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Chińska puszka na herbatę, a w niej garść poskręcanych strzępów kartek, z których 
z wielkim trudem można odczytać na wpół starte słowa. Ścinki pochodzą z dwóch 
klasycznych podręczników sztuki. Oba mają zachodni rodowód: pierwszy to 
historia chińskiego malarstwa przełożona na kod anglosaskiej estetyki, drugi 
to kompendium wiedzy o sztuce Zachodu przetłumaczone na język chiński. Po 
wypraniu wydają się jedynie zabrudzonymi papierkami, wycinkami przekazu, 
który więcej zniekształca, niż opisuje. 

Właśnie od przywołania instalacji artystycznej Huanga Yong Pinga 
z 1987 roku pod znamiennym tytułem „The History of Chinese Painting and the 
History of Modern Western Art Washed in the Washing Machine for Two Minu-
tes” rozpoczyna się tom „The Trans/National Study of Culture: A Translational 
Perspective”, poświęcony krytycznemu spojrzeniu na ponadnarodowe ramy 
współczesnych nauk o kulturze. Ich globalny charakter nie byłby możliwy bez 
przekładu lokalnie osadzonych tekstów i „wędrowania” pojęć umożliwiających 
wewnątrznaukową komunikację [zob. Bal 2012]. Choć w wyniku tych przepły-
wów z mapy światowej refleksji nad kulturą zdają się znikać różnego rodzaju 
„białe plamy”, zamiast afirmacyjnego tonu w publikacji przeważa sceptyczny 
namysł nad źródłami i konsekwencjami postępującej transnacjonalizacji studiów 
nad kulturą. Czy hybrydyzacja przedmiotu i narzędzi humanistyki to skutek znie-
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sienia narodowych barier towarzyszących jej uprawianiu? Czy wiąże się z odda-
niem głosu tym, którzy do tej pory znajdowali się na jej peryferiach? Czy raczej 
mamy do czynienia z transnarodowością podporządkowaną władzy przekładu, 
która zdaje się wyrażać problemy kultury w kategoriach dystrybuowanych przez 
kulturowe centrum akademickiego świata – przez anglosaski Zachód?

Omawiana publikacja łączy elementy socjologii przekładu z poststrukturalną 
podejrzliwością wobec roszczeń wiedzy do transparentności i z wrażliwością 
studiów postkolonialnych na przejawy zachodniej hegemonii w obszarze nauk 
o kulturze. Głównym celem, jaki obrali autorzy zebranych tekstów, jest namysł 
nad cyrkulacją pojęć i koncepcji, które wciąż są tworzone i aplikowane w lo-
kalnych, narodowych kontekstach, ale których przedmiot zyskuje coraz bar-
dziej zglobalizowany i ponadnarodowy charakter. Warto przy tym wspomnieć 
o okolicznościach powstania tej pracy: o konferencji pod tym samym tytułem 
zorganizowanej przez International Graduate Center for the Study of Culture 
(GCSC), działającej od 2006 roku przy Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen 
oraz o redaktorce tomu Doris Bachmann-Medick, badaczce związanej z GCSC. 
W Polsce znana jest przede wszystkim z pracy „Cultural Turns. Nowe kierunki 
w naukach o kulturze” [2006, pol. wyd. 2012], systematyzującej i poddającej 
krytycznemu oglądowi wiele punktów ciężkości oraz intelektualnych mód obec-
nych we współczesnych badaniach kultury. 

Podejmowane w „The Trans/National Study of Culture” zagadnienia wpi-
sują się w szeroką problematykę przekładu jako bazowego procesu kulturowej 
produkcji znaczeń. W ramach tzw. zwrotu translacyjnego (omawianego przez 
Bachmann-Medick we wcześniejszej książce) współczesna wielokulturowość, 
inaczej niż w głównym nurcie refleksji socjologicznej i kulturoznawczej, roz-
ważana jest jako rezultat nieustannego transferu i dystrybucji wiedzy, znaczeń 
i symboli za pośrednictwem międzykulturowego przekładu tekstu i pojęć. Tłuma-
czenie przestaje być traktowane jak względnie neutralny proces czynienia tekstu 
jednej kultury zrozumiałym dla innej kultury, ale oznacza konieczną praktykę 
cyrkulacji wiedzy w świecie uwikłanym w relacje zależności politycznej, ekono-
micznej i kulturowej. Przekład wiąże się z przymusem adaptacji, przykrawania 
i modyfikowania pierwotnego tekstu, dokonywanymi przez pryzmat tego, kto 
czyni tekst przekładalnym i tego, kto czyta przekład. Osiowym wymiarem ry-
walizacji w polu znaczeń staje się transnarodowy i translacyjny aspekt kultury, 
wystawionej na nieustającą hybrydyzację i przemieszczanie się jej składowych 
[zob. Bhabha 2010, Spivak 2009]. Efektem tych procesów jest kultura, w której 
badacze coraz częściej widzą nie tyle obiekt „zewnętrznego” przekładu, co samą 
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kulturę określają jako nieustający przekład pozbawiony oryginału [Bachmann-
-Medick 2012: 280–299]. 

