, gdy panem jest rynek? A może po prostu koncepcja
zaangażowanej autonomii Peipera nie sprawdziła się, gdy w grę wszedł
agresywny kapitalizm? Jak kraść kasę życia, gdy brak realnej kasy do
przeżycia?
Czy inna polityka (wydawnicza, instytucjonalna, socjalna) jest rzeczywiście możliwa?
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Piotr Śliwiński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

NOWA HUMANISTYKA A POP.
O FORMACH UCZESTNICTWA
Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie, iż kultura popularna
stała się zasadniczym jednostronnym odniesieniem humanistyki dzisiejszej, gdyż to na jej obszarze kształtuje się stosunek do humanistyki, ona
zaś od humanistyki - obojętnie jak zdefiniowanej - wydaje się w pełni
niezależna. W najlepszym razie przechwytuje i uzdatnia pewne jej,
wybiórczo traktowane idee. Mówiąc o kulturze popularnej, mam na
myśli nie tylko artefakty, ale także – lub przede wszystkim - wzory
społeczne, czynniki kształtujące społeczny prestiż i wpływające na
poziom satysfakcji z życia, narracje o egzystencji spełnionej, warunki
i aspiracje ekonomiczne. Przeświadczenie o wpływie humanistyki na
treść i kształt większości z tych elementów należy do jej fundamentalnej tradycji, a zarazem – współcześnie – stanowi źródło frustracji.
W związku z tym zasadne jest pytanie o to, czy nowa humanistyka to
dziedzina ekskluzywna, hermetyczna, zakazująca sobie udziału w procesach leksykalizacji własnych refleksji, czy też – na odwrót – inkluzyjna, szukająca przestrzeni do działania i tym samym uwierzytelnienia
w realnych praktykach społecznych. Czy ma być raczej niepodzielnie
„sobą”, czy też nieustanną transmisją, zatem tyleż afirmacją, co dyfuzją
swych form wyjściowych?
Kwestia posiada spore zaplecze w dyskusjach obecnie już historycznych, lecz nieprzedawnionych (np. między Heideggerem – Habermasem – Sloterdijkiem), lecz w wersji dyskretnej jest też obecna w dość
znanych sporach, toczonych na gruncie polskim (np. między Michałem
P. Markowskim – Adamem Lipszycem – Janem Sową; Igorem Stokfiszewskim i oponentami; Andrzejem Franaszkiem i krytyką poetycką;
w tekstach Tomasza Kunza; w części wystąpień ostatniego Zjazdu Polonistów). Wynika z nich zaskakujący wniosek – istotna różnica dotyczy
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nie metodologii, wartości, czy idei, lecz rzeczywistości. Rywalizują ze
sobą podejścia nominalistyczne i realistyczne, a stawką w tej grze jest
rzeczywistość, zakres zmian, zmienność jako dyspozycja, a w związku
z tym pojęcie nowości. Wszystkie stanowiska postrzegają siebie jako
identycznie inkluzyjne, wszystkie - w sytuacji konfrontacyjnej – zarzucają innym brak kontaktu z rzeczywistością.
Równie ważną, być może ważniejszą formą „uczestnictwa humanistyki” są te wszystkie propozycje, które starają się rozwijać równolegle
– refleksję i działanie: proekologiczne, pro emancypacyjne, pro polityczne. Jakie działają w tym wypadku mechanizmy i hamulce transferu idei
wysokich (historycznych, akademickich) na perswazję i akcję społeczną?
Temu również chciałbym się przyjrzeć.
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Joanna Tokarska-Bakir
(IS PAN)

PORTRET SPOŁECZNY POGROMU
KIELECKIEGO. POWSTANIE
DOZORCÓW
Rozdział „Powstanie dozorców” jest wyimkiem z mojej książki
Portret społeczny pogromu kieleckiego (2 tomy: narracja+dokumenty
obu śledztw kieleckich), opartej na kwerendzie archiwalnej, dotyczącej społecznych aspektów pogromu z 4 lipca 1946. Novum tej pracy
nie stanowią jednak nowe źródła jako takie, tylko sposób ich odczytywania, skupiony na rekonstrukcji genealogii pogromszczyków, ich
sytuacji rodzinnej, stanu majątkowego, przynależności organizacyjnej,
losów wojennych i powojennych. Protokoły przesłuchań z roku 1946
dostarczają wielu informacji w tym zakresie, resztę pozwoliła ustalić
kwerenda w archiwach IPN.
