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Świadectwa

Tomek KITLIŃSKI

Wszyscy jesteśmy - piratkami. 
Kto/co w  performatywności przeciw ACTA 
i za Pussy Riot? Jakie „socjologie literatury” 
(zawsze powszechnej)? Czy po-etyka po...?

Myśl o literaturze czy wręcz myśl literatu ry  zawojowało -  ukute przez Julię 
Kristevą w rozważaniach o Innym , Obcym (cuzoj) i dialogiczności M ichaiła Mi- 
chajłowicza Bachtina, a rozwinięte inter alia przez M ichała Głowińskiego in the
oria et in praxi -  pojęcie „intertekstualności”. Jak trafnie ujął to tłum acz i kom en
tator Kristevej Leon S. Roudiez z U niwersytetu Colum bia, było ono i jest naduży
wane po obu stronach A tlantyku. Raz jeszcze niecnie wykorzystam to słowo-ideę, 
bowiem intertekstualność obraża podziały teorii i praktyki literatury, a wyobraża 
jedność-w-wielości, uniw ersalizm -w -różnorodności pisania, depuis toujours, pour 
toujours et à jamais rozgrywającego się „między dawnymi i m łodszym i” tekstam i, 
między tradycją, wywrotowością a przyszłościowością (futurity, ważna obecnie w ba
daniach), co -  jak wykłada Kristeva -  przeciwstawia się rozum ieniu tekstu  jako 
punktu , lecz uważa utwór za przecięcie przestrzeni tekstowych.

Najnowsze poszukiwania hum anistyczne (studia spod znaku pam ięci, urazu, 
fem inizm u, queeru, postkolonialności, ekologii) wiele zawdzięczają socjologii li
teratury, zarazem ją przeobrażają, a powracając do intertekstualności, odnawiają 
ową ideę. My, prekariat w global city (jak zatytułowała swą książkę i całe zjawisko 
socjolożka Saskia Sassen), zdani jesteśmy na przetw arzanie, ale i (s)tworzeni do 
produkowania kodów, artefaktów, tekstów, by przez nasze ciałodusze wyrazić, ra
zić, zrazić, a może -  za XI Tezą o Feuerbachu -  zinterpretow ać i zm ienić świat 
(bez końca; światy? -  także te wewnętrzne), kultury, siebie i wreszcie międzypod- 
miotowości: związki, miłości-nienawiści, pielęgnacje wobec Innych. Refleksja o in-
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terteksualności podkreśla wagę -  straconej przez wczesnych postm odernistów  -  
podmiotowości; Kristeva (Sémanalyse) i Baum an (Sociology after the Holocaust) nie 
pozbywają się podm ioty/podm iotki, lecz kultyw ują ją. I tu, Bachtinowsko, spoty
kam y się z innością; rozpoczyna się po-etyka gość-inności, realnego altruizm u. 
Najważniejsza w egzystencji intersubiektywność -  podkreślana przez Todorova 
w jego dyskusji o tym, co nazwał antropologią filozoficzną Bachtina -  powraca 
zarówno u Kristevej, głosicielki nowego hum anizm u, ratow ania życia, b un tu  (re
wolty, k tórą zaczynamy od własnego wnętrza) oraz prze-baczenia, obrończyni praw 
osób z niepełnosprawnościam i, inicjatorki nagrody im. Simone de Beauvoir, jak 
i po przebrzm iałym  anti-social turn w queer studies, które przybliżają się do pojęcia 
troski u fem inistek tudzież feministów. Socjologie po Zagładzie (Zygm unt Bau
m an, N echam a Tec1, Jan Tomasz Gross), socjologie literatury  (Chana K ronfeld2, 
Irena Grudzińska-Gross i inne badaczki, inni badacze) wyznaczają trajektorię nauk 
hum anistycznych, jak to określę, gość-inności. W kraczam y do nauk hum anistycz
nych po antyhum anizm ie, a także po posthum anizm ie.

Psyche (sing.) + poleis (pl.) = socia (fem.)
A ntyintertekstualna architek(s)tura w imię „nadzorować i karać” zapanowała 

jako absolutyzacja praw  autorskich i zawarowanie własności (jedynej świętości 
w naszym kapitalizm ie) w homeryckiej „obrotności” i heglowskiej „chytrości ro
zum u” niejednego Ustawodawcy i w hubris niejednego Twórcy. A tymczasem, wy
mykając się tym zakazom, łączymy się w nowej solidarności hiperpołączonego przy
spieszenia (accélération hyperconnectée), gdzie interteksualność napędza kreatyw
ność nas wszystkich. Tu, w sieci, wszystkie jesteśmy twórczyniam i i ... piratkam i. 
Powraca tu  duch (powrotnik?) roku 1968, gdy pojęcie „in tertekstualności” po
wstawało -  wywrotowe wówczas i teraz. Rewolta bowiem, jak przypom ina K riste
va, to etymologicznie obrót (De revolutionibus. .. ), powrót.

Zygm unt Bauman wym ienia socjologię Necham y Tec w tekście Sociology after the 
Holocaust, który ukazał się we wczesnej wersji w „The B ritish Journal of Sociology” 
Decem ber 1988, a następnie wszedł w skład książki Modernity and the Holocaust, 
C ornell U niversity Press, New York 1991. W śród studiów  Tec zaznaczę fascynującą 
publikację Defiance: The Bielski Partisans. The Story o f the Largest Armed Rescue of 
Jews by Jews during World War II, Oxford University Press, Oxford 1995, oraz 
napisaną z perspektywy gender książkę (powołującą się na antyfaszyzm Virginii 
W oolf i na wywiady z ocalonymi z Zagłady) Resilience and Courage. Women, Men and 
the Holocaust, Yale University Press, New Haven 2003.

