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W dniach 28–29 października 2013 roku w Krakowie odbyła się Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowa Pisząc literaturę, czytając społeczeństwo. Władza, 
polityka i ekonomia we współczesnej produkcji literackiej, zorganizowana przez 
Fundację Korporacja Ha!art w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Pierre 
Bourdieu i polska literatura po 1989 roku. Podczas sześciu anglojęzycznych sesji 
tematycznych wystąpiło 27 prelegentów.

Głównym celem konferencji było odnowienie tradycji socjologii literatury 
na gruncie polskim i szerzej – w Europie Wschodniej. Punktem wyjścia dla or-
ganizatorów były dwa przekonania co do założeń rządzących nauką o literaturze 
w tym regionie. Po pierwsze, miałaby ona konsekwentnie nie dostrzegać proble-
mu wzajemnych, wielopłaszczyznowych związków między literaturą a polityką, 
ekonomią i społeczeństwem, od lat wskazywanych przez uznanych teoretyków 
światowych1. Po drugie, miałaby dążyć do całkowitego usunięcia teorii krytycz-
nych i marksizmu z głównego nurtu nauk o literaturze, ignorując skutki, jakie 
neoliberalna transformacja systemowa wywołała w społeczeństwach i literaturach 
krajów postkomunistycznych w ciągu ostatnich dwóch dekad.

 * Instytut Socjologii, e-mail: t.rawski@is.uw.edu.pl
** Instytut Rusycystyki, e-mail: katarzyna.roman@uw.edu.pl
1 Takich jak Frederic Jameson, Jacques Ranciere, Edward Said, Gayatri Spivak, Walter Benn 

Michaels, Judith Butler czy Pierre Bourdieu.
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Konferencja miała stanowić wyzwanie dla perspektywy naukowej, w której 
literatura jawi się jako „dziwna instytucja” (w ujęciu Jacques’a Derridy), samo-
istnie adaptująca się do nowych form organizacji społeczno-politycznej, wolna 
od ich wpływu i zorientowana na ich ciągłą dekonstrukcję i redefinicję. Wyda-
rzeniu przyświecało odmienne przekonanie organizatorów – głównym zadaniem 
literatury jako fundamentu porządku społecznego miałaby być nie tyle adaptacja, 
ile aktywne działanie na rzecz zmiany tych form organizacji. 

Podczas obrad ścierały się przeciwstawne paradygmaty myślenia. W ramach 
paradygmatu socjologii literatury, inspiracje najnowszymi osiągnięciami teorii 
marksistowskich zderzały się z tymi nawiązującymi wprost do myśli Pierre’a 
Bourdieu. Wśród prelegentów byli zarówno zwolennicy badań instytucji literatury 
i pola literackiego (klasyczna socjologia literatury), jak i rzecznicy socjologicznej 
analizy samej treści dzieła literackiego (nazywanej niekiedy socjologią dzieła 
literackiego [Krawczak 2001]).

Dzień pierwszy

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był refleksji nad wzajemnymi związ-
kami między sztuką a życiem społecznym. Prelegenci występujący w ramach 
sesji pierwszej, zatytułowanej Literatura – polityka – społeczeństwo2, zgodnie 
podkreślali konieczność zbliżenia tych dwóch sfer. W referacie przewodnim 
Piękno problemu społecznego: poza poststrukturalizm, postmodernizm, a nawet 
postkomunizm3, Walter Benn Michaels (Uniwersytet Illinois) wskazywał na 
strategie reprodukcji różnic społecznych w polu sztuki i postulował zniesienie 
autonomii dzieła od rzeczywistości społecznej jako ruch pozwalający wykroczyć 
poza zhierarchizowaną wizję rzeczywistości. Jego postulat został w pewnym 
sensie zastosowany do konkretnej analizy przez Alexandra Kure (Państwowy 
Uniwersytet Kaduna), który w wystąpieniu Wykorzystanie estetyki rewolucyjnej 
w dziełach „The Trial of Dedan” Ngugi wa Thiong’o i Micere Gathae Mugo 
oraz „Requiem for the last Kaiser” Bate Besonga4, odczytał dzieła współczesnej 
dramaturgii afrykańskiej – w perspektywie krytyki marksistowskiej – jako narzę-
dzie zmiany społecznej o dużym potencjale emancypacyjnym. Z kolei Viktoria 
Grivina (Uniwersytet w Charkowie), w referacie Miły wirus: przewidywanie 

2 Literature – politics – society.
3 The Beauty of a Social Problem: Beyond Poststructuralism, Postmodernism and Even 

Postcommunism.
4 The Use of Revolutionary Aesthetics in Ngugi wa Thiong’o and Micere Gathae Mugo’s 

The Trial of Dedan Kimathi and Bate Besong’s Requiem for the Last Kaise.
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kontrkulturowej beletrystyki przy pomocy współczesnych tabu5, przekonywała, 
że do zbliżenia sztuki i społeczeństwa mogą przyczynić się również badania 
w perspektywie analizy psychonarratologicznej.

