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Tadeusz S³awek

Literatura porównawcza: miêdzy lektur¹, polityk¹ i spo³eczeñstwem

„Badania muzykologów dowiodły, że rytmiczna struktura ciaconny
Monteverdiego może wywodzić się albo z muzyki peruwiańskich In-
dian albo z Afryki. Jeżeli to ostatnie przypuszczenie jest prawdziwe,
pierwsze zauroczenie europejskiej muzyki tanecznej rytmami afrykań-
skimi jest o parę stuleci wcześniejsze niż dotychczas sądziliśmy.”

Kwame Anthony Appiah

1.
Dyskusja nad zadaniami literatury porównawczej jest już sama w sobie

przedsięwzięciem interdyscyplinarnym: nieuchronnie muszą pojawić się
w niej wątki prowadzące nie tylko w stronę historii literatury i studiów kul-
turowych, lecz także wiodące ku translatoryce, polityce, filozofii czy psy-
chologii. Skalę przemian zachodzących w „komparatystyce” ocenić można
chociażby porównując trzy opracowania dotyczące tej dyscypliny w świe-
cie anglosaskim: raport Harry Levina z 1965 roku, raport Thomasa Greene’a
z roku 1975 i powstały w 1995 roku raport Charlesa Bernheimera. Nie bez
znaczenia był także tom wydany przez Lionela Gossmanna i Michaila Spa-
riosu w roku 1994 i opatrzony tytułem Building a Profession. Materiał do-
starczony przez dwóch pierwszych autorów pozwala stwierdzić, iż literaturę
porównawczą da się wyraźnie wyodrębnić jako domenę wiedzy zbudowaną
na dogłębnej znajomości języków obcych i historii określonych obszarów
kulturowych. Obszary te bronią swej suwerenności dzięki językowi właśnie,
stąd tak Levin, jak i Greene stanowczo opowiadają się przeciwko zarówno
nadmiernej interdyscyplinarności badań komparatystycznych, jak i przeciwko
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wykorzystywaniu przez komparatystę przekładów. Wynika z tego, iż ten mo-
del praktyki komparatystycznej polega na utrzymywaniu dwóch linii podzia-
łów: między komparatystyką a innymi dziedzinami wiedzy oraz między róż-
nymi kulturami, które można ze sobą opozycyjnie zestawiać, lecz które w isto-
cie nie stają z sobą „twarzą w twarz”, nie przenikają się wzajemnie, lecz prze-
ciwnie – bronią swej odrębności. Kultury nie tyle komunikują się ze sobą,
co podtrzymują panujący między nimi stan trwałego napięcia.

Opracowanie Bernheimera zwraca się przeciwko eurocentryzmowi i eli-
tyzmowi Levina i Greene’a, krytykując także dystansowanie się wzmianko-
wanych raportów od interdyscyplinarności. Kruszy się również idea jedno-
rodnego przedmiotu dyscypliny. Teksty literackie nie stanowią już uprzy-
wilejowanego i jedynego punktu skupiającego uwagę badacza, który teraz
staje się uważnym czytelnikiem (pod)(kon)tekstów ideologicznych, kultu-
rowych czy społecznych, stanowiących czasami niedostrzegalne czy nie-
widzialne otoczenie (czy jak powiedziałby Husserl „otoczkę”, der Hof) dzie-
ła literackiego. Z tej perspektywy przekład staje się cenny jako dodatkowe
ćwiczenie w rozumieniu Drugiego i interpretowaniu tego, co obce. Transla-
cja jest kulturową i hermeneutyczną manifestacją relacji przyjaźni polegają-
cą, jak wykazują to dociekania Thoreau, Nietzschego i Derridy, na osobli-
wym napięciu między bliskością a odległością, towarzyszeniem i wrogością,
wspólnotą i odrębnością. „W przyjacielu winieneś mieć najlepszego wro-
ga”1 czytamy w rozdziale „O przyjacielu” pierwszej księgi Zaratustry. Derri-
da w swym komentarzu uzupełni to uwagą, iż „dobra przyjaźń z pewnością
zakłada pewną aurę intymności, pozbawioną wszelako faktycznej i prawdzi-
wej intymności. Nakazuje mi ona, abym roztropnie powstrzymał się od wszel-
kich prób mieszania właściwości ‘ty” i ‘ja’ (...)”2. Jak wynika z dalszych roz-
ważań, etyka przekładu będącego dla komparatysty dziedziną „intymności
bez intymności”, różnicy we wspólnocie, jest etyką przyjaźni a nie miłości,
które Derrida każe nam bezwzględnie odróżniać: „nie ulegać złudzeniu bli-
skości czy tożsamości (...), lecz zamiast tego utrzymywać nieskończony dys-
tans (...), oto rzecz, której miłość (...) nie jest w stanie osiągnąć”3.

Wątpliwości nasze zaczyna tedy wzbudzać sam czasownik „porówny-
wać” przypisany do pola badawczego komparatystyki. Już w 1958 roku Al-
bert Guerard proponował, by „porównywanie” zastąpić „przeciwstawianiem”,
stwierdzając, iż owo drugie określenie znacznie lepiej odpowiada temu, co

1 F. Nietzsche: Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. Berent. Warszawa 1908, s. 72.
2 J. Derrida: Politics of Friendship. Przekł. ang. G. Collins. London 1997, s. 62.
3 Tamże, s. 65.