Chana Kronfeld powołuje się na antyesencjalizm  duetu  Deleuze -  G uattari, a także 
M ichała Głowińskiego: „Indeed, the classical notion of genre, according to M ichal 
Głowiński (1969: 14) is ‘anchored so deeply in the literary  consciousness’ as 
a m odel for literary  classification that ‘it has been accepted w ithout reservations, as 
if  it were a gift o f n a tu re’”. Ch. Kronfeld On the Margins o f Modernism. Decentering 
Literary Dynamics, U niversity of California Press, Berkeley 1996.
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Rewoltę in tertekstualną w naszej części Europy przyniosła Janionowska seria 
Transgresje (Wydawnictwo M orskie, Gdańsk 1981-1988), która stanowiła in tertekst 
pism  i wizualności (wybitny zbiór obrazów pod koniec każdego tomu) powracają
cy do wypartych potencji gotycyzmu, rom antyzm u i surrealizm u, K om ornickiej/ 
W łasta, Przybyszewskiej, A rtauda, Bataille’a, Foucaulta, Bataille’a i Grotowskie
go (powracającego do Szekiny). Była to in tertekstualna psychosocjologia lite ra tu 
ry powszechnej, h isto rii sztuki i idei, ujawniająca głos rew elatorki hum anistyki 
M arii Janion. A potem  pojawiły się jej nie mniej in tertekstualne i nie mniej waż
ne (a może ważniejsze, by przeciwstawić się uprzedzeniom ) książki psychoanali- 
zujące Polskę -  przeciw  antysem ityzm owi (tropionem u już w studium  Zygmunt 
Krasiński, debiut i dojrzałość): Do Europy -  tak, ale z  naszymi umarłymi, Niesamowita 
Słowiańszczyzna, Bohater, spisek, śmierć.

Socjologia literatury, tak mocno obecna w Polsce dzięki Stefanowi Żółkiew
skiem u i stworzonemu przezeń Instytutow i Badań L iterackich, przeżywa drugą 
młodość i pluralizuje się. Powraca do początków socjologii jako literatury: w roku 
1985 Wolf Lepenies w stud ium  Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und 
Wissenschaft, a teraz R ichard Sennett (którego Zygm unt Baum an nazwał niedaw
no w Lublinie „jednym  z najtęższych dziś umysłów hum anistycznej socjologii”) 
podkreślają powinowactwa, a z drugiej strony sztuczne granice m iędzy ową nauką 
o społeczeństwie a pisarstwem. Sennett, socjolog i powieściopisarz, postuluje dia- 
logiczność w głosie autorskim  socjologii. Chodzi o to, by „narratywizować doświad
czenia historyczne i kulturow e Siebie i Inne j” (tak Hom i K. Bhabha z H arw ardu 
napisał o najnowszej książce Seyli Benhabib z Yale). Socjologie literatury  zajm ują 
się dośw iadczeniam i-przeżyciam i literatury. Przeżycie-doświadczenie (Erlebnis
-Erfahrung) to kapitalne kategorie, przypom niane przez Kristevą, Baum ana i Sen- 
netta -  i tu  p iracki autocytat z Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej -  „prze
życie tryskające w błysku (Erlebnis), stające się poznaniem , cierpliwą wiedzą, do
świadczeniem (Erfahrung)”.

D zielenie się doświadczeniam i-przeżyciam i, wspaniałom yślność, uspołecznie
nie, hojność (largesse) -  oto nowa-stara, intertekstualna lekcja m oralna. Znajdźm y 
się poza własnością (tym wątpliwym, jako się rzekło, sacrum jedynie słusznego 
ustroju) i poza „cnotą” oryginalności m odernizm u. Może idee należą do nas wszyst
kich? Może jesteśmy spadkobierczyniam i wszelakich tradycji i zapowiadamy wsze
lakie innowacje, cytujem y wszystkich i wszystkie, nie kradniem y, lecz rozwijamy, 
tworzymy (ciągle na nowo i niezm iennie od nowa) fonemy, morfemy, ideologemy, 
filozofemy. Res publica czy raczej rei publicae kultur, républiques des lettres -  republi- 
kanizujm y i re-publikujm y relacje m iędzytekstowe -  i m iędzyludzkie.

Przeciw h ierarchii i uciskowi -  uwspólnotowienie tekstualności. Przeciw nie
równościom -  dem okracja bezpośrednia, uczestnicząca -  tekstów i współautorek. 
In tertekstualność jest córą anarchizm u roku 1968 Kristevej i wnuczką m arksi
zm u i mistycyzmu Bachtina. A teraz przeciw  monopolom , patentom  i innym  n ie
sprawiedliwościom -  pilna potrzeba leków generycznych i ... współautorstwa kul
tury. Pisarki, DJ-ejki, VJ-ejki, projektantki mody i sieci -  jak każde dziecko filo-
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genetycznie powtarzamy ewolucję ludzkości, myśli i afekty z continuum „przeszłość- 
przyszłości”. Od Safony przez Szekspira do Eco, Sary W aters i Rowling -  pożycza
nie fabuł i innych form  to nie tyle kradzież, ile składanie hołdu oryginałowi (który 
ani u P latona, ani w Baudrillardow skich sym ulakrach nie istnieje). N adal ma ra
cję Proudhon, iż „la propriété c’est le vol”. Dodałbym , że własność to nie tylko 
kradzież (vol), ale także viol (gwałt). Może jesteśmy współwłaścicielkami dziedzictw 
planety. Może ku ltu ra to miejsca wspólne nas wszystkich? Odważmy się uspołecz
nić kulturę.

Własnej (?) teorii słów parę
W  tym  tekście pozwolę sobie w ielokrotnie zacytować siebie samego; czynię to 

samoświadomie -  w duchu intertekstualności czynię się autopiratem . Na począ
tek in tertekstu  autocytatów  fragm ent eseju w tom ie O polityce ciała i pożądania 
w kulturze3 na tem at intertekstualności i kina Siergieja M ichaiłowicza E isenste
ina, który uważał, że ku ltu ra przechodzi w etap audiowizualny (zwukozritielnyj 
etap) . Audiowizualność od lat bada M aryla Hopfinger. Rozwijając myśl E isenste
ina, Kristevej i Hopfinger, proponuję ideę interaudiow izualności. Ale najpierw  
gość-inność, którą głosi także Cezary Wodziński.