Analiza fenomenu przekładu pod kątem relacji władzy, których jest nośnikiem, 
stanowi wątek dobrze rozpoznany w literaturze z obszaru zwrotu translacyjnego 
[zob. m.in. Tymoczko i Gentzler 2002, Tymoczko 2010, Apter 2011]. Cennym 
wkładem prezentowanego tomu w tę problematykę jest szczególny namysł 
nad samym procesem formułowania teorii kultury w dobie wszechobecności 
kulturowego przekładu. O ile punktami ciężkości w dotychczasowym dorobku 
zwrotu translacyjnego są diagnoza przekładu jako podstawowej praktyki w wie-
lokulturowym świecie i krytyka jednokierunkowości przekładu z Zachodu do 
reszty świata [zob. np. Transnational Studies 2009], o tyle Bachmann-Medick 
i zebrani przez nią autorzy próbują pójść krok dalej. Pytają o to, czy i jak teoria 
kultury może dzięki przekładowi zyskać zintegrowany, transnarodowy charakter 
oraz co przy tym może utracić. 

Dzięki wyraźnie nakreślonym postulatom i kluczowym kategoriom pojawia-
jącym się w większości artykułów udało się uniknąć tego, co stanowi bolączkę 
wielu prac zbiorowych – wrażenia, że pozbierano nieprzystające do siebie teksty 
i zszyto je grubą nicią ogólnikowych haseł czy przepastnych pojęć. Najważniej-
szym motywem spajającym zgromadzone artykuły jest „wędrowanie” teorii. 
Dyskutując z klasyczną już koncepcją Edwarda W. Saida [1983] – dotyczącą 
„przemieszczania się” teorii, idei i pojęć między różnymi kontekstami histo-
rycznymi, politycznymi i kulturowymi – oraz jej rozwinięciami proponowanymi 
m.in. przez Jamesa Clifforda [1997], Mieke Bal [2012] czy Barbarę Czarniawską 
i Guje Sevón [2005] – autorzy „The Trans/National Study of Culture” podkreślają 
ambiwalentny, nieneutralny charakter cyrkulacji pojęć w polu studiów nad kulturą. 
Z jednej strony, cyrkulacja ta służy integrowaniu nurtów wyrastających z różnych 
kontekstów. Z drugiej, jej krytyczny potencjał jest dyskusyjny, przynajmniej tak 
długo, jak samo pojęcie »wędrujących pojęć« pozostaje uwięzione w tradycji 
europejskiej historii podróży, odkryć i ekspansji (s. 120). Fetyszyzowana dziś 
hybrydyzacja kultury i zarazem nauki o kulturze nie uwalnia od „niewidzialnej” 
władzy przekładu. Teksty, znaczenia, praktyki, które napędzają kulturową hy-
brydyzację, dostępne są nam bowiem także poprzez przekład. 

Krytyka tej zależności wspierana jest postulatem, że trans/narodowe badania 
kultury nie mogą być już dłużej zdominowane przez anglo-amerykański model 
studiów kulturowych (s. V). Sprzeciwowi wobec akademickiego kolonializmu 
towarzyszy ambicja krytycznego samo-pozycjonowania samego trans/narodowe-
go projektu – to jest refleksji nad jego geopolitycznymi uwarunkowaniami i nie-
rzadko binarnymi konceptualizacjami, które kształtują naszą percepcję różnych, 
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ale splecionych ze sobą kultur badawczych (s. V). Teksty zebrane w „The Trans/
National Study of Culture” autorstwa dwanaściorga badaczy i badaczek o po-
nadnarodowym doświadczeniu akademickim, a nierzadko także biograficznym, 
są wyrafinowaną próbą zmierzenia się z postulatem krytyczności i samokrytycz-
ności – ale i świadectwem ich kruchości w obliczu utartych i samo-przez-się-
zrozumiałych kategoryzacji, odwołujących się do symbolicznego rozgraniczenia 
tego, co zachodnie i tego, co wschodnie.