Teoretyczną ramę analizy stanowią inspiracje Latourowskie z okresu
Pandora’s Hope (1999). W pierwszym rzędzie przejawiają się one w wykrywaniu i rozmontowywaniu faktyszy (fakt+fetysz, tzn. dołączona do
faktu „znaturalizowana” interpretacja), za pomocą których historyczny
dyskurs o pogromie unikał konfrontacji z rzeczywistością pierwszego
roku po wojnie. Przykłady faktyszy: „prowokacja”, „żydokomuna”,
dychotomia „Polacy/Żydzi” czy „UB”.
Drugi postulat zapożyczony od Latoura dotyczy podążania za aktorami, np. śledzenia wojennych i przedwojennych karier milicjantów,
oficerów WUBP, a także cywilnych i wojskowych ofiar pogromu, udziału
kobiet w pogromie itd. Po analizie okazuje się, że żaden z omawianych
aktorów nie jest tym, za co chciałby uchodzić, a struktura instytucji
z pierwszego i drugiego półrocza komunizmu różni się diametralnie. Tropienie serii, to jest nakładających się na siebie inskrypcji, pozwala na opis
powyższego pola w kategoriach walki instutucji, których istnienia nigdy
nie podejrzewalibyśmy w „komunistycznych Kielcach” roku 1946.
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Trzecia z Latourowskich inspiracji polega natropieniu aktantów,
czyli czynników pozaludzkich, wyposażonych w moc modyfikowania
trajektorii historycznych. Trzy przykłady takich aktantów: mundur
(zachowanie „ludzi w mundurach” jako inspiracja dla zachowań tłumu,
i odwrotnie), „ruskie czołgi” (obecność Armii Czerwonej jako powód
ukrywania się dawnych elit i przyczyna pojawiania się nowych) oraz
„własność pożydowska”.
Ten trzeci aktant wprowadza główny temat referatu. Po zagładzie
Żydów należące do nich kieleckie nieruchomości zostały zajęte przez
kielczan i ludność okolicznych wsi. W większości pozbawieni tytułu
własności, na mocy komunistycznego zarządzenia nowi najemcy stali
się dozorcami zajętych domów. Ludzie ci pojawiają się najpierw jako
widzowie na Plantach 7, a gdy pogrom przenosi się na kieleckie ulice,
także w rejonie Bazarów i ulicy Głowackiego.
Opisując „powstanie dozorców” rozpoczynam od poszczególnych
osób, kończę zaś obrazem zbiorowości (Latourowski termin assemblage), to jest tłumu pogromowego. Wprowadzam definicję pogromu jako
aktu samopopmocy społecznej, prowadząc dyskusję m.in. z książką
Stefana Jonssona Crowds and Democracy. The Idea and Image of the
Masses from Revolution to Fascism (2013).
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Marta Tomczok
(Uniwersytet Śląski)

POLSKIE STUDIA NAD ZAGŁADĄ:
OPOWIEŚĆ DYDAKTYKA
Holocaust studies stwarzają nieograniczone możliwości dla dydaktyki uniwersyteckiej w zakresie nowej humanistyki. Pozwalają bowiem
sięgać po narzędzia z zakresu studiów nad pamięcią, traumą, środowiskiem naturalnym, geopoetyką, geopolityką, popkulturą etc. Jak jednak
wyłonić z nich samą Zagładę? Czy bez udziału nowej humanistyki
Zagłada tworzy jakość dla współczesnego uniwersytetu atrakcyjną? Stawiam te pytania z pozycji dydaktyka, który w ostatnich latach opracował
kilka rodzajów związanych z nią zajęć i przygotował do nich sylabusy.
Z grubsza można by je umieścić w dwu grupach: zajęć atrakcyjnych dla
studentów i zajęć ważnych dla prowadzącej. Do pierwszej grupy należą
przede wszystkim ćwiczenia łączące wiedzę o Zagładzie z popkulturą.
Do drugiej – ćwiczenia z postmodernizowania Zagłady.
