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W  lipcu 2009 odbyła się dziesiąta edycja K onstanzer M aisterklasse -  hybry- 
dycznego tworu, niby-konferencji, n iby-sem inarium , niby-klasy m istrzowskiej, 
niby-szkoły letniej -  zainicjowanej w 1999 przez profesora B ernharda Giesena 
z U niwersytetu Konstanckiego jako nowatorskie forum  wymiany i dyskusji, n ie
kiedy sporu, m iędzy profesoram i a doktorantam i z różnych kręgów kulturowych 
i intelektualnych szeroko pojętej hum anistyki. Z okazji tego jubileuszu, a także 
zapowiadającej się intrygująco przyszłości tego przedsięwzięcia warto poświęcić 
m u kilka słów. Idea M aisterklasse zasadza się na stworzeniu platform y dialogu 
międzypokoleniowego i m iędzydyscyplinarnego. Co roku grupa około 25 uczest
ników spotyka się na kilka letn ich  lub jesiennych dni, by w urokliwej scenerii 
Jeziora Bodeńskiego i konstanckiej Starówki wraz z zaproszonym i „m istrzam i” 
dyskutować na zaproponowany przez organizatorów tem at, który zazwyczaj stanowi 
przedm iot krytycznego nam ysłu i dekonstrukcji w toku prezentacji i wykładów.

Sam pomysłodawca tego przedsięwzięcia to postać niezwykle charyzmatyczna 
i intrygująca: m iłośnik i kolekcjoner sztuki, nauczyciel i badacz, pracujący m ię
dzy innym i na wydziałach socjologii U niwersytetu Yale, UCLA, uniwersytetów 
w Gießen, Chicago, Nowym Jorku, F lorencji i Konstancji; członek Center for Ad
vanced Studies in  the Behavioral Sciences na Uniwersytecie Stanforda oraz Zen
tru m  fü r in te rd isz ip lin ä re  F orschung  w Bielefeld, dyrektor D FG -Sonderfor- 
schungsbereich „E rinnerungskulturen”. Autor tekstów i książek dotyczących pro
blemów tożsamości indywidualnej i zbiorowej w kontekście trudnej h isto rii XX 
wieku, traum  kulturowych, miejsca polityki i religii w społeczeństwach ponowo- 
czesnych. W śród publikacji niewątpliwie zasługujących na uwagę znajdują się m.in. 
Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual (Cambridge 2006), 26
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Politics and Religion. Cultural Perspectives (Leiden 2005), Cultural Trauma and Col
lective Identity (Berkeley 2004), Triumph and Trauma (Boulder 2004), European Citi
zenship. Between National Legacies and Postnational Projects (Oxford 2001).

H istoria Konstanzer M eisterklasse zaczyna się w 1999 roku od dyskusji nad 
tem atem  Europe in Cultural Comparison z udziałem  Shmuela N. Eisenstadta z Je
rozolim y i Lorda Ralfa D ahrendorfa z Londynu. W  kolejnych latach obradowano 
wokół kwestii religii i ku ltu ry  (2000) z Cliffordem  Geertzem  z Princeton i T ho
m asem  Luckm annem  z Konstancji; języka i społeczeństwa (2001) z Zygm untem  
B aum anem  z Leeds, R e inhartem  K oselleckiem  z B ielefeld oraz Jeffreyem  C. 
A lexandrem  z Yale; przyszłości dem okracji (2002) z Lordem  Ralfem D ahrendor- 
fem, Karlem O ttonem  H ondrichem  z F rankfurtu  nad M enem  i Clausem Offe z Ber
lina. M eisterklasse w 2003 roku sponsorowana przez ZEIT-Stiftung, dotyczyła 
kwestii polityki i religii a wśród zaproszonych gości byli Jan A ssm ann z Konstan
cji, Lord Ralf D ahrendorf, M ary Douglas z Londynu i Shmuel N. Eisenstadt. Od 
roku 2007 spotkania te odbywają się w ram ach nowo powstałego C enter of Excel
lence 16 „C ultural Foundations of In tegration” i dotyczą kolejno tem atów Cultu
ral Sociology and the Iconic Turn (2007) z udziałem  Jeffreya C. A lexandra, Hansa 
Beltinga z K arlsruhe, G ottfrieda Boehma z Bazylei, K arin K norr z K onstancji, 
Piotra Sztompki z Krakowa oraz Construction and Boundaries z udziałem  Fredrika 
Bartha z Oslo, Thom asa Luckm anna oraz Johna R. Searle’a z Berkeley.