59POSTSCRIPTUM 2004 · 2 - 2005 · 1 (48-49)

stanowi powołanie literatury porównawczej – osiąganiu efektu defamiliary-
zacji własnej kultury i jej społecznych i artystycznych praktyk. Znacznie
poźniej Mary Louise Pratt również proponowała staranną dekonstrukcję cza-
sownika „porównywać” po to, aby nie dopuścić do petryfikacji jego zna-
czenia jako zwykłego, inwentaryzującego zestawiania dwóch przedmiotów.
W procedurach komparatystycznych nie chodzi bowiem o inwentaryzację
gotowych, zamkniętych przedmiotów, lecz o myślenie odcinające się od
wszelkich skończonych form, a więc i od wszelkich definitywnych odpo-
wiedzi. Zdaniem Pratt chodzi o „odwrót od strategii porównania w stronę
leżącego u jej źródeł ducha interrogacji”4. Ten właśnie questioning spirit
jest sercem działania komparatystycznego.

Spójrzmy na pewien cytat z Jose Saramago: „Jakkolwiek by było, dopó-
ki nie nastanie ten dzień [w którym każdy redaktor będzie miał do dyspozy-
cji terminal komputera, który będzie go łączył... z centralną bazą danych],
mamy tutaj książki jak pulsującą galaktykę, a zawarte w nich słowa są py-
łem kosmicznym unoszącym się w powietrzu w oczekiwaniu na spojrzenie,
które przyporządkuje im jakiś desygnat albo odnajdzie w nich jakieś nowe
znaczenie, bo tak właśnie zmieniają się wyjaśnienia wszechświata. (...) otrzy-
mują nagle nową interpretację, możliwość zaistnienia ukrytej sprzeczności,
oczywistości własnego błędu”5. Najkrócej rzecz ujmując, komparatystyka jest
pewnym rodzajem spojrzenia (do tego pojęcia przyjdzie nam jeszcze powró-
cić), które nazwijmy pozasystemowym. Przekracza ono granice dyscyplin
charakterystycznych dla XIX wiecznego ideału wiedzy i edukacji kształtu-
jącego uniwersytet. To, co określamy „spojrzeniem pozasystemowym” Jef-
frey Schnapp nazywa „pieczołowitym skupianiem uwagi na tym, co stano-
wi o szczególności i materialności każdego środka wyrazu oraz na ograni-
czeniach w procesie znaczenia i symbolizowania, które właściwe są dane-
mu medium” (scrupulous attention to the particularity and materiality of
each and every medium and to the signifying and symbolizing constra-
ints and possibilities that attach to that medium). „Spojrzenie pozasyste-
mowe” lub scrupulous attention to the particularity and materiality of
each and every medium, czy też – jak chciałby Blake – to every Minute
Particular, dąży do określenia tych form znaczeniotwórczych i ukrytych
odniesień i relacji, które sprawiają, że przedmiot im bardziej poznawany, tym
bardziej pozostaje tajemnicą”6.

4 M. L. Pratt: Comparative Literature as a Comparative Practice. „Profes-
sion” 85/1985, s. 31.

5 J. Saramago: Historia oblężenia Lizbony. Przeł. W. Charchalis. Poznań 2002,
s. 26.
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Spojrzenie, którego efektem są mikrohistorie poszczególnych zjawisk czy
nawet słów, nie tworzy – jakby się mogło wydawać – przyczynków; mikro-
historie nie są jedynie narracjami o zjawisku znajdującym się w ich centrum,
gdyż w ich obrębie rozgrywają się kwestie dotyczące makroproblemów. I tak
(sięgając po przykład do historii wiedzy ścisłej), książka Stevena Shapina
i Simona Schaffera Leviathan and the Air Pump (1985) zawiera nie tylko
mikrohistorię laboratoryjnych eksperymentów Boyle’a, ale przez cały czas
ukazuje, w jaki sposób język siedemnastowiecznej nauki rozsadza owe ogra-
niczenia, stając się w rezultacie zawoalowaną formą dyskursu politycznego
dotyczącego struktury władzy. Margaret C. Jacob, komentując tę sytuację,
zauważa, iż „przedstawienia doświadczeń laboratoryjnych stają się w isto-
cie rozmowami na temat polityki i społeczeństwa w takim samym lub nawet
większym stopniu, w jakim są rozmowami na temat natury”. To, co pisze
w konkluzjach swego eseju Jacob, zasługuje na przytoczenie jak „zastoso-
wane do kwestii makrohistorycznych strategie mikrohistoryczne umożliwia-
ją nam dociekania porównawcze, pozwalając jednocześnie uniknąć starej pu-
łapki polegającej na przyjęciu jednej reprezentującej zachodni punkt widze-
nia narracji, która zniekształca wszystko, co zdarzyło się w naszych dzie-
jach oraz z równą arogancją pozwala sobie oceniać to, co zdarzyło się gdzie
indziej”7.

Z tych wstępnych spostrzeżeń zdają się wypływać dla komparatystyki
następujące wnioski:

(1) Derridiańska koncepcja różNICy (différance) okazuje się być szcze-
gólnie produktywna w refleksji komparatystycznej: umożliwia ona rozważa-
nie tekstów w poszanowaniu nie tylko ich odrębności, lecz także rozpozna-
jąc ich fundamentalną „niegotowość” i „niepojedynczość”. Każdy tekst jest
już w istocie „wiązką” tekstów wzajemnie użyczających sobie istnienia, zaś
akt lektury jest zatem zawsze nieuchronnie aktem lektury porównawczej, od-
czytywaniem tego, co „obce” w obrębie „domu” tekstu. Tekst jest obdarza-
jącym gościną azylem dla przybyszów w nim przebywających; ich „ujaw-
nienie” w „zaułkach” tekstu i gościnne przyjęcie jest przedmiotem działania
komparatysty. Wartość lektury nie powstaje jako efekt działania ogólnych
zasad czy prawideł, lecz jest „lokalna”, czy też „peryferyjna”;