Gość-inność stanowi ideę Biblii, M ahabharaty i Ramajany, Koranu, eposów, 
Im m anuela Kanta, odnowioną przez P ierre’a Klossowskiego, H annę A rendt, Em- 
m anuela Levinasa, Jacques’a D erridę, Geoffreya H. H artm ana, Griseldę Pollock 
i w łaśnie Julię Kristevą. Pomysł tej ostatniej określiłbym  nie tylko jako gościn
ność, ale połączenie gościnności z innością, gość-inność. Kristevowska gość-inność 
wydarza się od zwojów Biblii do zwojów In ternetu  -  i z powrotem. Obcujemy z ob
cością tekstów i obrazów. Doświadczamy ich wewnętrznie, przeżywamy naszą gość- 
-inność wobec nich, uczestniczymy w gość-inności owych tekstów i obrazów. Po- 
pędam i-pożądaniam i tworzymy poprzez kulturę-sublim ację gość-inne tekstual- 
ności i audiowizualności.

Ani tekstualność, ani audiowizualność nie istnieje pojedynczo. Łączy się w sieci, 
mozaiki, owo „m iędzy”, czyli inter. M noży się intertekstualność i interaudiowizu- 
alność. Każdy tekst „absorbuje i transform uje” inne teksty, stanowi „mozaikę cy
tatów ”, tw ierdzi Julia Kristeva. M oim  zdaniem  intertekstualność rozciąga się od 
życia wewnętrznego, miłości do polityki kosm opolityzm u, także w hom otekstual- 
ności. Idea in tertekstualności zrywa ze statyką i inicjuje stawanie się. Szlak in te r
tekstualności i interaudiow izualności wiedzie zatem  od doświadczenia intrapsy- 
chicznego poprzez intersubiektywność po polityczne konfederacje obcości. Obej
m uje -  najistotniejszą dla Kristevej -  intymność.

Kocham, więc jestem. Tworzę, więc jestem. Uczucia, sadom asochizm  i kreacja 
składają się na tekstualność i audiowizualność. Kristevowska interteksualność to

3 T. K itliński Pożądanie a kultura -  sublimacja słowa/obrazu w filozofii Julii Kristevej.
Inna intertekstualność, w: O polityce ciała i pożądania w kulturze, red. D. Rode,
P. Solodki, Fem inoteka, Warszawa 2010. 40
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z jednej strony quoting M ieke Bal, z drugiej zaś związki m iędzy różnym i systema
m i znaków, a nawet podmiotów. Idąc za filozofią Ju lii Kristevej, twierdzę, że in- 
tertekstualność i interaudiow izualność kocha, m yśli i jest gość-inna wobec obcych, 
odmieńczyń i odmieńców.

Idea gościnności powraca w myśli współczesnej: „D errida i Kristeva twierdzą, 
że od bestii odróżnia nas gościnność. Za K antem  i A rendt, Baum an wzywa do go
ścinności wobec współgości ziem i; filozofia K anta splata tu  tradycję żydowską 
z chrześcijańską. Gościnność głosi także Geoffrey H. H artm an”4, który in te rp re
tu je balladę Coleridge’a Rymy o sędziwym marynarzu jako przypowieść o (braku) 
gościnności. Ten znawca rom antyzm u w badaniach literackich powrócił do lek tu 
ry midraszowej: Biblia to spotkanie tekstów, intertekst; H artm an nazywa to multi- 
vocality, a fem inistyczna filozofka polityki Seyla Benhabib teoretyzuje osta tn iopo- 
lyvocality każdej kultury. Dopowiedzmy, że takiej wielogłosowości sprzyja twór
czość nowych mediów, która odchodzi od kodeksów i powraca do zwojów (niczym 
Biblia5, która już w nazwie stoi w greckiej liczbie mnogiej). H ipertekst i hipero- 
braz to interteksty par excellence. Intertekstualność i interaudiow izualność doty
kają istnienia, łączą wnętrze z zewnętrzem, objawiają i sublim ują nieświadomość”6. 
Gość-inność to po-etyka7.

Kultura to covery i jeszcze raz covery
Gdzie zapisano (piosenka Where is it Written? z film u Yentl i nie tylko), że tekst 

i jego (?) relacje należą do Autora? Że Bachtinowskie czużoje słowo należy do Ob
cego? Stanowi raczej obcego, obcą we mnie. Tu działa dialektyka intra- i intersu-
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T. K iltliński Twórcze odmienności: żydowskość i homoseksualizm, „O pornik”: h ttp :/ /  
hf.org.pl/ao/983-tworcze_odm iennosci:_zydowskosc_i_hom oseksualizm .htm l 
(autocytat, zjawisko in te rtek s tu a ln epar excellence).

In tertekstualności Pieśni nad Pieśniam i dowodzi np. Kristeva w Histoires d’amour, 
Denoël, Paris 1983. Powieściopisarka A.S. Byatt pisze o tej księdze Biblii we 
wstępie do The Song o f Solomon, Canongate, E dinburgh 1998. Oczywiście 
in terpretacje Pieśni nad Pieśniam i, pierwszego ze zwojów Pięciu M egillot, są 
nieprzebrane: od kom entarzy talm udycznych przez Ojców i M atki Kościoła do 
Rosenzweiga, W odzińskiego, Toni M orrison. Na Pieśń powołuje się lesbijska 
rabinka E.S. Tikva Trouble-Making Judaism, David Paul, London 2012. 
Przypom nijm y niedostatecznie znany przekład Szir ha-Szirim  pióra rabina Izaaka 
Cylkowa (przypom niany przez Miłosza) oraz współczesne tłum aczenie Edwarda 
Zwolskiego: Pieśń nad Pieśniami, z oryginału hebrajskiego przeł. E. Zwolski, Oficyna 
Wydawnicza przy M uzeum  im. Przypkowskich, Jędrzejów 1991.

T. K itliński O polityce ciała i pożądania w kulturze, w: Pożądanie a kultura -  sublimacja 
słowa/obrazu w filozofii Julii Kristevej. Inna intertekstualność, w: O polityce ciała 
i pożądania w kulturze.

Po-etykę zapożyczam ze studium  M. Eskina Ethics and Dialogue: In the Works of 
Levinas, Bakhtin, Mandel’shtam, and Celan, Oxford U niversity Press, Oxford 2001.
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biektywności, którą napędza intertekstualność. Nasza ku ltu ra to ku ltu ra  kopii 
(gdzie jest A utentyk u Brunona Schulza?). O d zawsze, jak skarga starożytnego, 
wszystko już było, powtórzona przez Ihaba Hassana, powtórzona przez niejedne
go postm odernistę.