W referacie będzie mnie interesować konieczność prowadzenia kursów na temat Zagłady na studiach polonistycznych i wokółpolonistycznych (jak sztuka pisania czy komunikacja promocyjna i kryzysowa);
rozważać będę, czy tego typu kursy powinny mieć charakter ciągły
(tj. obejmować pewien cykl nauczania), czy sekwencyjny (zajęcia
pojawiają się akcydentalnie, raz na trzy lub dwa lata, i wtedy trzeba
w nich zawrzeć i wiedzę na temat historii, i szczegółowe opracowanie
wybranych zagadnień dotyczących narracji o Zagładzie). Pytać będę
o metody prowadzenia zajęć: od wykładu, przez pracę w grupach, po
analizę ankiet i pracę w terenie. Omówię także postawy studentów:
od niechętnych i obojętnych po bardzo zaangażowane. Ważną część
wystąpienia stanowić będzie refleksja lokalna. Położone 13 km od
Będzina i 6 km od Sosnowca Katowice są miejscem, z którego łatwiej
w najbardziej dosłownym znaczeniu pytać o zagładę Żydów Zagłębia;
łatwej też proponować studentom perspektywę oglądu zagładowej pro98

blematyki inną niż stołeczna. Dla słuchaczy śląskiej polonistyki jest to
perspektywa nieoczekiwana, najczęściej też nowa. Wielu z nich mieszka
w Sosnowcu i z przerażeniem odkrywa, że Maus Arta Spiegelmana,
komiks, który znali skądinąd, dotyczy miejsc znanych im autopsji, ma
więc charakter ponurego dokumentu osobistego.
Z zajęć poświęconych Zagładzie powinna zniknąć postawa wyznawcza prowadzącego. Nie tworząc propozycji równie neutralnej co warsztat
pracy polonisty muszą studia nad Holokaustem kształtować przestrzeń,
w której odnajdą się zarówno ludzie zobojętniali, jak i zainteresowani
przedmiotem. Dlatego tak duży nacisk kładę na rozmaitość tematyczną
tych zajęć, ich zróżnicowanie i próbę opracowania zarówno ćwiczeń
sumujących wiedzę z różnych dyscyplin, jak i ćwiczenia trudne oraz
wyraźnie sprofilowane (nie mówiąc o seminarium czy zajęciach typu
koło studenckie).
Podobnie jak wszystkie inne przedmioty do wyboru niewpisane
do siatki, ale co roku proponowane najpierw dyrekcji Instytutu Nauk
o Literaturze Polskiej UŚ, a później studentom, zajęcia z Zagłady muszą
spełniać najprostsze, a zarazem najtrudniejsze kryterium – atrakcyjności. Jest to kryterium drugorzędne w przypadku przedmiotów na stałe
wpisanych do programu nauczania. Jak zatem – i czy w ogóle – studia
o Zagładzie wprowadzić na rynek przedmiotów, połączyć z nowohumanistycznymi językami i jednocześnie nie zatracić ich historycznej
perspektywy? Postaram się na te pytania choć w części odpowiedzieć
w referacie.
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Paweł Tomczok
(Uniwersytet Śląski)

EKONOMIA LITERATURY
Połączenie ekonomii z literaturą najmocniej kojarzy się z mocno
już przebrzmiałymi badaniami marksistowskimi. Kategorie odzwierciedlenia, klasowego punktu widzenia czy doszukiwanie się prostych
relacji przyczynowo-skutkowych między procesami ekonomicznymi
a zdarzeniami literackimi mogły zostać dość łatwo zastosowane do
historii literatury, ale dawały efekt płytkiej, często kuriozalnej mozaiki
przypadkowych skojarzeń, często wspartej zbyt napastliwą krytyką
pisarzy uznanych za reprezentujących burżuazyjny światopogląd. Nic
dziwnego zatem, że gdy ponownie próbowano podejmować problematykę ekonomii literatury znacznie częściej odżegnywano się od marksizmu
niż wykorzystywano jego tradycję.
Chciałbym zaproponować inne rozwiązanie tej relacji. Wychodzę
z przekonania, że pisma Marksa są najlepszą podstawą do badań problematyki ekonomii literatury, o ile jednak omija się zapoczątkowaną już
przez Engelsa dezinterpretację krytyki ekonomii politycznej – marksizm
staje się w tej wykładni spójną nauką. Oczywiście dopełnieniem tej linii
rozwojowej są prace Kautskiego, Lenina i Stalina. Razem tworzące
podstawę marksistowskiego literaturoznawstwa.