6 J. Schnapp: Art/Lit: or, when a Pipe Is Only a Pipe. „Profession”, MLA,
1998, s. 38-50.

7 M. C. Jacob: Science Studies ater Social Construction. W: V. Bonnell, L. Hunt
(eds.): Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Cul-
ture. Berkeley 1999, ss. 102, 115.
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(2) myślenie komparatystyczne nie ogranicza się więc jedynie do „po-
równywanych” stron, lecz dysponuje także autoreferencyjnym zwrotem: jest
refleksją nad strukturą podmiotu, który nie tylko dokonuje operacji prze-
ciwstawienia, ale w jej trakcie jakby przestaje być „niewidzialny”, odsłania
stan własnej niegotowości, proces konstytuowania się podmiotowości
w oparciu przede wszystkim o to, co obce, co sąsiedzkie, a czego nigdy nie
opanuje do końca. Nawet dla najbardziej pragnącej się odizolować i zamknąć
w kokonie ciasnych poglądów, czy raczej uprzedzeń osoby „narracja tożsa-
mościowa” jest, jak pisze Giddens, zawsze jakąś formą kontaktu z „zapo-
średniczonymi informacjami”, zaś „przyjmując daną tożsamość, jednostka
ma poczucie bezpieczeństwa tylko w takim stopniu, w jakim inni uznają jej
zachowania za odpowiednie i rozsądne”8;

(3) w tym sensie „bliskość” między tym, co przeciw-stawiane w akcie
myślenia komparatystycznego pozostaje zawsze odległością. Jak u Blake’a
„Przeciw-stawieństwa” wspierają się wzajemnie w istnieniu (Contraries
mutually Exist), wzajemnie użyczają sobie istnienia (mutuus – pożyczony,
wzajemny), tak myślenie komparatystyczne dostrzega niesamowystarczal-
ność tekstu, białą przestrzeń obcego otwierającą się w samym jego sercu.
Literatura porównawcza jest zatem nierozerwalnie związana z etyką i polity-
ką dobrego sąsiedztwa opartych na odrzuceniu ambicji zawładnięcia tym,
co znajduje się po drugiej stronie granicy. Przykładem etyki i polityki jest
translacja: przekład jest bowiem z jednej strony wiecznie niekończącym się
zbliżaniem się do obcego oraz – z drugiej strony – uznaniem jego prawa do
chronienia się we własnej odrębności, odrębności własnego „oblicza”. Jed-
nocześnie – w świecie odpowiedzialnego czytania – translacja musi zwró-
cić się także przeciwko samej sobie, wypowiedzieć krytykę samej siebie. Sta-
nowi ona bowiem dla czytającego w(e)yzwanie do uważnego spojrzenia na
oryginał, nawet wtedy, gdy wiedza o jego języku nie należy do specjalno-
ści czytającego. Gayatri Spivak wyraźnie (choć jedynie w przypisie) zwraca
uwagę, iż komparatystyczna refleksja stanowi poważną propozycję zmiany
stylu pracy uniwersyteckiego humanisty: „Powinnam zaznaczyć, że moja
znajomość arabskiego, klasycznej greki czy hiszpańskiego jest minimalna.
Mam nadzieję, że moje próby „czytania” w tych językach wykażą, iż nieko-
niecznie musimy zwlekać z momentem lektury do chwili osiągnięcia pełnej
biegłości po to, aby wydać sąd na temat przekładu czy wydać sąd na temat
jakiegoś dalekiego dzieła. Pokonując wiele trudności, czytam po arabsku
wraz z kimś, dla kogo ten język jest nie tylko ojczystym, ale z kimś, kto jest

8 A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. ‘Ja’ i społeczeństwo w epoce późnej
nowoczesności. Przekł. A. Szulżycka. Warszawa 2002, ss. 259, 261.
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bardzo doświadczonym, świetnym czytelnikiem. Uczyniłam także pierwsze
próby, czytając po grecku i hiszpańsku; poprawił mnie mój pierwszy czytel-
nik. Tego typu wsparcie powinno stać się poszukiwanym doświadczeniem
w społecznościach akademickich ”9,

(4) refleksja komparatystyczna otwiera zatem przestrzeń odpowiadającą
Derridiańskiej przestrzeni przyjaźni i bezwarunkowej gościnności (hospita-
lité sans conditions) przeciwstawiających się praktykom ustanawiającym
kategoryczne znaczenia (w dziedzinie refleksji humanistycznej) i zakreślają-
cym równie kategoryczne tożsamości kultur narodowych (dyskurs nacjo-
nalistyczny w polityce). Zgadzając się z Gayatri Spivak, iż „polityka tożsa-
mości nie jest ani dobra, ani mądra”10, dociekanie komparatystyczne nie mo-
że być jedynie porównywaniem, to bowiem zakłada dysponowanie pełną
wiedzą na temat tego, co jest przedmiotem porównania. Porównuję rzeczy
mi znane, takie, które towarzyszą sobie wzajemnie, dotrzymują kroku, jakby
poruszały się w tym samym tempie i rytmie. Tymczasem w sercu refleksji
komparatystycznej leży nieustanne dociekanie czym/ kim jest to, co czy-
tam, na co patrzę. Dociekanie to jest „nieustanne”, bowiem żadnej odpo-
wiedzi nie mogę przyjąć za ostateczną, co powinno chronić mnie od wycią-
gania zbyt pochopnych wniosków na temat tego, co inne (klasycznym przy-
kładem owej niecierpliwej i nieodpowiedzialnej pochopności są rozpo-
wszechnione mniemania dotyczące kultury i świata arabskiego). W tym sen-
sie komparatystyka jest cierpliwym ćwiczeniem się w odpowiedzialności.
Nietzsche zauważa w aforyzmie charakterystycznie zatytułowanym „Porów-
nanie” (Gleichnis), iż przewidywalny porządek planetarnego obiegu nie jest
metaforą głębokiego poznania. Istotne poznanie znajduje dla siebie obraz
w nieregularnym i pozbawionym powierzchownych prawidłowości „chaosie
i labiryncie bytu”11. Ten obraz stanowi także odpowiedni wizerunek dla lek-
tury porównawczej, która nie ma wyznaczonych kolein (zyklischen Bahnen)
poznania i dla której przedmiot poznania kryje w sobie (świadomie lub nie)
utajone nieprawidłowości, to, co jako unregelmässig działa przeciwko wy-
krystalizowanym zasadom dzieła.