W  naszym postpostm odernizm ie znajdujem y w całej społecznej sieci Sieci (In
ternet jest in ter- i h ipertekstualny). In tertekstualność kw itnie na scenie (teatr 
kobiet K alińskiej, W arlikowski, który zestawi Kabaret z Shortbusem) i w sztuce. 
W  wideo U rszuli Pieregończuk bohaterką film u jest gotycystyczna ballada Johna 
Keatsa La Belle Dame Sans Merci i proza Dostojewskiego. Podobnie jak Pieregoń- 
czuk połączenie sztuki wideo z teatralnością od lat także uprawia V ideoteatr POZA 
Lothe-Lachm anna.

Gość-inność w kulturach  to zapożyczenia, wzajem ne powoływanie się, zapłod
nienie krzyżowe (cross-fertilisation). Przemysł kulturow y (idea Szkoły Frankfurc
kiej i „New Yorkera”) n ieustannie recyklinguje tem aty i rematy, topoi i outopoi, 
in terteksty  i hiperteksty. O in tertekstualności w h isto rii sztuki piszą Stanisław 
Czekalski i Paweł Leszkowicz; ten ostatni tw ierdzi:

Julia Kristeva przeniosła teorię intertekstualności również na obszar języka wizualnego. 
W prawdzie rozum ienie „ tekstu” w kręgach poststruk turalistów  zawsze było szerokie 
i obejm ujące różnorodne artefakty kultury, w badaniach dom inowały jednak studia nad 
literaturą. [. ..] O pisując różne formy języka [Kristeva] pisze również o intertekstualnej 
mocy m alarstwa, fotografii i film u, zakodowanej w ikonicznej naturze tych gatunków. 
[. ..] Traktuje struk turę  w izualną jako fenomen przeszywany przez siły, które złożyły się 
na jego ukonstytuowanie, a zarazem produkujący nieskończone sposoby w idzenia i od
działyw ania. W izualna pow ierzchnia znajdu je  się w ciągłej dynam icznej in te rakc ji 
z współtworzącymi ją składnikam i, tekstam i i obrazam i, a także znaczeniam i i znakam i, 
które są jej efektem. Dzieła sztuki w ibrują pod naporem  kulturowych, psychologicznych 
i zmysłowych obustronnych odniesień, przeszywających i ustanawiających pikturalny kod. 
Teoria ta znajduje idealne odniesienie w złożonej, wielowarstwowej sztuce Helen C ha
dwick.8

Może wszystko zawdzięczamy form alistom  i form alistkom  (znajdujące się w sa
mym centrum  prom ieniującej na OPOJAZ awangardy siostry Lila Brik i Elsa Trio
let), czytaniu -  jak opowiadała m i Irena Sławińska -  „Slovo a slovesnost” Szkoły 
Praskiej na sem inarium  M anfreda Kridla (Szkoła Integralna) w międzywojennym 
V ilna/V ilnius/W ilnie, niezm ordow aniu Romana Osipowicza Jakobsona i Krysty
ny Pomorskiej oraz wysiłkom badaczy i badaczek poetyki, protosem iolożkom w Eu
ropie Środkowo-Wschodniej? A może wywodzącej się w łaśnie z naszej części Eu
ropy -  psychoanalizie9?

8 Por. P. Leszkowicz Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości, Aureus, Kraków 2001.

9 Obok publikacji obcojęzycznych, wym ieńm y prace Leny M agnone, a przede 
wszystkim Pawła Dybla. Ten ostatni mówi: „wpływ psychoanalizy na kulturę 
współczesną i m yślenie o człowieku jest nadal ogrom ny”. 40
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Jak performowałyśmy anty-ACTA
Odczytujem y ku ltu ry  według naszych in terpretacji i dopisujem y do nich intertek- 

stualne treści. Zarówno odbiór kultury, jak  i jej budowanie to procesy twórcze. W  prote
stach przeciw ACTA idzie właśnie o nasz udział w kulturze. To nie tyle kwestia dostępu 
do In ternetu , lecz wolnego w nim  uczestnictwa -  sprawa kreatywnego odbioru w sieci 
ku ltury  światowej i jej wzbogacania. ACTA zredukowałaby przepływ literatu ry  i sztuki, 
wstrzym ałaby nowe pomysły, tańsze leki -  słowem zabiłaby dzielenie się kulturą. ACTA 
ograniczyłaby naszą wolność w Internecie i wolność jako taką w tworzeniu ku ltu ry .10

Sieć W W W  to nowy rodzaj tekstualności, który jest zakorzeniony w tradycjach, 
a zarazem  prowokuje nowe nu rty  intelektualne. Z anurzam y się tu  w universum 
(multiversum?) h ipertekstu , który m oim  zdaniem  kontynuuje poetykę zwoju. We
dług Kristevej, żaden tekst nie funkcjonuje sam odzielnie, lecz wchodzi w dialog 
z innym i tekstam i. I tak tekst, który tworzymy w Internecie, znajduje się między 
tradycją a innowacją. Każdy tekst -  za Kristevą -  stanowi „mozaikę cytatów”. Jak 
zatem rozgraniczać własność w powracających w kulturze -  niech powtórzę -  „m iej
scach wspólnych” (topoi), motywach, obrazach?

W ystarczy popatrzyć na stronę Talm udu. Stanowi ona rozmowę różnych tek
stów: cytaty z Biblii i mnogie interpretacje rabinów. „Idzie o nieustanną in te rp re
tację, interpretow anie (Deutung), wielopostaciowe objaśnianie (vielgestaltige Ausle
gung) i sięgające aż do dziś tworzenie sztuki, dosłownie gotowość do sztuki (Kunst
fertigkeit) poprzez in terpretacje, które kładą nacisk na kom entarze oraz dialogi”11. 
Przypom nijm y wielogłosowość lektury  talm udycznej i midraszowej (litera turo
znawca Geoffrey H. H artm an nazywa to, jako się rzekło, multivocality) oraz kapi
talne znaczenie in terpretacji (Deutung właśnie) w psychoanalizie Freuda; tu  rola 
n ieustannej, procesualnej in terpretacji. Z kolei Gabriel Josipovici twierdzi: ła
twiej nam  interpretow ać Księgi -  nam  „pokoleniu, które doświadczyło Ulissesa 
i Ziemi jałowej (nie mówiąc już o Mobile Butora i La Vie mode d ’emploi Pereca), po
winno się czynić to łatwiej niż generacji, dla której ideę książki i jedności stano
wiła powieść Balzaca czy George E lio t”12.