Ekonomia literatury oparta na marksizmie nie może odwoływać się
do tradycji literaturoznawstwa marksistowskiego, gdyż przyjąć musiałaby wtedy wielokrotnie odrzucane, począwszy od lat dwudziestych,
fatalne uproszczenia. Zbyt proste byłoby jednak wstawienie w to puste
miejsce prac samego Marksa! Oczywiście wesprzeć się tu można kilkoma propozycjami lektur Kapitału. Dla mnie najważniejszą propozycję
stanowią prace A. Sohn-Rethela i A. Toscano dotyczące realnej abstrakcji
oraz tzw. Neue Marx-Lektüre (H.-G. Backhaus, H. Reichelt).
Podobnie jak Marks w Kapitale – nie wychodzi się tu od walki klas
czy podziału społeczeństwa na zantagonizowane klasy, lecz od „abstrakcji, które rządzą teraz indywiduami”. Takie abstrakcje mają swoją
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genezę w międzyludzkich relacjach wymiany: będą to towar, wartość,
pieniądz, kapitał. Te realne abstrakcje funkcjonują w ekonomii politycznej tak jakby były samodzielnymi rzeczami – Marks opisał tę sytuację
jako fetyszyzm towarowy: uznanie stosunków społecznych za rzeczy,
podmioty mające zdolność samodzielnego działania. Krytyka ekonomii
politycznej – czasem mówi się także o krytyce kategorii ekonomii politycznej – polega właśnie na rozpoznawaniu fetyszystycznego charakteru kategorii ekonomicznych. Krytyka ma odebrać im legitymizację.
Zauważmy, że legitymizacji realnych abstrakcji, które odpowiadają za
funkcjonowanie kapitalistycznego sposobu produkcji dostarcza nie tylko
ekonomia (czy to jako poważana przez Marksa klasyczna ekonomia
polityczna, czy też pogardzana apologetyczna ekonomia wulgarna).
Legitymizacja dokonuje się w całej kulturze, która szczególnie w XIX
wieku intensywnie podejmuje tematykę ekonomiczną.
Ekonomia literatury nawiązująca do Marksowskiego Kapitału może
być zatem krytyką kategorii ekonomicznych, realnych abstrakcji obecnych w literaturze. Wykorzystać można literacką stronę marksowskiej
krytyki – takie pojęcia jak fetysz czy personifikacja wskazują na retoryczny charakter kapitalistycznej abstrakcji. Zastępowanie stosunków
społecznych rzeczami i osobami wytwarza efekt obiektywnego charakteru praw ekonomicznych, efekt niekwestionowalnej rzeczywistości
rządzącej się regułami, do których jednostka musi się dostosować.
Zamiast przepytywania tekstów literackich ze zdolności reprezentowania
czy odzwierciedlania rzeczywistości albo przywiązywania nadmiernej
wagi do naiwnego doświadczenia ekonomia literatury daje możliwość
skupienia się na „realnych” abstrakcjach literatury – na tym, jak są
wytwarzane, legitymizowane, a czasem poddawane krytyce.
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Przemysław Urbańczyk
(IAiE PAN)

(NOWA) HUMANISTYKA WOBEC
WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA
INTERNETOWEGO
Humanistyka zawsze odznaczała się nieokreślonością celów, niekonsekwencją w dążeniach poznawczych, niezdolnością do zaoferowania
„ostatecznych” rozwiązań i nieskutecznością prognostyczną. Można
było jednak dostrzec pewne kierunki przyciągające większą uwagę
badaczy antropologicznej nieskończoności. Dzisiejszy obraz przypomina raczej chmurę mogącą podążyć w dowolnym kierunku i przybrać
dowolny kształt, które determinowane są jedynie przez jej poprzednią
pozycję i stan.
Podejmowane przez „nową humanistykę” dążenie do nadania tym
ruchom jakiegoś sensu są desperacką próbą intelektualnego „oswojenia”
trendów, nad którymi na razie nie da się zapanować. Po raz pierwszy
w dziejach ludzkości postęp technologiczny skutkuje procesami, za którymi nie nadąża, nie tylko heurystyka i epistemologia, ale też i ontologia.