Wartość tego, co jest unregelmässig polega na tym, iż wykracza ono
poza wszelkie porównywanie, działa na swoich prawach, a między nim a po-
dobnymi zjawiskami pozostającymi przecież w zasięgu wzroku pojawia się
przerwa, puste miejsce. Jacques Derrida w późnym tekście poświęconym

9 G. Ch. Spivak: Death of a Discipline. New York 2003, s. 116.
10 Tamże, s. 84.
11 F. Nietzsche: Wiedza radosna, dz. cyt., af. 322.
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książce Henri Thomasa Le Parjure określi taką sytuację jako przejście od
„akolityzmu” do „anakolutyzmu”. Gdy akolita jest tym, który nieprzerwanie
nam towarzyszy, służąc i potwierdzając słuszność naszych poczynań, ana-
kolouthia oznacza „generalną przerwę, zerwanie ciągłości pewnej sekwen-
cji, czy to w sensie gramatycznym, czy ogólnym (...), a zatem w konsekwen-
cji także zerwanie więzi w społeczności, partnerstwie, porozumieniu, przy-
jaźni, w byciu razem...”12.

Refleksja komparatystyczna jest więc takim „towarzyszącym nietowa-
rzyszeniem”, określającym relację między wieloma zjawiskami, faktami,
przedmiotami: zagłębiając się w jeden temat, towarzyszy mu jakby „z odle-
głości”, „z drugiego brzegu stawu” („Między jednostkami, podobnie jak mię-
dzy narodami, muszą istnieć odpowiednio szerokie naturalne granice, a na-
wet spory pas ziemi neutralnej. Rozmowa z towarzyszem, który stał po prze-
ciwnej stronie stawu, była dla mnie niezwykłym luksusem”13), czyli „na dy-
stans”, który jest – jak to wykazał Thoreau – niezbędnym warunkiem przy-
jaźni.

2.
Szukając wspólnego mianownika dla zarzutów stawianych porównaw-

czym badaniom, Clifford Geertz znajduje go nie tyle w opozycji wobec roz-
maitości przedmiotów obserwacji badawczej, co w oskarżeniu o nadmierną
śmiałość przejawiającą się w umieszczeniu przedmiotów obserwacji we
wspólnej przestrzeni interpretacyjnego dyskursu. Adwersarzom Geertza nie
chodzi o to, co mówi on o Szekspirze i walkach kogutów na Bali, lecz o to,
że w równej mierze i na równych prawach uczestniczą one w jego nauko-
wym języku. Przedmiotem krytyki jest „sama bezczelność, którą wykazałem,
ośmielając się mówić jednym tchem o tak różnych rzeczach”. Myśl kompa-
ratystyczna musi więc nieuchronnie poruszać się po krawędzi rozmaitych
dyscyplin, ale także sposób, w jaki formułuje swoje sądy w języku, spra-
wia, że znajdujemy się na krawędzi rozpoznawalnych dyskursów. Problem
komparatystyki zdaje się więc polegać mniej na określeniu pola badaw-
czego, co na stworzeniu nowego typu wypowiedzi, nowego rodzaju kompo-
zycji akademickiej. Świadomie posługujemy się terminem „kompozycja”,
gdyż to lekcja udzielona przez muzyka dobrze zilustruje problem kompara-
tystyki14. Stojąc wobec mnogości materiału akustycznego i artystycznych

12 J. Derrida: ‘Le Parjure’, Perhaps. W: Tegoż: J. Derrida: Without Alibi. Przekł.
ang. P. Kamuf. Stanford 2002, s. 182.

13 H. D. Thoreau: Walden. Przeł. H. Cieplińska. Poznań 1999, s. 158.
14 A. Ross: Bjőrk’s Saga. „The New Yorker”, 23 August 2004, s. 49-59.
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estetyk (muzycy współpracujący z islandzką artystką przy tworzeniu jej naj-
świeższego albumu Medulla to „awangardowy wokalista rockowy Mike
Patton, Tagaq – eskimoski śpiewak ludowy z plemienia Inuit, ludzkie pudła
rezonansowe Dobaka i Rahzel i supergwiazda rythm and bluesa Beyonce
oraz islandzki chór Schola Cantorum”), Bjőrk próbuje znaleźć wąska ścież-
kę prowadzącą krawędzią tak różnych rodzajów wypowiedzi muzycznej.