Sesja druga, zatytułowana Przeciwko socjologom6, miała stanowić teoretycz-
ną próbę obrony literatury przed zbyt głęboką ekspansją socjologii. W referacie 
przewodnim Komu potrzebna jest socjologia literatury? Polityka i literatura 
ponownie przemyślane7, Michał Paweł Markowski (Uniwersytet Illinois/Uni-
wersytet Jagielloński) krytykował podstawowe dla nowej socjologii literatury 
przekonanie o konieczności zespolenia oddzielnych sfer literatury i społeczeń-
stwa poprzez praktykę politycznego odczytywania literatury, dowodząc, że 
sztuka nigdy nie zerwała związku ze społeczeństwem, bowiem jej polityczność 
realizuje się – od czasu Arystotelesa – właśnie poprzez gest oddzielenia od życia 
społecznego. Z kolei Paweł Szypowski (Uniwersytet Warszawski), w referacie 
Dlaczego literatura nie powinna zanadto ufać społeczeństwu8, zaproponował 
krytykę socjologii literatury z perspektywy postmodernistycznej, zarzucając 
jej brak zrozumienia specyfiki literatury i wskazując na akt twórczy jako ściśle 
związany z unikatowym jednostkowym doświadczeniem w sferze prywatnej 
wrażliwości, nie zaś ze sferą publiczną.

Podczas sesji drugiej pojawił się też wątek zaangażowania nauki i naukowca 
na rzecz zmiany społecznej, obecny szczególnie u Tomasza Kitlińskiego (Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który w wystąpieniu Życzliwość 
społeczeństwa wobec Innego: socjologie literatury w Polsce i poza nią9 przy-
woływał wkład Julii Kristevy i Marii Janion w tym zakresie. Nieco odmienny 
od pozostałych wydał się referat Pawła Wolskiego (Uniwersytet Szczeciński) 
Komu potrzebne są studia nad Holokaustem? Pisząc strukturalnie, odczytując 
materialnie10, w którym referent dowodził, że studia nad Holokaustem – wbrew 
powszechnemu przekonaniu o ich konserwatywnym charakterze – jednak wpisują 
się w najnowszy paradygmat nauk humanistycznych.

ostatnia sesja, zatytułowana Pisarze – instytucje – rynek11, skupiona była 
wokół wzajemnych związków między działalnością literacką a kapitalistycznym 
rynkiem. W referacie przewodnim Dubravki Ugrešić społeczno-polityczny pogląd 

 5 “A nice virus”: Predicting counterculture fiction via modern world taboos.
 6 Against sociologists.
 7 Who needs sociology of literature? Politics and literature reexamined.
 8 Why literature cannot believe in society too much.
 9 Society’s hospitality to the other? Sociologies of literature in Poland and beyond.
10 Who needs Holocaust studies? Writing structurally, reading corporeally.
11 Writers – institutions – market.
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na literaturę12, Grzegorz Jankowicz (Uniwersytet Jagielloński) zrekonstruował 
stanowisko chorwackiej pisarki wyłożone w eseju „Kultura karaoke” i stanowiące, 
iż współczesna kultura, w konsekwencji demokratyzacji, urynkowienia i umaso-
wienia, oferuje jednostkom formę niepełnej partycypacji, która zdejmuje z twórcy 
odpowiedzialność za własną tożsamość. Pozostali prelegenci zastanawiali się 
nad systemowymi uwarunkowaniami produkcji kulturalnej w ramach państwa 
narodowego – jak Maciej Jakubowiak (Uniwersytet Jagielloński) w wystąpieniu 
Nowa literatura polska w obliczu prawa13 czy Gokhan Mulayim (Uniwersytet 
Boğaziçi, Turcja), w referacie Procesy urynkowienia literatury kurdyjskiej 
w Turcji14. Refleksję nad emancypacyjną rolą literatury podjęła Monika Popow, 
zastanawiając się w referacie Emancypacja kreatywności: literatura w czasach 
kognitywnego kapitalizmu15, czy współczesna literatura i rynek literacki w ogóle 
oferują możliwości emancypacji.