Dodałbym , iż intertekstualność sprawia, że dialogowość żydowska -  jak to na
zywa D eppner: „perspektywy dialogowe” -  łączy się według niego z teorią i p rak
tyką mediów. M oim  zdaniem , obrazy i teksty mniejszości ukazują się i zarazem  
ukrywają już w kinem atografii Eisensteina. W edług M ichaela Rusha, autora książki

10 In tertekstualny autocytat z eseju Wszyscy jesteśmy piratami w „Gazecie Wyborczej 
L ublin” 03.02.2012 oraz: http://w w w .krytykapolityczna.pl/ 
K rytykaPolitycznaw m ediach/K itlinskiW szyscyjestesm ypiratam i/m enuid-49.htm l

11 M.R. D eppner Denkfiguren in jüdischer Tradition und aktuelle Medienpraxis, w: 
Jüdische. Fotografische Betrachtungen der Gegenwart in Deutschland, hrsg. R. Bezjak, 
M.R. D eppner, N icolai, Berlin 2006. In tertekstualny  autocytat z eseju Wszyscy 
jesteśmy piratami.

12 G. Josipovici, The Book o f God. A  Response to the Bible, Yale U niversity Press, New 
Haven 1988.

http://www.krytykapolityczna.pl/
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New Media in Late 20th-Century A r t13, E isenstein reprezentował „nowy typ artysty 
m ediów”. Antycypował współczesne nam  m edia cyfrowe i radykalnie rozwinął in- 
teraudiow izualność.

Aż tu  nagle, poeisensteinowskie m edia odnawia nie kto inny jak reżyser po
pkultury  George Lucas, którego jako wielkiego artystę docenia historyczka ku ltu r 
i kontrowersyjna postfem inistka Cam ille Paglia, celebrująca digital arts, zwłasz
cza te, które idą za Gwiezdnymi wojnami14.

Niedawno jeszcze L ublin  słynął z poezji konkretnej, która zapowiadała hipertekst. Obec
nie In terne t pełni wielką rolę w nauce. Andrzej Radom ski dowodzi, że w obecnej nauce 
2.0 na pierwszy plan wysuwa się zbiorowe tworzenie wiedzy; pisze również, że „można 
efektywniej uprawiać naukę, gdy przeniesie się ją do sieci”. W  refleksji nad kulturam i 
nowych technologii biorą udział myślicielki D onna Haraway, Sadie P lan t czy Lynette 
H u n te r15

-  i to znak „geniuszu kobiecego” w (myśli o) Sieci, znak cyberfem inizm u. Podkre
śla się tu  siłę piractw a16.

N auka i ku ltura In ternetu  zm ierzają do likwidacji nierówności społecznych, 
sieć jest bowiem dem okratyczna17. Jednak ACTA stanowi tu  zagrożenie, gdy byli
byśmy „nadzorowani i karan i”. Protesty anty-ACTA wydawały m i się Solidarno
ścią 2.0 -  nadzieją napełniał m nie udział w protestach kolektywów alternatyw 
nych: Rozbrat w Poznaniu i Tektura w L ublinie. Zasadniczo edukacja, opieka 
medyczna, uczestnictwo w kulturze, także cyfrowej -  są prawem, nie towarem, nie 
przywilejem. Potrzeba nam  ekonom ii politycznej dzielenia się.

„Chciałbym ci opowiedzieć historię jednego życia” - 
intertekstualne socjologie (i) literatury po . ..
In tertekstualne sieć, Facebook i graffiti mogą upam iętniać Zagładę. W  lubel

skim  Ośrodku Brama Grodzka -  Teatr N N  reżyser Piotr Brożek prowadził profil 
facebookowy o zabitym  w H olocauście dziecku H en iu  Ż ytom irskim  i tworzył

13 M. Rush New Media in Late 20th-Century A rt, Tham es & Hudson, London 1999.

14 C. Paglia Glittering Images. A  Journey Thought A rt from Egypt to Star Wars, Pantheon 
Books, New York 2012.

15 In tertekstualny autocytat z eseju Wszyscy jesteśmy piratami.

16 Fem inistka I. Kowalczyk pisze o tym w: http ://strasznasztuka.blox.pl/2012/11/O - 
pochwale-sztuki-pirackiej-i-pracy-O li-Ska.htm l; ta historyczka i krytyczka sztuki 
odwołuje się do słów aktywisty nowych m ediów Jarosława Lipszyca w: h ttp :/ /  
www.tokfm .pl/Tokfm /
1,102433,12882555,Chomikuj_pl_serwisem_pirackim Piractwo_jest_w_Konwencji.html

17 Przynosi także kontyngentną kom unikacji. Opisuje się blaski i cienie (narażenie na 
ryzykowną anonimowość i niebezpieczny kontakt) In terne tu  dla LGBT; zob. np.
S. M owlabocus Gaydar Culture. Gay Men, Technology and Embodiment in the Digital 
Age, Ashgate, Farnham  2010. 411

http://strasznasztuka.blox.pl/2012/11/O-
http://www.tokfm.pl/Tokfm/
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w pierwszej osobie wpisy w czasie teraźniejszym. Zaproszenia do znajomości z „He
niem ” były opatrzone zdaniem: „Chciałbym Ci opowiedzieć historię jednego ży
cia”. Tysiące in ternautek  i internautów  zawarło znajomość z „H eniem ” i wysyłało 
w iadom ości i kom entarze. Taka interw encja techno-kulturow a wywołała wiele 
kom entarzy w Internet studies i badaniach (post)pam ięci, a także w m ediach18. A r
tysta wizualny M ariusz Tarkawian zacytował rozdział Intertekstualność z książki 
Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości wśród obrazów rozlewu krwi w dziejach 
ludzkości, jakie pokazał w Galerii Białej w Lublinie. Znalazły się tu  przedstaw ie
nia H olocaustu, a także ludobójstwa na Orm ianach (rodzina artysty pochodzi z Ar
m enii -  od stuleci w Polsce)19. Także w Lublinie Tarkaw ian nakreślił także słowa 
piosenki w jidysz jako graffiti na ścianie kam ienicy przy ulicy Jasnej, by upam ięt
nić żydowski L ublin20. Takich inicjatyw artystyczno-społecznych potrzeba w Pol
sce, gdzie brak żałoby po Holocauście (na co zwracają uwagę Dorota Krawczyńska 
i M aria Janion). N ieopłakane miliony, nieopłakane życie. A zarazem: afazja, nie
możność opowieści o urazie, trzy kropki u H anny Krall.