Podczas Konstanzer M eisterklasse w 2009 roku spotkaliśm y się, by pomówić 
o problem ie traum y i narracji w doskonale dobranym  towarzystwie zarówno za
proszonych profesorów, jak uczestników. N ad wszystkim czuwał niezastąpiony Ge
rold Geber. Program  przewidywał poranne sesje wykładów i popołudniowe sesje 
p rezentacji i dyskusji. H ayden W hite, Goeffrey H artm an i D om inick LaC apra -  
taki skład profesorski nie mógł zawieść i nie zawiódł. Podobnie rzecz się m iała 
z ponad 20 m łodym i badaczam i, których wypowiedzi dowiodły, jak wieloaspekto
wa i zaskakująca może być refleksja nad traum ą w kontekście społecznym, k u ltu 
rowym, ale także w m etakontekście akadem ickim.

Wszystko zaczęło się od otwierającego wykładu D om inicka LaCapry, zatytuło
wanego Fascism and the Sacred. Sites o f Inquiry after (or along with) Trauma. LaCapra 
jest profesorem  na wydziale historii uniw ersytetu Cornella, gdzie uczy od 1969 
roku i gdzie w czterdziestą rocznicę jego pracy i siedem dziesiątą rocznicę urodzin 
odbędzie się konferencja zatytułowana Repetition with Change. The Intellectual Le
gacies o f Dominick LaCapra (wrzesień 2009). Jest jednym  z bardziej zasłużonych 
naukowców dla h istorii idei i h istorii kulturowej w Stanach Zjednoczonych, a także 
dla badań nad Holokaustem . Od lat problem atyzuje pozorną transparentność dys
cypliny historycznej, wskazując na konieczność teorii, w tym  psychoanalizy, dla 
rozum ienia historycznego. W śród jego publikacji znaleźć można m.in.: Rethinking 
Intellectual History, History, Politics, and the Novel, Representing the Holocaust, Writing 
History, Writing Trauma, a także m ającą ukazać się wkrótce po polsku History in 
Transit. Experience, Identity, Critical Theory. W  kolejnych dniach LaC apra zapre
zentował dwa znakom ite wykłady: Recent Figurations o f Trauma and Violence: Tarrying
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with Zizek oraz Sebald, Coetzee, and the Narrative o f Trauma, które wywołały oży
wioną dyskusję.

Hayden W hite, emerytowany profesor uniw ersytetu Stanforda i U niversity of 
California uważany jest za jednego z najważniejszych naukowców am erykańskich, 
który połączył historiografię i literaturoznaw stw o w szerszą refleksję nad kwestią 
narracji i rozum ienia w kulturze. W  takich książkach, jak Tropics o f Discourse czy 
The Content o f the Form W hite analizował konwencje pisarstwa historycznego i ro 
zum ienia w historii. W  Figural Realism koncentrował się na krytycznej recepcji 
tego szczególnego związku z przeszłością, jakim  jest historia. Na wiosnę 2009 roku 
na uniwersytecie w Rochester odbyła się jubileuszowa konferencja ku czci Hayde- 
na W hite’a zatytułowana Between History and Narrative, której owocem jest n ie
zwykle interesująca publikacja Re-Figuring Hayden White pod redakcją Ewy Do
m ańskiej, F ranka A nkersm ita, i H ansa Kellnera. Polskiem u czytelnikowi W hite 
znany może być przede wszystkim z dwóch zbiorów Poetyka pisarstwa historycznego 
pod redakcją Ewy Dom ańskiej i M arka W ilczyńskiego oraz Proza Historyczna, pod 
redakcją Ewy Dom ańskiej. W  Konstancji był najdłużej i chyba najbardziej obec
ny, zarówno w głównym program ie M aisterklasse, jak poza nim . Zaprezentował 
serię wykładów: What is a Historical System? The Historical Event, Historical Narrati
ve oraz Historical Novels, w których zachęcał do perform atywnego i „artystyczne
go” nam ysłu nad przeszłością, niezgody na ograniczające schem aty rozum ienia 
i reprezentacji.