Dwa aspekty tych starań zasługują na szczególne zainteresowanie. Po
pierwsze ten, iż wobec wielu diametralnie różnych ogniskowych („Trochę
Justina [Timberlake’a -TS], trochę Karlheinza [Stockhausena - TS]”) pozo-
staje nam droga stylistyki negatywnej; jakby idąc tropem Derridiańskiej
kontrsygnatury, określamy nasz sposób wypowiedzi poprzez to, czym on
nie jest: „nie jest to world music. Nie jest to pop, ani awangarda, nie muzy-
ka klasyczna, ani też kościelna”. Po drugie to, co wyłoni się z tak wykreślo-
nej marszruty (komparatystyczny tekst nie jest ani „tym”, ani „tamtym”, ani
nawet „owym”) nie będzie dysponowało wyraziście określoną poetyką. Gdy-
by takową posiadało, należałoby do sfery „tego” czy „tamtego”. To, co
w tekście komparatystycznym jest najbardziej wartościowe, jest ledwie za-
rysem pewnego gestu interpretacyjnego, który nie może przybrać ostatecz-
nego kształtu. Oczywiście tekst ten będzie musiał wykrystalizowywać się
wokół pewnych dziedzin badawczych, będzie musiał w pewnych swych frag-
mentach lokować się w rejestrze „literatury”, „studiów kulturowych” czy
„filozofii”, ale to, co stanowi jego siłę napędową pozostaje ledwie naszki-
cowanym, ledwie wyartykułowanym dążeniem do poruszania się na obrze-
żach tych wszystkich terytoriów. W tym sensie tekst ten będzie „pogań-
ski”, to znaczy „słowiański”: „niech to ma ostrze pogańskie, trochę słowiań-
skie” (I want a little bit of a pagan edge, a bit of Slavic), powie Bjőrk
o swym zamierzeniu. Ale nawet to określenie jest nieadekwatne, lub raczej
nadmiernie precyzyjne. Dlatego zaraz prawem kontrsygnatury pojawi się dru-
ga rzecz przeciw-się-stawiająca pierwszej. Na pytanie, czy rzeczywiście cho-
dzi o „słowiański” ton, Bjőrk odpowiada, „Właśnie dokładnie o to. Właśnie,
‘słowiańskie’, to słowo najwłaściwsze. Ale słowiańskie z dodatkiem szczypty
Davida Beckhama (Slavic is the word. But wi’ a li’l bit of David Bec-
kham)”.

Nie historia literatury, nie filozofia, nie studia kulturowe są przedmiotem
komparatystyki, choć obrzeża tych terytoriów są matecznikiem komparaty-
styki. Jeżeli już coś z tych (lub innych) dyscyplin wysunie się na plan pierw-
szy, to będzie to jedynie przejściowa tendencja nie mająca nic wspólnego
z hegemonią, a i w owym momencie chwilowej dominacji ogniskowa ta bę-
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dzie dekoncentrowana przez „obce ciała”. „David Beckham” jest niezbywal-
nym cieniem dyskursu komparatystycznego. Konieczność nowego odcie-
nia dyskursu, nowej formy wypowiedzi, która łączyłaby akademickość i tra-
dycję dyskursu o literaturze z innym sposobami wypowiedzi, podkreśla
Kwame Anthony Appiah, słusznie pytając: „Jeśli mamy mówić o telewizji
i komiksach, stylach hip-hopu i systemie znaczenia kształtującym się na ulicy,
pojawia się pytanie, dlaczego to, co w tym kontekście ważne, miałoby być
powiedziane akurat w tych dyskursach, które powstały po to, aby mówić
o romantycznej poezji i powieści”15.

Interdyscyplinarność komparatystyki i właściwe jej „spojrzenie pozasys-
temowe” oznacza więc 3 rzeczy: (1) krytyczną relację z istniejącymi podzia-
łami dyscyplin i właściwymi im hermetycznymi dyskursami, (2) hamowanie
tendencji do totalizacji na rzecz szanowania różnicy i odrębności. Jeśli wszy-
stko, co zachodzi, jest - w lekcji Derridy - zawsze formą jakiejś kontamina-
cji, zatem „zdrowie” dyscypliny polega w istocie na rozpoznaniu tego, iż
jest ona już „skażona”, „zarażona” wirusem innych dyscyplin; (3) pozna-
wanie ograniczeń, a nie doznawanie złudnej wszechwiedzy (często, nieste-
ty właściwe profesorom) jest doświadczeniem interdyscyplinarności16.

3.
Oddajmy znów głos Saramago: „Kiedy jedynie spojrzenie tysiąc razy bar-

dziej przenikliwe niż może nam dać natura potrafiło na wschodzie odróżnić
pierwszy znak oddzielający noc od świtu, almuadem się obudził”17. Frag-
ment ten przybliża nas do właściwego komparatystyce rozumienia inter-dys-
cyplinarności. Poszukuje ona tej chwili, w której obudzeni dostrzegamy „pier-
wszy znak”; oczywiście „pierwszy” nie oznacza tutaj „pierwotny”, „począt-
kowy”, „źródłowy” czy „oryginalny”, lecz jedynie pierwszy „dostrzegalny”,
a zatem inter-dyscyplinarność tropi to, co minimalnie dostrzegalne, co znaj-
duje się jeszcze na końcu niedostrzegalnego, w ciągłości i jedności z nim.
To, co już weszło w strefę człowieka, lecz jeszcze pozostaje w obszarze tego,
co nie-ludzkie. Nie przypadkowo Steven Feierman pisze o porównawczych
badaniach antropologicznych jako o pisaniu „niewidzialnych historii”, nar-
racji o zdarzeniach rozgrywających się „w obszarze nieobecności zawierają-
cym się w polu naszego widzenia, w martwym polu otoczonym strefą nor-

15 K. A. Appiah: ‘Geist’ Stories. W: Ch. Bernheimer: Comparative Literature
in the Age of Multiculturalism. Baltimore and London 1995, s. 56.

16 Patrz: V. B. Leitch: Postmodern Interdisciplinarity. „Profession”, MLA 2000,
s. 124-131.

17 J. Saramago: Historia oblężenia Lizbony, dz. cyt., s. 16.
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malnego widzenia”18. Inter-dyscyplinarność nie zakłada więc tego, iż stanie
się sumą wszystkich pól badawczych, jej zadanie jest znacznie skromniej-
sze: ma nas pobudzić do bardziej przenikliwego spojrzenia na świat. Przed
nadmiernymi roszczeniami komparatystyki przestrzegał Erwin Koppen już
w 1971 roku: „Die Vergleichende Literaturwissenschaft ist nicht die Summe
der Philologien, sondern sie nimmt nur jene Sektoren ein, auf denen sich
die Kreise dieser Philologien überschneiden”19.