W  „New L iterary H istory” powieściopisarz, autor idei nadfikcji-surfikcji, Ray
m ond Federm an, Holocaust survivor (raczej ocaleniec niż ocalony z Zagłady) two
rzy bliskie in tertekstualności pojęcie playgiarism. Język na nowo -  po pustce, po 
niem ocie -  intertekstualny. W ykluczane/i, m ordow ane/i jako „chw ast” (weed -  
in terpretacja Zygm unta Baum ana), „ruchomość, żywy tow ar” (chattel -  Paul Gil
roy), „pomiot, odpadek” (abject -  Julia Kristeva), „ciało obce” (Fremdkörper -  C hri
stina von Braun), „niesm ak, odraza, obrzydlistwo” (disgust -  M artha C. N ussbaum). 
Zbrodnie popełnili przerażająco „norm alni” ludzie -  i o tym  pisze A rendt, Bau
m an i -  m im o wielkich różnic w in terpretacji -  Goldhagen, Browning.

Cel to talitaryzm u -  jak sądzi filozof R ichard J. Bernstein -  stanowiło uczynie
nie „istot ludzkich w ich odrębności, unikalności i pluralności [. ..] zbędnym i”21. 
Dzisiaj grozi nam  wedle Bernsteina „możliwość wyzbycia się pojęcia ludzkości”22.

18 Zob. m.in. http://w ww.haaretz.com /jew ish-worW 2.209/virtual-m em orials-on- 
facebook-commemorate-holocaust-victims-1.262761; h ttp ://  
ww w.w ashingtontim es.com /new s/2010/feb/11/to-henio-in-m em ory/?page =  all, 
h ttp://w w w .zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/henio-facebook;
M. W ilkowski Powrót Henia Zytomirskiego, „K ultura W spółczesna” 1/2010.

19 M. Tarkawian Kolokwium z  historii sztuki i cywilizacji, teksty J. G ryka i P. Pękala,
G. Biała, L ublin  2009.

20 Por. M. Ujma Miasto duchów i duchowos'ci, w: Open C ity/ Otwarte Miasto. Festiwal 
Sztuki w Przestrzeni Publicznej, red. B. Wybacz, Rozdroża, L ublin  2011 i recenzja 
G. Józefczuka: h ttp ://lu b lin .g aze ta .p l/lu b lin /
1,35637,9835734,Festiwal_Open_City Kurator_prawde_ci_powie.htm l

21 R.J. B ernstein Hannah Arendt and the Jewish Question, Polity Press, Oxford 1996.

22 R.J. B ernstein Did Hannah Arendt Change Her Mind? From Radical Evil to the 
Banality o f Evil, w: Hannah Arendt Twenty Years Later, ed. L. May, J. Kohn, The M IT 
Press, Cam bridge, Mass. 1996.

http://www.haaretz.com/jewish-worW2.209/virtual-memorials-on-
http://www.washingtontimes.com/news/2010/feb/11/to-henio-in-memory/?page
http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/henio-facebook
http://lublin.gazeta.pl/lublin/
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Geoffrey H. H artm an zastanawiając się nad genologią świadectwa powiada, że 
archiwum  świadectw nowych mediów (wideo) stanowi „the survivors’ m ulti-vo
iced m em ories”. Jedną z najwartościowszych książek o intertekstualności jest -  
tak nam  pokrewna -  Enduring Creation. Art, Pain and Fortitude23 klasycysty z Em 
m anuel College w Cam bridge Nigela Spiveya. Słowo interteksualność nie pada tu  
wprost, ale jest to przedstaw ienie „‘afterlife’ of Classical im ages”: od Laokoona do 
obrazów Ha-Szoah, a raczej odwrotnie: od zdjęcia z ram py w Brzezince do helle
nistycznej rzeźby cierpienia, którą diagnozował Lessing.

Postm odernizm  -  to problem y z przedstaw ianiem  (représentation). To reakcja 
na Szoa24. Autor film u Shoah, „great docum entary” (Geoffrey H. H artm an), C lau
de Lanzm ann znam iennie zatytułował swój m anifest w „Le M onde”: Holocauste, 
la représentation impossible25. H istoryk filozofii R ichard Kearney słusznie zestawia 
tę wypowiedź reżysera z książką Lyotarda Heidegger et ‘les juifs’. Komentuje Kristeva:

Ce train  en m arche, sans cesse... L’art de la vérité se fait attendre. Revisitons donc le duo 
L anzm ann-Felm an, la Shoah n’en fin it pas de nous reveler ses ravages. Seul un art ph i
losophique capable d ’incarner le message de la Bible peut donc encore nous sauver?26

Ten esej nie znalazł się w przekładzie angielskim 27.
A jednak Zygm unt Baum an tworzy socjologię po Zagładzie, jak zatytułował 

wstęp do dzieła Modernity and the Holocaust. Jak wyznaje autor, im pulsem  do pod
jęcia tego studium  była Janiny Baum an opowieść autobiograficzna z czasów H o
locaustu Winter in the Morning (pierwej wydana wersja angielska, tytuł polski: Zima 
o poranku. Opowieść dziewczynki z  warszawskiego getta). Pisarka i historyczka psy
choanalizy

Lisa Appignanesi pisze o Szoa: doświadczenie „utraty um arłych”. Niewypowiadalne i n ie
wypowiedziane, a przecież etycznie i po-etycznie obowiązkowe do wypowiedzenia.