Zebrane we wprowadzeniu i pierwszej części – zatytułowanej „Conceptualiza-
tions and Histories” – teksty Doris Bachmann-Medick, Ansgara Nünninga, Dipe-
sha Chakrabarty’ego, Jona Solomona, Andreasa Langenohla, Matthiasa Middella 
i Christiny Lutter skupiają się na krytyce możliwości spotkania rywalizujących 
lub koegzystujących w cudzym cieniu nurtów i tradycji badań nad kulturą. Druga 
część – „Knowledge Systems and Discursive Fields” – złożona z artykułów Bo-
risa Budena, Christy Knellwolf King, Rainera Wintera, Thomasa Webera i Birgit 
Mersmann poświęcona jest studiom przypadków narodowej, geopolitycznej, ale 
także metodologicznej i dyscyplinarnej różnorodności nauk o kulturze. 

Mimo że autorzy poruszają wiele kwestii, ich spojrzenia przykuwa zbliżony 
problem, najprościej wyrażony bodaj przez Chakrabarty’ego, jednego z czoło-
wych przedstawicieli teorii postkolonialnej i zarazem najbardziej zachodniego 
(sic!) autora omawianego tomu – zasadą przekładu jest historycznie uwarunkowa-
ne „przemieszczenie” tekstu. Podkreślając, że „idea przemieszczenia-jako-prze-
kładu” stanowi dziś „objaśniającą przenośnię w dyskusjach o nowoczesności”, 
Chakrabarty (s. 53) zwraca uwagę na zastępowanie lokalnych „niższych” (lower) 
kategorii przez zewnętrzne przetłumaczone „wyższe” (higher) kategorie, którym 
przypisuje się ponadlokalną precyzję opisu rzeczywistości społecznej i transna-
rodową wartość analityczną. Przeobrażenia na poziomie języka opisu kultury 
służą uzasadnieniu konieczności modernizacji w społeczeństwach-odbiorcach 
przekładów. Modernizacja jest postrzegana jako historia, która już gdzieś się 
wydarzyła, „sprawdziła się” i może być implementowana w społeczeństwach 
„bez historii” czytelnej dla zachodniego odbiorcy. Czy badania kultury są skazane 
na podleganie podobnych zasadom? 

Choć samo pojęcie przekładu ma w dużej mierze zachodnią, „wyższą” prowe-
niencję, autorzy tomu szukają źródeł współczesnych przemian w naukach o kul-
turze poza szeroko rozpoznawalnymi kierunkami amerykańskich i brytyjskich 
badań. Langenohl, Solomon, Middell i inni sięgają m.in. do dorobku francuskiej, 
japońskiej, a zwłaszcza niemieckiej refleksji nad relacjami zależnościowymi, 
w które uwikłana jest kultura i jej badania. Punktem odniesienia stają się także 
południowoamerykańskie, azjatyckie czy holenderskie próby wypracowania 
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lokalnego, niezależnego od anglosaskiego głównego nurtu, spojrzenia na kon-
tekst wytwarzania określonej wiedzy o kulturze. Jednakże na mapie teorii wciąż 
pozostaje biała plama – fizycznie nieodległa od alternatywnego niemiecko-fran-
cuskiego centrum. 