Nastąpiło bowiem nie tylko intelektualne ale i faktyczne przyspieszenie rozmywania się tradycyjnych rozgraniczeń: „człowiek–nieczłowiek”, „kultura-natura”, „duch-materia”, „myśl-rzecz”,
„naturalność-sztuczność”, „wiedza-ignorancja”, „biologia-maszyna”,
„elity-zwykli ludzie”, „twórca-odbiorca”, „nauczanie-uczenie się”,
„publiczne-prywatne”, „rzeczywistość-wirtualność”, itd.
Humanistyka próbuje radzić sobie z tą niejasnością pól budowania
wiedzy formułując równie nieprecyzyjne postulaty zwrotu ku humanistyce „postdyscyplinarnej”, „nieantropocentrycznej”, „zaangażowanej/
sprawiedliwej”, „postkolonialnej”, „refleksyjnej”, „uczestniczącej”,
„służebnej”, itd., a nawet ku „posthumanistyce”. Tworzy się koncepcje
„kulturnatury”, „posthumanizmu”, „biowładzy”, „transtożsamości”,
„cyberludzkości”, itd.
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Te próby intelektualnego sprostania wyzwaniom współczesności
zdają się jednak nie nadążać za skalą zmian powodowanych przez
„Czwartą rewolucję technologiczną”. Jej tempo sprawia, że działamy
w permanentnym niedoczasie. Zanim oswoiliśmy się z „globalizacją”
i przetrawiliśmy koncepcję „antropocenu” (stara koncepcja spopularyzowana w XXI wieku w zastanawiająco niearcheologicznej formie
przez Paula J. Crutzena), musimy już stawić czoła erze „hiperłączności”
(hyperconnectivity), w której gęstość i złożoność faktycznych interakcji
oraz potencjał wymiany informacji zdają się już przekraczać zdolność
naszej percepcji.
Trzeba się zastanowić, czy jesteśmy przygotowani do działania
w wielowymiarowo globalnej „infosferze”. Niektóre skutki jej ekspansji są inne od wcześniejszych oczekiwań, zaobserwowane trendy
zmieniają pierwotny kierunek oraz pojawiają się wcześniej nie znane
zjawiska, które nie poddają się racjonalnej ocenie. Na razie więc „onlife” zdominowane przez nielinearne interakcje wymyka się naszej
konceptualizacji.
Masowa digitalizacja i globalna informatyzacja, które generują
niezwykłe poszerzenie i przyspieszenie obiegu informacji stawiają
przed całą nauką poważne wyzwania, którym musi sprostać również
współczesna humanistyka bez względu na jej preferencje badawcze
i deklaracje tożsamościowe.
– Niesłychane tempo i zasięg upowszechniania informacji sprawiają,
że niemal każdy może mieć niemal natychmiastowy dostęp do niemal
każdej informacji.
– Cyfrowa globalizacja likwiduje bariery umożliwiając niemal wszystkim chętnym poznawanie, tworzenie i uzasadnianie wiedzy oraz
promowanie własnych interpretacji.
– Powszechny dostęp do informacji nie ogranicza liczby uczestników,
tworząc mega-scenę nielinearnego dyskursu.
– W sytuacji nieograniczonej konwersacji niekończąca się rozmowa/
dialog może się stać celem samym w sobie.
– Dostęp do wiedzy został znakomicie uproszczony, gdyż nie wymaga
już umiejętności metodycznej oraz orientacji w lokalizacji i zawartości cierpliwe budowanych ustrukturyzowanych. 		
Każdy dzień przynosi rozrost monstrualnej pan-bazy danych, która
wchłania, magazynuje i udostępnia wszystko wszystkim. Nie ma w niej
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żadnej hierarchii, bo każdy może do niej wrzucić wszystko. Nie trzeba
znać jej układu i zawartości, bo można ją przeczesywać na miliony
sposobów, z których tylko część ma charakter systematyczny (np. big
data mining).
– Jej przeszukiwanie może, a nawet musi(?), być za każdym razem
inne, bo każdy krok otwiera nową drogę.
– Od uczestnika dyskursu internetowego oczekuje się nieustannego
komunikowania się i ciągłej wymiany informacji, a nawet surowych
danych.
– Nacisk na jak najszybsze tempo i jak największy zasięg udostępniania
informacji eliminuje głębszą refleksję, która nie potrzebnie zajmuje
cenne miejsce, przedłuża czas „konsumowania” informacji i utrudnia
konwersację.