Luc Tuymans to moim zdaniem  najważniejszy artysta współczesności, bo nie-samowicie 
m aluje Szoa. Ruinę życia, ruinę sztuki przedstawia, a raczej myśli malarstwo Luca Tuy- 
mansa, artysty belgijskiego i kosm opolitycznego (występuje przeciw nacjonalizmowi fla
m andzkiem u skrajnej prawicy), an tenata sztuki W ilhelm a Sasnala. Patrzym y na jego 
sztukę-przedstaw ienie rozbioru pam ięci. Rozm azując linie m iędzy jaźnią a innością. 
Rzeczywistość, którą m aluje jest tym samym, niem al naszym. Komory gazowe stają się 
prawie intym ne, obnażone od natychmiastowego rozpoznania, które pozwoliłoby nam

23 N. Spivey Enduring Creation. Art, Pain and Fortitude, Tham es & H udson, London 
2001.

24 R. Eaglestone The Holocaust and the Postmodern, Oxford University Press, Oxford 
2004.

25 C. Lanzm ann Holocauste, la représentation impossible, „Le M onde” 03.03.1994.

26 J. Kristeva La Vérité de l’art, w: La haine et le pardon, Fayard, Paris 2005.

27 J. Kristeva Hatred and Forgiveness, transl. J. H erm an, Colum bia University Press, 
New York 2010. 41
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nabrać dystansu. To obrazy-nieobrazy. Tuymans przeprowadza badania wizualne i tek- 
stualne zanikania. Ukrywa-ujawnia zło h istorii wtedy oraz tu i teraz.28

„Jakiegoż to gościa m ieliśm y” -  Krystianę R obb-N arbutt, artystkę pam ięci, 
traum y, Zagłady. W łaśnie wychodzi zbiór in terpretacji jej sztuki Krystiana Robb- 
Narbutt. Rysunki, przedmioty, pracownia pod redakcją D oroty Jareckiej i W andy Sie
dleckiej (z tekstam i Katarzyny Bojarskiej, Agaty Jakubowskiej, Doroty Jareckiej, 
Kingi Kawalerowicz, Ewy Kuryluk, Piotra Lachm anna, Pawła Leszkowicza, Ada
ma Lipszyca, Agnieszki M orawińskiej, Krystyny Piotrowskiej, Barbary Piwowar
skiej, W andy Siedleckiej, Ewy Toniak). Paweł Leszkowicz stwierdził tam:

K rystiana R obb-N arbutt zam ieniła Fugę śmierci na Fugę pamięci, ponieważ to pamięć o ży
ciu własnym i jej rodziny w chwilach największej trwogi pozostaje zapisana w jej sztuce 
opartej na przedm iotach gotowych, będących najbardziej realnym  śladem przem ijającej 
rzeczywistości i egzystencji. Poprzez przedm ioty znalezione odnalezieni zostają bliscy 
artystki, a także ona sama. Przedm ioty zam ienione w sztukę stają się darem  dla indyw i
dualnej i zbiorowej ku ltury  pamięci.

Fobie wobec Żydów, kobiet, gejów splatają się i nasilają. M aniakalne, narcystyczne uży
cia wybranych chełpliwych chwil w historii szowinistycznej. N iepam ięć o zbrodniach 
własnych. Po obozach śmierci: ruiny, trawa, krew. M iejsca pamięci nie uzdraw iają rany. 
Krew jest tutaj -  dzisiaj też. W szechobecna i bezforemna (gestaltlos), upiorna przemoc 
policyjna, przewidziana przez Benjam ina, współczesna kondycja ludzka wzorowana na 
obozie koncentracyjnym , zdiagnozowana przez Agambena. Diagnoza Jacques’a D erridy 
z jego studium  Spectres de Marx: „nigdy jeszcze przemoc, nierówność, wykluczenie, głód 
i ucisk ekonom iczny nie oddziaływały na tak  wielu ludzi w historii ziem i i ludzkości”. 
Projekt D erridy stanowi próbę budowania przestrzeni spotkania, myślenia i pielęgnacji 
inności w biblijnej i Levinasowskiej idei kosm opolitycznego, gość-innego m iasta otwar
tego (ville franche), m iasta schronienia, azylu dla uchodźców (ville refuge).29

28 In tertekstualny autocytat z eseju Ujawnić upodlenie w czasopiśmie „O pornik”: h ttp :/ 
/ w w w.hf.org.pl/ao/index.php?id=161

29 In tertekstualny autocytat z eseju Ujawnić upodlenie w czasopiśmie „O pornik”: h ttp :/ 
/ w w w.hf.org.pl/ao/index.php?id=161

Oby takim  m iastem  (z inspiracji Piotrowskiego także miejscem autokrytycznym) 
stał się Lublin. Publikacje na tem at m iędzykulturowości naszej micropolis, ale przed 
Zagładą cosmopolis zob. M. Balaban Die Judenstadt von Lublin, 1919 (reprint: 
Kessinger Publishing 2010) oraz A. C im et Jewish Lublin. A  Cultural Monograph, 
Ośrodek Brama Grodzka -  Teatr NN  i Wydawnictwo UMCS, L ublin  2009. 
W ymieńmy także działalność naukową M oniki Adamczyk-Garbowskiej, D ariusza 
L ibionki, Roberta Kuwałka, A ndrzeja Trzcińskiego, Adam a Kopciowskiego oraz 
reportaże Pawła P. Reszki i M ałgorzaty Szlachetki w „Gazecie Wyborczej L ublin”, 
a także Agnieszki Góry: h ttp ://zeus.um cs.lub lin .p l/~ rkap2012/w p-conten t/ 
uploads/2012/04/krzyk.pdf; Ośrodek Brama Grodzka -  Teatr NN, Przestrzeń 
D ziałań Twórczych Tektura, Teatr Provisorium  odbudowują wielokulturowość 
lubelską; obecnie dialog k u ltu r to także (konieczna!) gość-inność wobec uchodźców 
i innych migrantów.

http://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=161
http://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=161
http://zeus.umcs.lublin.pl/~rkap2012/wp-content/
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Budzą się pytania: jak tworzyć wystawy-nowe idee? Najwięcej nauczyliśm y się 
w lekcji niepam ięci o Zagładzie -  przeciw  tej am nezji powstała najwybitniejsza 
ekspozycja, więcej: projekt artystyczny, społeczny, edukacyjny Andy Rottenberg 
Gdzie jest brat twój, Abel? (Zachęta 1995). M ożemy także spojrzeć na ekspozycje 
D erridy  i Kristevej w Luwrze. Jak badać, przechowywać i wystawiać tak trudne 
dla m uzealnictwa obiekty jak dzieła Aliny Szapocznikow30 czy Erny Rosenstein? 
Jedno z rozwiązań mogłyby stanowić in tertekstualne, niespodziewane zestawie
nia, takie jak wystawa Joanny Mytkowskiej i Agaty Jakubowskiej Niezgrabne przed
mioty czy niekonwencjonalne eksponowanie, jak uczyniły to D orota Jarecka i Bar
bara Piwowarska w wystawie Mogę powtarzać tylko nieświadomie.