Podczas swojego pobytu w K onstancji Geoffrey H artm an odebrał honorowy 
doktorat U niwersytetu w Konstancji i wygłosił wykład im. Wolfganga Isera zaty
tułow any Cultural Memory, the Story Event and Contemporary Passion Narratives. 
Laudację dla prof. H artm ana odczytała Aleida Assmann, nazywana przez wielu 
„ekspertką od pam ięci”, która od lat 90. XX wieku zajm uje się pam ięcią ku ltu ro 
wą, upam iętnianiem  i zapom nieniem  w kontekście m.in. N iem iec i drugiej wojny 
światowej. W  ram ach program u M aisterklasse Geoffrey H artm an przedstaw ił za
iste m istrzowską in terpretację poezji w wykładzie The Poetics o f Trauma. The Case 
o f Christopher Smart. D ał tym  samym dowód tego, jak połączyć kategorie narracji 
i traum y w odniesieniu do dzieła literackiego, które nie wiąże się bezpośrednio 
z traum atycznym  czy traum atyzującym  wydarzeniem  historycznym. H artm an jest 
w tym  kontekście postacią wyjątkową: w ielkim  znawcą liryki, w ybitnym  kryty
kiem  literackim , autorem  takich książek, jak Wordsworth’s Poetry, Beyond Forma
lism czy Criticism in the Wilderness z jednej strony, z drugiej zaś ocalonym z Zagłady 
autorem  wielu tekstów dotyczących jej reprezentacji, zawartych m .in. w The Lon
gest Shadow. In the Aftermath o f the Holocaust, a także współzałożycielem Yale’s Video 
Archive for Holocaust Testimonies.

Jak już wspom niałam , oprócz wykładów i referatów  „M istrzów” w panelach 
popołudniowych toczyły się dyskusje wokół prezentacji uczestników, którzy przy
m ierzali kategorie traum y i narracji do wyników swojej pracy nad poszczególnymi 
zagadnieniam i czy to z dziedziny socjologii (silna grupa podopiecznych Jeffreya 
Alexandra i Rona Eyerm ana), antropologii, psychologii, studiów  nad litera tu rą 27
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i sztuką a także historii. Każdej z tych prezentacji towarzyszył kom entarz jedne
go z profesorów, a następnie sesja pytań, uwag, komentarzy, w której uczestniczy
li wszyscy, często poważnie nadwyrężając ograniczenia czasowe. M ieliśm y zatem 
okazję zastanowić się nad zabójstwem politycznym  jako traum ą fundującą dla 
zbiorowości (Ron Eyerm an), zbrodnią katyńską jako traum ą kulturow ą i jej przed
stawieniem  wzorowanym na motywach z tragedii antycznej (Dom inik Bartmań- 
ski we współpracy z prof. Eyermanem), przepracowywaniem traum y Zagłady przez 
ocalonych i rolą, jaką w tym  procesie odegrały Landsmanshafty (Anna L ipphardt, 
nagrodzona Prix de la Fondation Auschwitz za rozprawę doktorską Kulturelle Erin
nerung, Trauma, Migration. Die Vilne-Diaspora in New York, Israel und Vilnius nach 
dem Holocaust), koncepcją odczłowieczenia w psychologicznej (i nie tylko) refleksji 
nad oprawcami (Johannes Lang), k u ltu rą  m aterialną więźniów obozu w Auschwitz 
(Noah Benninga), rolą traum y w narracjach podręczników szkolnych w Japonii 
(Yasushi Tanaka-Gutiez) i A rgentynie (Nadia Zysman), postsowiecką, postim pe- 
rialną traum ą we współczesnej prozie rosyjskiej (Boris Noordenbos), zapośredni- 
czaniem  i tworzeniem  wydarzeń oraz konstruow aniem  (traum atycznych) narracji 
o nich przez mass media (John Hartley), obrazam i z A bu-G hraib (Thomas A. Cros- 
bie i W erner Binder), am erykańskim i horroram i (Shai Dormi) i wreszcie nad związ
kiem  traum y i teorii w kontekście problem atycznej h isto rii N iem iec (zachodnio- 
niem iecki terroryzm  -  Svea Bräunert), w tym  historii niem ieckich intelektualistów  
(Julia W agner na przykładzie powikłanych losów grupy Poetik und H erm eneutik).

W  dyskusjach form alnych i nieform alnych, zaplanowanych i spontanicznych, 
w sali wykładowej i w plenerze uczestniczyliśm y wszyscy na równych prawach. 
„M istrzowie” nie stwarzali „m istrzowskiego” dystansu, wręcz przeciwnie, robili 
wszystko, by go zniwelować. Igrając z samą koncepcją klasy mistrzowskiej, Hay
den W hite zachęcał do zachowań anarchicznych i do śm iechu, ale jednocześnie 
do zachowania krytycznej perspektywy. Przygodę z M aisterklasse polecam każde
m u zainteresow anem u zdrowym ferm entem  myśli, daleką wycieczką pod granicę 
szwajcarską i chęcią zm ierzenia się z w łasnym i przekonaniam i. W ydaje się, że 
właśnie tem u służą konferencje i szkoły letnie. Ta niewątpliwie zawdzięczała swój 
charakter osobom i problem om , które spotkały się latem  2009 w Konstancji.
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