– Kreatywność i innowacyjność stają się mało „opłacalne”, bo internet
ułatwia naśladownictwo, tj. powielanie cudzych osiągnięć.
– Już nie zgromadzona wiedza i umiejętność jej twórczego przetworzenia, lecz zdolność wybicia się w tłumie użytkowników rozmaitych
platform społecznościowych jest przedmiotem podziwu i pożądania.
– Internet stał się przede wszystkim platformą auto-promocji, a nie
promowania solidnie uargumentowanej wiedzy.
- Ocena wiedzy przesuwa się bowiem od dominacji długotrwale budowanych autorytetów do dominacji „lajków” niemal odruchowo
produkowanych przez odbiorców informacji.
– Promujące wizualną atrakcyjność ekspansywne środowiska multimedialne nieuchronnie dekoncentrują uwagę czytelnika-obserwatora,
który musi śledzić równocześnie różne „okna” zawierające nie tylko
teksty i obrazy, ale też dźwięki i ruch.
– Sens dłuższej refleksji niwelowany jest przez „hiperlinki”, które nieustannie zachęcają do przeskakiwania na inne strony internetowe.
Przedstawiciele wszystkich nurtów nauk humanistycznych stają
przed wyzwaniem tendencji do trywializacji i komercjalizacji wszystkiego. To, co wymagało dużego wysiłku i czasu (np. napisanie książki),
można dzisiaj sprokurować szybciej i skuteczniej, choć niekoniecznie
lepiej. Liczy się bowiem choćby i powierzchowna atrakcyjność, a nie
logika narracji i siła argumentów. To nie mądrość długo gromadzonej
wiedzy i doświadczenia życiowego, lecz przebojowość i żywiołowa
młodość są dzisiaj w cenie. Autoprezentacja internetowa ma „śmieszyć,
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tumanić i przestraszać” ludzi spragnionych coraz to nowych i coraz
płytszych emocji.
Czy humanistyka i jej „konsumenci” ocalą się wzajemnie przed rosnącym chaosem braku wyraźnych celów, fragmentaryczności doznań,
niejasnych tożsamości i rozmytych wartości? Czy jesteśmy ostatnimi
pokoleniami operującymi narracją linearną? To są dzisiaj kluczowe
pytania!
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Błażej Warkocki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

ANTOLOGIA POLSKIEJ LITERATURY
QUEER: NEGOCJOWANIE POZYCJI
Podczas wystąpienia zostaną przedstawione główne założenia
projektu Antologia polskiej literatury queer, którego wykonawcami
są: Alessandro Amenta (Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie), Tomasz
Kaliściak (Uniwersytet Śląski) oraz Błażej Warkocki (Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu).
Przedmiot badań niniejszego projektu stanowi literatura polska
powstająca od połowy XIX stulecia po współczesność postrzegana
w kontekście badań nad tożsamościami płciowymi i seksualnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem studiów gender i teorii queer. Celem
projektu jest stworzenie nowatorskiej i pionierskiej na gruncie polskiego
literaturoznawstwa antologii tekstów literackich, gromadzącej fragmenty
dzieł prozatorskich oraz wybrane dzieła poetyckie, w których ukazana
została historyczna zmienność form wyrażania nienormatywnych tożsamości płciowych i seksualnych. W skład antologii wchodzą: wybór
materiału źródłowego oraz rozbudowane opracowanie krytyczne (wstęp,
komentarze, biogramy, objaśnienia, nota edytorska, bibliografia prac
naukowych, spis treści, indeks), stanowiący o wartości naukowo-badawczej projektu. W swoich założeniach projekt wpisuje się w szeroki nurt
badań historycznoliterackich i kulturowych, których celem jest ukazanie
bogactwa i różnorodności tradycji polskiej literatury, stanowiącej istotny
element dziedzictwa narodowego. Celem antologii jest upowszechnienie dzieł literackich, mieszczących się zarówno w kanonie literatury
polskiej, jak i poza jego obrębem, a także ukazanie ich uniwersalnego
potencjału interpretacyjnego. Antologia tekstów literackich w krytycznym opracowaniu wydaje się najlepszym źródłem gromadzącym teksty
o zbliżonej problematyce, lecz rozproszone w rozmaitych, nierzadko
trudno dostępnych edycjach. Kryteria doboru materiału źródłowego
zostały oparte na podstawie istniejącego stanu badań, który znajduje
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odzwierciedlenie w spisie bibliograficznym, stanowiącym integralny
element opracowania krytycznego. Celem badań jest zatem reinterpretacja polskiej literatury nowoczesnej (od połowy XIX wieku).