Co więcej, jeżeli będziemy pamiętali o spostrzeżeniu Appii, iż „paradoks
polega na tym, iż broni się literatur jako literatur narodowych. Kontekst kul-
turowy Szekspira jest, rzecz jasna, angielski; ale jego kontekst literacki obej-
muje, jak dobrze wiemy, źródła klasyczne i włoskiego renesansu”20, okaże
się, iż komparatystyczne dociekania wprowadzają korektury do perspekty-
wy narodowej; nie unieważniają jej, lecz wzbogacają poprzez ukazanie jej
ograniczeń. Bez wątpienia dociekania te muszą także przeniknąć daleko poza
czysto operacyjno-instrumentalną koncepcję języka, który teraz – w okre-
ślonej sytuacji politycznej i społecznej, niezależnie od tego, co zostaje w nim
wyrażone – staje się miejscem gromadzenia się obaw i nadziei. Język żyje
problemami społeczności poddanych presji warunków ich bytowania. Się-
gnięcie po dany język nie musi oznaczać zainteresowania takim czy innym
dziełem, lecz może wynikać z pragnienia „przełożenia” na język rodzimego
doświadczenia wartości kojarzonych z obcą mową w ogólności, nie zaś z tym
czy innym konkretnym utworem, czy autorem. Pisze o tym wyraziście Tibor
Frank: „W zdominowanej przez sowiecką Rosję wschodniej Europie amery-
kańska angielszczyzna była nośnikiem wysoko cenionych amerykańskich
wartości, które ludzie nie tylko szanowali, ale których pragnęli dla swojej
części świata. Jest rzeczą tragiczną, iż szerokie rozprzestrzenianie się ame-
rykańskiej angielszczyzny nie poszło w parze z rozszerzaniem się fundamen-
talnych wartości, na których zbudowane jest amerykańskie dziedzictwo kul-
turowe”21.

Można zatem powiedzieć, iż w procesie dociekania komparatystyczne-
go zmienia się także sposób pojmowania pojęcia „obywatelskości”. Poszcze-
gólne dyscypliny, gdy pozostać ściśle w wyznaczonych i przypisanych im

18 S. Feierman: Colonizers, Scholars, and the Creation of Invisible Histories.
W: V. Bonnell, L. Hunt (eds.): Beyond the Cultural Turn…, dz. cyt., s. 189.

19 E. Koppen: Hat die Vergleichende Literaturwissenschaft eine eigene The-
orie?. W: Zur Theorie der Vergleichenden Literaturwissenschaft. H. Rüdiger (ed.).
Berlin, New York 1971, s. 64.

20 K. A. Appiah: ‘Geist’ Stories. dz. cyt., s. 54.
21 T. Frank: Supranational English, American Values, and East-Central Euro-

pe. W: MLA, January 2004, s. 89.
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przez nie same ramach, zawężają nasze możliwości „osiedlenia się” (za chwilę
wskażemy na źródło tej metafory). Możemy zamieszkać pełnoprawnie, uzy-
skać status rezydenta jedynie w wyznaczonym miejscu, bowiem tylko w tym
topos pozostajemy w relacji do prawdy. Wszelkie wykroczenie poza jedno
wyznaczone miejsce pociąga zerwanie tego związku. Studia porównawcze
prowadzą nas w inną stronę; przyjmując rozmaite perspektywy, ukazują roz-
ległość przestrzeni, w której mogę osiąść, nie eliminując moich związków
z prawdą. Nie jestem już obywatelem jednego miejsca, ale obywatelem
miejsc; jestem zatem w najlepszym sensie „miejscowy” (doceniam urodę da-
nego miejsca i jestem wobec niego lojalny w swoim o nim myśleniu), jed-
nocześnie pozostając wolny od tego, iż byłbym jedynie „miejscowy” (to zna-
czy przypisany do jednego miejsca, z nim tylko związany, zamknięty na
wszelkie inne lokalizacje). Doświadczenie to opisuje Urs von Balthasar
w swych teologicznych medytacjach: „Postrzegana w ten sposób prawda
jawi się jako niezwykle rozległa, wręcz nieprzejrzana kraina, gdzie można się
osiedlić w nieomal nieograniczonej liczbie punktów”22. Obywatelskość kształ-
tuje się w badaniach komparatystycznych w świetle prawdy, którą Klaus
Held nazywa w swych rozważaniach o polityce „prawdą wielogłosową”23.
Inter-dyscyplinarność dociekań komparatystycznych ewokuje także specy-
ficzny rodzaj mentalnej przestrzeni, którą można by określić właśnie jako to-
pografię pomiędzy: z jednej strony rozciągają się obszary poszczególnych dys-
cyplin wiedzy, z drugiej – pewien jednoczący je obraz czy konstrukcja ogól-
nej narracji porządkującej wszelkie opowieści fragmentaryczne. Komparaty-
styka próbuje ustrzec się zarówno prywatności i odrębności wynikających
z przynależności do jednej tylko dyscypliny, jak i przestrzec przed niebezpie-
czeństwami całkowitego podporządkowania się jednej tylko historii, jednej
budowli interpretacyjnej. W tym sensie stanowi odpowiednik zabiegów zmie-
rzających do stworzenia odrębnej przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskie-
go, w której dałoby się „uchwycić ducha praktyk demokracji, chroniąc po-
czucie obywatelskości zarówno przed silnie konkurencyjnym sprywatyzowa-
nym rynkiem, jak i przed administracyjnym aparatem państwa”24.