Dzień Drugi

Drugi dzień konferencji otwierała sesja Pisanie dla/przeciwko tożsamości16, 
skupiona wokół różnych strategii konstruowania mniejszościowych tożsamości 
w literaturze. Jennifer Ashton (Uniwersytet w Illinois), w referacie przewodnim 
Praca i liryka: Polityki autoekspresji we współczesnej poezji amerykańskiej17 
przedstawiła dwa nurty w poezji amerykańskiej po 2008 roku: nurt post-huma-
nistyczny oraz post-post-rasowy, wskazując, że oba dążą ku depolityzacji zna-
czeń, przede wszystkim poprzez kontestację pojęcia autoekspresji. Wystąpienia 
pozostałych prelegentów były głosami na rzecz konkretnych perspektyw badania 
tożsamości w literaturze. Karolina Krasuska (Uniwersytet Warszawski), w re-
feracie Zawsze ulokalniać! Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast i polska 
krytyka feministyczna/queer18, na przykładzie postaci transseksualnego polskiego 
pisarza modernistycznego, podkreślała doniosłość lokalnej perspektywy kultu-
ralistycznej, uwzględniającej kontekstowy i narracyjny charakter tożsamości. 
Jędrzej Burszta (Uniwersytet Warszawski), w wystąpieniu Przeciwko galak-

12 Dubravka Ugrešić’s socio-political view upon literature.
13 New Polish literature under the law.
14 Processes of marketization of Kurdish books in Turkey.
15 The emancipation of creatives. Literature in time of cognitive capitalism.
16 Writing and/against identity.
17 Labor and the lyric: The politics of self-expression in contemporary American poetry.
18 Always localize! Maria Komornicka/Piotr odmieniec Włast and Polish feminist/queer 

criticism.
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tycznym przedmieściom: Amerykański radykalny feminizm i science-fiction19, 
odczytywał amerykańską feministyczną literaturę science-fiction w kategoriach 
subwersywnej praktyki literackiej. Marta Koronkiewicz (Uniwersytet Wrocław-
ski), w wystąpieniu Czy ten wiersz pracuje dla Ciebie?20 zastanawiała się nad 
społecznymi funkcjami poezji w oparciu o amerykańską myśl feministyczną 
oraz włoski marksizm. Z kolei wystąpienie Piotra Sobolczyka (Instytut Badań 
Literackich PAN) Obawa przed wpływem (społecznym)21 dotyczyło nie tyle samej 
literatury, ile statusu współczesnego pisarza zmuszonego do odnalezienia się na 
rynku literackim.

Wystąpienia w ramach sesji drugiej, Literatura a konstytucja społeczeństwa22 
skupiały się wokół spojrzenia na literaturę jako instytucję społeczną. Inaugura-
cyjne wystąpienie Przemysława Czaplińskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu) Gry w literaturze. Reguły i stawki współczesnego życia literackiego 
w Polsce23 było refleksją nad sposobami reakcji polskiego pola literackiego na 
zmiany reguł produkcji literackiej w ciągu ostatnich 25 lat, dokonaną z perspek-
tywy oddolnych ruchów kulturowych wymierzonych przeciwko, lub funkcjonu-
jących na marginesie, dominującej tożsamości zbiorowej (kultura alternatywna 
czasu przełomu, współczesne społeczności fanowskie). Z drugiej strony, Paweł 
Kaczmarski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) w referacie Zwykły 
czytelnik idzie na zakupy24 zwrócił uwagę na figurę zwykłego czytelnika w domi-
nującym dyskursie krytycznoliterackim, skupionym na kategorii gustu zamiast 
na kategorii potrzeb.

Ponadto, w tej sesji szczególnie ciekawe wydało się wystąpienie Stanleya Billa 
(Uniwersytet Północnozachodni, USA) Wykorzystanie teorii: ‘postkolonializm’ 
a polska prawica25, który zrekonstruował, a następnie zdyskredytował polską 
teorię postkolonialną zawłaszczoną przez konserwatywne elity intelektualne 
i polityczne, uznając ją za całkowicie nieprzydatną ze względu na nieadekwatność 
centralnego dla niej pojęcia autentyczności.