Europie Wschodniej poświęcono jeden, najkrótszy tekst – najbardziej ese-
istyczny, jakby odpowiadający wyobrażonemu charakterowi tej części Europy. 
Czytelnik szukający spojrzenia uwzględniającego kulturową (i polityczną) specy-
fikę tego regionu może więc mieć poczucie niedosytu, uzasadnione tym bardziej, 
że wschodnioeuropejski wariant teorii postkolonialnej, gdzie obecna jest także 
problematyka przekładu, ma już znaczący dorobek [zob. m.in. Thompson 2000, 
Cavanagh 2003, Kołodziejczyk 2010]. Na szczęście wspomniany esej Borisa 
Budena zbudowany jest na wyrazistej i polemicznej tezie: „nie ma czegoś takiego 
jak ‘wschodnioeuropejskie studia nad kulturą’”, tak jak nie ma reprezentatywnego 
dla całej Europy Wschodniej kraju lub regionu. Wschodnioeuropejskość staje 
się w samych naukach o kulturze poręczną kategorią, która pozwala zaklasyfi-
kować to, co nierozpoznane jako inne od rozpoznanego, czyli w tym przypadku 
zachodniego. Jak przekonuje Buden, narzędziem służącym do formułowania 
i legitymizowania różnicy w kategoriach wschodnioeuropejskości pozostaje wciąż 
koncepcja modernizmu oraz związanego z nią postulatu „doganiania” Zachodu 
przez dopiero cywilizujący się, postkomunistyczny Wschód. 

Choć krytyka modernizacyjnych dyskursów nauki, które petryfikują warto-
ściujące pojęcie Europy Wschodniej, okrzepła już w literaturze (w ostatnich latach 
inspirujące prace podejmujące tę problematykę w kontekście polskim opubliko-
wali m.in. Buchowski 2008, Zarycki 2009, Sowa 2011, Warczok i Zarycki 2014), 
szczególną uwagę w tekście Budena zwraca krytyka samej wizji transnarodowej 
nauki o kulturze, w której miałoby się znaleźć miejsce dla jej wschodnioeuro-
pejskiego wariantu. Idea ponadnarodowej teorii kultury zbudowana jest bowiem 
na postulacie, że lokalne partykularyzmy refleksji naukowej zostaną porzucone 
na rzecz pewnego wspólnego rdzenia. Ów rdzeń nie będzie jednak efektem po-
nadnarodowego kontekstu badań (warto postawić też pytanie, na ile taki kontekst 
może odpowiadać empirycznym analizom rzeczywistości kulturowej), ale, jak 
twierdzi Buden, rezultatem „translacyjnej ekspansji zachodniego oryginału” 
(s. 179). Wydaje się, że nie ma dziś warunków, żeby gdzie indziej szukać nowych 
kulturowych uniwersaliów. Opór przeciw hegemonii zachodniej teorii kultury 
może więc zjeść własny ogon, jeśli będzie pielęgnować samozadowolenie ze 
swoich quasi-egalitarnych, quasi-emancypacyjnych projektów. Przedstawiciele 
współczesnej refleksji nad kulturą powinni – przekonuje Buden – zdawać sobie 
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sprawę z tego, że nieustająco biorą udział w symbolicznej walce, która toczy się 
w coraz większym oderwaniu od swojego społecznego podłoża.

Podsumowując – perspektywa autorów „The Trans/National Study of Cultu-
re” wpisuje się w bogatą tradycję krytycznej teorii kultury i jest w dużej mierze 
kontynuacją dorobku brytyjskich studiów kulturowych oraz krytyki postkolo-
nialnej, w świetle których wielokulturowość jest efektem spotkania i rywalizacji 
konkurencyjnych treści kulturowych. W tym sensie omawiany tom nie proponuje 
zasadniczo nowego spojrzenia na problemy wielokulturowego świata. Wyróżnia 
się jednak konsekwentnym naciskiem na autorefleksję krytyków kultury – zwłasz-
cza w zakresie pojęć, za pomocą których chcą się między sobą, ponad podziałami 
narodowymi, komunikować. W prezentowanej książce są zarazem projektowane 
i podważane fundamenty „transnarodowej strefy kontaktu” w ramach badań nad 
kulturą. Bachmann-Medick proponuje zamiast o „wędrujących” pojęciach i teo-
riach mówić wręcz o koncepcjach „w przekładzie” (s. 133), pamiętając o tym, że 
mobilność wiedzy nie jest zawieszona w historyczno-politycznej próżni, ale wa-
runkowana poprzez przekład. Mając świadomość ograniczeń ponadnarodowego 
modelu rozwijania nauk o kulturze naukowej, ale w jego odrzuceniu upatrując 
ślepy zaułek, autorzy tomu zdają się wspólnie przekonywać, że warto z przepływu 
koncepcji i idei uczynić „ruch dwukierunkowy” w opozycji do „wysłużonych 
zachodnich torów transnarodowych sieci transportujących pojęcia” (s. 133). 
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