Rozpatrując rzecz z punktu widzenia historii podmiotowości, powiedzie-
libyśmy, iż komparatystyczna refleksja wywodzi się z Montaigne’owskiego

22 U. von Balthasar: Teologika. Prawda świata. Przeł. J. Zychowicz. Kraków
2004, s. 171.

23 K. Held: Fenomenologia świata politycznego. Przeł. A. Gniazdowski. War-
szawa 2003, s. 72.

24 M. R. Somers: The Privatization of Citizenship. How to Unthink a Knowledge
Culture. W: V. Bonnell, L. Hunt (eds.): Beyond the Cultural Turn…, dz. cyt., s. 123.
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marzenia o człowieku nie dającym ująć się w kategoriach systemu pracy
ściśle wyspecjalizowanej. Nie bez powodu autor Prób stanowi tak ważną
postać dla Ericha Auerbacha, jednego z wielkich patronów studiów porów-
nawczych, dla którego wszyscy inni humaniści są jedynie „specjalistami:
teologami, filologami, filozofami, mężami stanu, lekarzami, poetami, artysta-
mi (...) Również Montaigne (...) bywał od czasu do czasu jurystą, żołnie-
rzem, politykiem; przez szereg lat piastował też urząd mera Bordeaux. Jed-
nakże nawet i tym zajęciom nie oddawał się bez reszty; niejako tylko wypo-
życzał się do nich na pewien czas aż do odwołania, tym zaś, którzy mu je
poruczali, obiecywał ‘wziąć je w ręce, ale nie w płuco i w wątrobę’”25.

Studia komparatystyczne są ćwiczeniem w dostrzeganiu nierzucających
się w oczy związków między zjawiskami, studiowaniem napięć między nimi
a podmiotem ludzkim i te dwie dyspozycje czynią z tego rodzaju umiejętno-
ści ważne narzędzie praktyki obywatelskiej. Mary Louise Pratt słusznie
spostrzega: „stechnicyzowane i militarystyczne społeczeństwa z całą pew-
nością będą w oczach swoich twórców funkcjonowały znacznie lepiej wte-
dy, gdy ich obywatele nie będą posiadali takich porównawczych umiejęt-
ności oraz samoświadomości (...). Literatura porównawcza dysponuje więc
olbrzymim potencjałem, aby osłabić więzy etnocentryzmu krępujące współ-
czesne społeczeństwo amerykańskie”26. Celem studiów komparatystycznych
nie jest więc próba zbudowania oglądu literatury „powszechnej”, to bowiem
zakładałoby istnienie systemu, w którym poszczególne elementy i części skła-
dowe pozostają w relacji prostego dodawania aż do momentu nasycenia,
w którym system zamyka się i uszczelnia jako kompletna całość. Odczytu-
jąc Curtiusa, który w 1948 roku postulował za Goethem istnienie europej-
skiej literatury jako całości w oparciu o jurydyczne kryterium doświadcze-
nia rzymskiej civitas, Derrida pragnie pozostać na granicy pomiędzy marze-
niem o „uniwersalności” (już to uniwersalności techno-tele-nauki, uniwer-
salności „literatury powszechnej” czy politycznej uniwersalności jednego
supermocarstwa), a partykularyzmem interesów, kultur i literatur narodo-
wych. Dlatego prawo, które w lekcji Curtiusa stanowi podwaliny rzeczywi-
stości jasno odróżniającej się od wszelkiej fikcji, jest dla Derridy przesyco-
ne, przeniknięte narracjami fikcyjnymi. „Pozostaniemy więc”, pisze Derrida,
„na tej nieokreślonej granicy. Jest ona szansą i zagrożeniem, źródłem świa-
dectwa i fikcji literackiej, prawdy i nie-prawdy, prawdomówności i kłamstwa,
wiarygodności i wiarołomstwa”27. Dociekania porównawcze poruszają się

25 E. Auerbach: Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu.
Przeł. Z. Żabicki. T. I. Warszawa 1968, s. 292.

26 M. L. Pratt: Comparative Literature..., dz. cyt., s. 34.
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właśnie wzdłuż tej nieoznaczonej granicy, o której pisze francuski filozof,
mając z jednej strony strefę tego, co partykularne, z drugiej tego, co uni-
wersalne; jedno spojrzenie odkrywa to, co stanowi twardą rzeczywistość,
którą zwiemy „obiektywną”, drugie ujawnia, jak bardzo strefa ta jest już na-
wiedzona przez rozmaite fikcje. To, co pozornie kosmopolityczne, zostaje
właśnie dzięki pozasystemowemu spojrzeniu komparatystyki ukazane jako
skrycie lokalne, jako niedobry regionalizm roszczący sobie pretensje do uni-
wersalności. Komentując wydaną w 2000 roku pracę Claudio Morettiego
poświęconą literaturze światowej (world literature), Shu-mei Shih dostrze-
ga w niej eurocentryczne korzenie i ambicje: „Wbrew kosmopolitycznym po-
czątkom zaczerpniętym z Goethego, Marksa i Engelsa literatura porównaw-
cza pozostała w znacznym stopniu skupiona na zachodniej Europie, lub –
w barwnym opisie Morettiego – na rzece Ren. Kosmopolityczne założenia
Morettiego wydają się natychmiast podejrzane: chociaż oskarżenie o euro-
centryzm nie unieważnia wszystkiego, co wspomniani filozofowie i pisarze
powiedzieli na temat literatury światowej, niemniej podważona zostaje uni-
wersalność tego pojęcia, które można by ocalić tylko wówczas, gdy euro-
centryczne korzenie poddane zostaną zasadniczej krytyce”28.