Projekt przyczynia się do wzbogacenia tradycyjnej wiedzy historycznoliterackiej w zakresie analizowania rozmaitych form podmiotowości,
tożsamości, cielesności, płciowości, pożądania, a także gatunków literackich i stylów ekspresji językowej, poprzez ukazanie możliwości interpretacyjnych tkwiących w genderowych i queerowych teoriach tekstu,
stanowiących w literaturoznawstwie nowatorskie narzędzia badawcze
odwołujące się do założeń językoznawstwa, retoryki, kulturoznawstwa,
psychoanalizy, dekonstrukcjonizmu. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi projekt ten w istotny sposób wzbogaca warsztat badawczy
współczesnego literaturoznawstwa. Charakteryzuje się użytecznością
dla przedstawicieli takich dyscyplin naukowych jak: kulturoznawstwo,
antropologia, historia, socjologia, filozofia.
Kryteria doboru materiału źródłowego zostały oparte na podstawie
istniejącego stanu badań, ze szczególnym uwzględnieniem rozpraw
naukowych o charakterze literaturoznawczym, bazujących na rozpoznaniach z zakresu teorii queer i gender studies. Innymi słowy, obecność
danego tekstu lub jego fragmentu w antologii wynika z dotychczas
przeprowadzonych prac badawczych. Określenie ram czasowych wyboru tekstów od połowy XIX wieku do współczesności wynika z próby
skonfrontowania ze sobą nowoczesnych i ponowoczesnych modelów
płci i seksualności. W praktyce będą to więc teksty od późnego romantyzmu po literaturę pierwszej dekady XXI wieku. Metodologia, stojąca
za doborem tekstów i ramą interpretacyjną antologii, odnosi się do
konstruktywistycznych założeń dotyczących płci i seksualności, pojawiających się w obszarze prac literaturoznawczych, takich badaczy jak
German Ritz, Eve Kosofsky Sedgwick czy Alan Sinfield. Przez literaturę
queer rozumiemy zatem teksty, w których nienormatywnie ujęta płeć
i seksualność konceptualizowane są jako praktyki dyskursywne, koncentrujące się wokół złożonych związków podmiotowości, cielsności,
afektów ze stylami językowymi i gatunkami literackimi.
Antologie podobne do prezentowanej tutaj istnieją w wielu kulturach i językach, ale do tej pory nie było takiej w obrębie polskiego
literaturoznawstwa (pominąwszy niewielkich rozmiarów książkę pod
redakcją W. Johlinga, której założenia metodologiczne były inne).
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Na tym tle Antologia polskiej literatury queer prezentuje się bardzo
nowocześnie. Jej znaczenie dla badań nad kulturą narodową można
podsumować w kilku punktach. Po pierwsze antologia będzie stanowić
jeden z najbardziej wyrazistych interpretacji w perspektywie teorii queer
(jako globalnego języka teorii) na lokalnym, polskim gruncie. Po drugie
– antologia będzie rzucać nowe światło na polską literaturę narodową,
będzie stanowić twórczą reinterpretację tradycji, wykorzystując nowe
metody interpretacji tekstu. Po trzecie – antologia będzie do pewnego
stopnia podsumowywać dotychczasowy stan refleksji w obrębie polskich
gender i queer studies (bo na podstawie już opublikowanych tekstów
akademicki dobierane będą fragmenty literackie do antologii). W ten
oto sposób Antologia polskiej literatury queer zaprezentuje bardziej
heterogeniczną i inkluzywną wizję kultury narodowej. Może ona też
stanowić ważny punkt odniesienia dla dalszej refleksji nad polską literatura narodową – nie tylko spod znaku queer.