Wspomnieć należy także referat Kamila Rusiłowicza (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski) Pisząc Polskę jako Innego w materialistycznej geografii marksistow-

19 Against the galactic suburbia. American radical feminism and science fiction.
20 Does this poem work for you?
21 The anxiety of (social) influence.
22 Literature and the constitution of society.
23 Games in literature. The rules and rates of contemporary literary life in Poland.
24 The common reader goes shopping.
25 Uses of theory: ‘Postcolonialism’ and the Polish right.
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skiej26 oraz oksany Lykhozon (Uniwersytet w Charkowie) Pojęcie Europy w lite-
raturze. Pisanie Europy – tworzenie unii?27. Rusiłowicz przekonywał, że proces 
problematyzowania postmodernistycznego podmiotu we współczesnej literaturze 
polskiej jest utrudniony poprzez dominację nieadekwatnych koncepcji teoretycz-
nych mających zastosowanie głównie do społeczeństw zachodnich. Lykhozon 
(Uniwersytet w Charkowie) śledziła rozumienie pojęcia Europy w twórczości 
literackiej wybranych współczesnych pisarzy.

Konferencję zamykała sesja Nowe media – Nowe społeczeństwo?28 upa-
trująca nowych perspektyw rozwoju literatury w technologiach komunikacji 
elektronicznej. Sesję zainaugurował Nick Montfort (MIT – Massachusetts In-
stitute of Technology), który w referacie Literatura elektroniczna i inne formy 
kreatywnego pisarstwa komputerowego29 przedstawił elektroniczną literaturę 
jako oddolny fenomen społeczny, jej twórców zaś – jako kulturową awangardę 
kreującą nowe sposoby postrzegania rzeczywistości. Problematykę komunikacji 
elektronicznej podjął także Maciej Maryl (Instytut Badań Literackich PAN), 
który podczas odczytu Socjologia literatury online: pojęcia, problemy, metody30 
z jednej strony zastanawiał się, jak nowe technologie komunikacji przekształciły 
współczesne życie literackie, z drugiej natomiast – zaproponował metodologię 
badań danych internetowych tego rodzaju. Z kolei internetowe społeczności fa-
nowskie interesowały Lidię Gąsowską (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), która 
w wystąpieniu Poza fan-fiction. Pisanie jako pragnienie31 argumentowała między 
innymi, że bohaterowie literaccy są obecnie w większym stopniu wytworem 
praktyk fanowskich niż samych twórców. ostatnie dwa referaty – Emilii Branny 
Jankowskiej (badacz niezależny) Amerykańscy i polscy cyber-pisarze na temat 
społeczeństwa i mediów32 oraz Jagody Cierniak (Uniwersytet Jagielloński) Piotr 
Siwecki – awangardowy aktywizm jako forma oporu wobec rynku wydawniczego33 
dotyczyły strategii i poglądów wybranych pisarzy na rolę sztuki w rzeczywistości 
nowych mediów i komunikacji elektronicznej.

26 Writing Poland as the other of Marxist geographical materialism.
27 The concept of Europe in literature. Writing Europe – making the Union?
28 New media – new society?
29 Electronic literature and other forms of popular creative computing.
30 Sociology of literature goes online: concepts, problems, methods.
31 Beyond fan fiction. Writing as a desire.
32 American and Polish cybertext writers on the Society and its media.
33 Piotr Siwecki: Avant-garde activity as a form of resistance against the publishing market.
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poDsumowanie

Chociaż na gruncie polskim socjologia literatury wciąż spotyka się z dużym 
dystansem, a w polskiej humanistyce co jakiś czas powraca pytanie o status tej 
(sub)dyscypliny, jej przedmiot badań czy metodologię, uczestnicy konferencji 
nie mieli wątpliwości, że współczesny kształt socjologii literatury został już 
zdefiniowany poprzez dystans względem nauk źródłowych oraz stawił czoła 
dylematowi zawartemu w nazwie (bardziej socjologia jako badanie sposobów 
istnienia literatury, czy bardziej literaturoznawstwo, to jest konkretna praktyka 
interpretacyjna) [Franczak 2010: 85–86]. Konferencja dowiodła, że popularna 
na świecie socjologia literatury znajduje licznych zwolenników także wśród 
polskich badaczy.
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