W ten sposób dziedzictwo tradycji literackiej i narodowej przestaje być
w ścisłym tego słowa znaczeniu „kanoniczne”; rezonując w innych epokach
z innymi myślami i dziełami ulega stałym przemianom, zaś działalność kolej-
nych interpretatorów/ czytelników jest doznawaniem i ćwiczeniem się w wol-
ności. Jacques Derrida pisze: „Prawdziwi spadkobiercy, takich których na-
leży sobie życzyć, to ci, którzy w pewnym sensie zerwali z początkiem, oj-
cem, testatorem, pisarzem, filozofem po to, aby skupić się na własnym ak-
cie sygnowania lub kontrsygnowania dziedzictwa. Kontrsygnować to pod-
pisywać się pod inną rzeczą, rzeczą, która jest ta sama i jednocześnie zupeł-
nie inna, w ten sposób otwierając możliwość zaistnienia tejże nowej rzeczy.
Kontrsygnatura zakłada w istocie ideał wolności absolutnej (Contre-signer,
c’est signer autre chose, la même chose et autre chose pour faire advenir
autre chose. La contresignature suppose en principe une liberté abso-
lue)”29.

Tyle lekcja Derridiańskiej kontrsygnatury, wedle której myśl nie mieści
się w regionach ojca i testatora, lecz porzucając wszelką pojedynczość, apro-

27 J. Derrida: Demeure. Fiction and Testimony. Przekł. ang. E. Rottenberg.
Stanford 2000, s. 30.

28 Shu-mei Shih: Global Literature and Technologies of Recognition. „Profes-
sion” MLA, January 2004, s. 19.

29 J. Derrida: Sur paroles. Paris 1999, s. 60.
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buje sytuację, w której musi krążyć między przedmiotem zawsze zwielokrot-
nionym i od zawsze mnogim. Myślenie jest więc w istocie studiowaniem
przeciw-stawiania się sobie przedmiot(u)(ów). Taką lekcję odbieramy także
od Williama Blake’a. Na 40 płycie Miltona czytamy:

Jest bowiem Negacja, jest i Przeciw-stawieństwo:
Aby odkupić Przeciw-stawieństwo trzeba zniszczyć Negację.
Ta bowiem jest Widmem, Władzą Rozumowania w Człowieku:
To fałszywe Ciało, Skorupa narosła na Nieśmiertelnym
Duchu, Jaźń, którą odrzucić trzeba i unicestwić.

Sięgamy po ten fragment, bowiem Blake’owskie Przeciw-stawieństwo
(Contrary) wyznaczy trajektorię naszego myślenia o studiach porównaw-
czych. Po pierwsze, nie chodzi w nich o zanegowanie, usunięcie odrębnych
dyscyplin; komparatystyka nie ustanawia się w opozycji do innych dzie-
dzin wiedzy, nie jest ich Negacją, lecz Przeciw-stawieństwem, to znaczy –
stawia się wobec (przeciw) takich pól badawczych jak literatury narodowe,
w akcie nie uzurpacyjnego przejęcia ich terytorium, lecz polemicznego
(w sensie Heraklitejskiego polemos) napięcia. Przeciw-się-im-stawia, a więc
nie usuwa ich, lecz pozbawia prawa do wyłączności, ustanawia między sobą
a nimi rodzaj mostu czy połączenia. Dzięki temu połączeniu, gdy staniemy
pośrodku owego mostu, będziemy mogli spoglądać w obie strony. Właści-
wie musimy dopowiedzieć szybko, że jest jeszcze jedna, równie istotna stro-
na: ów widok z mostu, będący efektem interpretacyjnej polityki Przeciw-sta-
wieństwa, obejmuje także i mnie samego. Nie ma przecież widoku bez pa-
trzącego. Nie wchodząc w szczegóły Blake’owskiego fragmentu, powiedz-
my jedynie, że mówiąc o Przeciw-stawieństwie jako postawie charaktery-
stycznej dla komparatystyki, chcemy także powiedzieć, iż praktyka ta jest
również krytyką procedur poznawczych (odrzucenie Widma Władzy Rozu-
mowania jako jedynej siły działającej w polu epistemologicznym), a także –
co ważniejsze – stanowi ćwiczenie będące nieomal ignacjańskim „ćwicze-
niem duchownym”: praktykując komparatystyczne dociekania, dokonujemy
wyłomu w pozornie monolitycznej strukturze własnego „ja”, które będąc pro-
duktem niekwestionowanych od wieków operacji poznawczych, teraz uka-
zuje swoją pozorność. W kategoriach Blake’owskich to „fałszywe Ciało”
(false Body), które otoczyło mnie skorupą nieprawdziwych, a przynajmniej
nie do końca sprawdzonych mniemań i opinii, należy teraz usunąć po to,
aby odsłonić „Nieśmiertelnego Ducha” (Immortal Spirit).

Gdy myślenie jawi się nam jako z gruntu polemiczne, „przeciw-się-sta-
wianie” prowadzi do sanacji myśli, lecz także do uzdrowienia jaźni. „Prze-
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ciw-się-stawiać” to również „przeciw-stawiać” siebie samemu sobie, sobie
jako samemu, sobie zamkniętemu w sobie, zadowolonemu z siebie i swojej,
stanowiącej owo „ja”, kultury. To, o co chodzi w filozofowaniu Blake’a,
wypowiada także Clifford Geertz, który odpierając zarzuty przeciwników kom-
paratystyki i obrońców literatur narodowych, pisze: „Dlaczego w ogóle uczy-
my Jane Austen, sag islandzkich czy hinduskich obrzędów pogrzebowych?
Po prostu po to, aby zranić nasze samozadowolenie, zachwiać naszym nie-
zmąconym poczuciem zadowolenia i ufności w słuszność objaśnień, jakie
przygotowujemy dla naszego tu i teraz świata. Takie nauczanie jest w isto-
cie wywrotowe. Lecz jego przedmiotem nie jest moralność. Kieruje się prze-
ciwko buńczucznemu pustosłowiu, upartości i zamknięciu się na nowe do-
świadczenie”30.

30 C. Geertz: A Strange Romance: Anthropology and Literature. „Profession”
2003. MLA, s. 33.