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ARTYŚCI
OLGA TOKARCZUK (1962)
– pisarka, eseistka. Znawczyni filozofii i religii, wielbicielka Junga.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Debiutowała w 1979 na łamach pisma „Na przełaj” (pod pseudonimem Natasza Borodin). Jako powieściopisarka zadebiutowała w 1993
książką Podróż ludzi Księgi. Autorka powieści E.E. (1995), Prawiek
i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998), Anna In w grobowcach świata (2006), Bieguni (2007), Prowadź swój pług przez kości
umarłych (2009), Księgi Jakubowe (2014), zbiorów opowiadań Szafa
(1997), Gra na wielu bębenkach (2001), eseju Lalka i perła (2000),
zbioru esejów Moment niedźwiedzia (2011).
Laureatka wielu nagród, m.in.: nagrody Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek (1993), Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997),
Paszportu Polityki (za rok 1996). Sześciokrotnie nominowana do Literackiej Nagrody Nike, dwukrotna jej laureatka (2008 oraz 2015) oraz
pięciokrotna laureatka Nagrody Publiczności. W 2010 została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013
otrzymała międzynarodową nagrodę Vilenica, przyznawaną pisarzom
z Europy Środkowej.
Pisarka ceniona przez publiczność i uznana przez krytyków. W rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim przyznała: „Właściwie nie umiem już
robić nic jak tylko pisać, i to jest wyjątkowa praca, właściwie ukochane
hobby, które stało się pracą. Najlepsza z możliwości”. Zakłada istnienie
głębokiego podobieństwa między sobą a swoimi czytelnikami.
Spotkanie z Olgą Tokarczuk odbędzie się 3 XI 2016 o godz. 18:30
w Salonie Mickiewicza (Coll. Maius). Prowadzenie: Joanna Bednarek,
Dawid Gostyński.
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TOMASZ KOZAK (1971)
– artysta wizualny, badacz sztuki, doktor sztuk plastycznych. Zajmuje
się filmem animowanym, sztuką wideo, malarstwem i rzeźbą. Absolwent
Wydziału Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Grafiki Projektowej i Litografii na
Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.
Autor uznanych filmów, m.in. Zmurzynienie/Negroizacja (2006,
found footage), Nerwica Romantyczna (2004), Klasztor Inventus (2003,
found footage), Romans dżentelmena (2000, film animowany), Opera
ocalenia (1998, film animowany). Opublikował zbiór rozmów i esejów Wytępić wszystkie te bestie? (2010). Jego prace wystawiano m.in.
w Warszawie (Centrum Sztuki Współczesnej), Poznaniu (Stary Browar),
Krakowie (Bunkier Sztuki) i Cieszynie. Publikował m.in. w „Ha!Arcie”,
„Kinie” i w „Kronosie”.
Głównym obszarem zainteresowania artysty jest film z rodzaju found
footage. Tworzenie filmów rekonstruowanych z odnalezionych materiałów autor określa mianem Krytyki Fantazmatycznej. Kolaże z kultowych
i kluczowych filmów, takich jak np. Krzyżacy w reżyserii Aleksandra
Forda w zestawieniu z klipami zespołów heavymetalowych pozwalają
artyście na wydobycie postaw archetypicznych i ukrytych fantazmatów.
W filmach wykorzystuje tzw. obrazy stymulacyjne, tworzące hermeneutyczny – symulacyjny i stymulacyjny – sztafarz jego dzieł.
Spotkanie z Tomaszem Kozakiem odbędzie się 4 XI 2016 o godz.
18:00 w Salonie Mickiewicza (Coll. Maius). Prowadzenie: Michał
Piepiórka.
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ORGANIZATORZY
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński, UAM, Poznań
Prof. dr hab. Ryszard Nycz, UJ, Kraków
Zespół:
Mgr Dominik Antonik, UJ, Kraków
Mgr Joanna Bednarek, UAM, Poznań
Mgr Agnieszka Dauksza, UJ, Kraków
Mgr Jakub Misun, UAM, Poznań
Kontakt:
nowa.humanistyka.konferencja@gmail.com
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PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy gorąco dziękują za wsparcie finansowe:
– Dziekanowi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,
prof. Tomaszowi Mizerkiewiczowi,
– Dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej UAM, prof. Zbigniewowi
Kopciowi,
– Dyrekcji Biura Upowszechniania i Promocji Nauki Polskiej Akademii
Nauk.
Osobne słowa podziękowania kierujemy ku wszystkim, którzy służyli
pomocą i dobrą radą, ofiarując swój czas i cierpliwość.
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