M uzeum , jak pisze Piotr Piotrowski, usytuowane m iędzy przeszłością a przy
szłością, m oże/m usi uczestniczyć w przem ianach teraźniejszości31. Także w Pol
sce istnieje potrzeba m uzeum  kobiet, uchodźców i wszelkich migrantów, m niej
szości, osób z niepełnosprawnością. W inniśm y stworzyć muzea glokalne, in te r
kulturow e, pluralistyczne, nie-narodowe czy narodowe w sensie etyki miedzy kul- 
turalności, gdy m am y odpowiedzialność wobec p luralizm u społeczeństwa.

A według Kristevej, uczestniczymy w ksenofobicznym wstręcie wobec Innych. 
Jeżeli brzydzą nas, to nie poradziliśm y sobie z własną wyjątkowością, obcym w nas. 
Zaakceptujm y wewnętrzną odmienność, a wtedy przyjm iem y „Obcych”.

Kristeva (podobnie From m  i Cixous) inspiru je się wersetem Biblii hebrajskiej: „Kochaj 
tę obcą osobę, bo i ty byłeś obcy w ziem i egipskiej”: odkrywszy cudzoziem ca w sobie, nie 
nienawidzim y już Innych. W  dem okracji prawa kobiet, niepełnospraw nych, gejów i mi- 
grantek/ów  powinny być najważniejsze. Również nasza Rzeczpospolita -  to wspólne pań 
stwo różnorodnych podmiotowości. Kiedy stworzymy Polskę bez antysem ityzm u, homo- 
fobii, uprzedzeń wobec niepełnospraw nych i kobiet? To zależy od nas.32

W  otw ieraniu na pam ięć i na „Innych” mogą nam  pomóc działania społeczne w sie
ci, nowych m ediach i in tertekstualne dzieła artystyczne.

Pussy Riot -  córy Bachtina, Beauvoir i Baumana
Czytelniczki i czytelnicy „Tekstów D rugich” zauważą bachtin izm  artystek per

formance Pussy Riot; spróbowałem o tym  napisać w e-magazynie socjologa Jef-

30 Zaznaczmy obecny renesans twórczości Szapocznikow; por. wystawę w MoMA:
Alina Szapocznikow, Sculpture Undone 1955-1972, ed. E. Filipovic, J. Mytkowska, The 
M useum  of M odern Art, New York and M ercatorfonds, Brusssels 2012
z odwołaniam i do tekstów Czartoryskiej, R ottenberg, Goli, Jakubowskiej, 
Kitowskiej-Łysiak, Jareckiej, Piotrowskiego, Leszkowicza, Pollock, van Alphena.

31 P. Piotrowski A rt and Democracy in Post-communist Europe, przel. A. Brzyski,
Reaktion Books, London 2012.

32 In tertekstualny autocytat z eseju Jesteśmy zakładnikami własnej ksenofobii
w „Zielonych W iadom ościach”: h ttp ://z ielonew iadom osci.p l/tem aty /ku ltu ra / 
jestesm y-zakladnikam i-w lasnej-ksenofobii/ 41
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freya Goldfarba „D eliberately C onsidered”33. Ale ich perform atywność praw  czło
wieka i wolności czerpie także intertekstualn ie z m yśli N ikołaja Bierdiajewa, Si
mone de Beauvoir, Jud ith  Butler (do tych trojga odwołują się explicite) oraz Zyg
m unta Baumana.

Poniżanie i karanie kobiet to główna przeszkoda w osiągnięciu dem okracji w Europie 
W schodniej. W yrok na Pussy Riot stanowi najgłośniejszy przykład tutejszej m izoginii. 
Nienawiść do kobiet łączy się z pogardą wobec wszelkiej inności: wiecznie podejrzanej 
sztuki, wszystkiemu winnych m niejszości narodowych i LGBT -  a właśnie poparcie dla 
lesbijek i gejów wyraża często członkini Pussy Riot Jekatierina Samucewicz, zaś trzy ar
tystki śpiewały w soborze C hrystusa Zbawiciela m.in. o „.pride zesłanej na Sybir” (i rze
czywiście sądy moskiewskie zakazały właśnie parad równości na sto lat). Ale zasadą or
ganizującą uprzedzenia w naszej części Europy jest uprzedm iotowienie kobiet, uczynie
nie z kobiet pom iotów (abjection). Represje wobec kobiet usprawiedliw iane są pseudore- 
ligijnie; to znak, że w transform acji przeszliśmy z fałszywego kom unizm u na fałszywe 
chrześcijaństwo: od późnego stalinizm u do fundam entalizm u -  obu systemów purytań- 
skich i antykobiecych. Taka m izoginia nie ogranicza się do Rosji. Przypom nijm y proces 
D oroty Nieznalskiej czy Dody, zwalnianie kuratorek  w Polsce i na Węgrzech (kuratorka
0 m iędzynarodowym dorobku Livia Paldi została bezrobotna), pod rządam i O rbana trwa 
także nagonka na najw ybitniejszą chyba filozofkę współczesności, uczennicę Lukacsa
1 autorkę m nóstwa prac Agnes Heller. Dlatego należy przeciwstawić się złu wobec kobiet 
-  czy, mówiąc innym  językiem, należy walczyć o prawa kobiet. Trzeba nam dążyć do 
zm iany społecznej. I stąd tak  potrzebujem y bojowniczek jak Fem en czy Pussy Riot.

Sacrum obroni się samo -  na tym polega religia otwarta, w przeciwieństwie do funda
m entalizm u, który potrzebuje wojowników. Pod koniec procesu w ostatnim  słowie Pussy 
R iot powoływały się na M ichela de M ontaigne (który m aluje swój au toportret nagi w Pró
bach i powraca do przyjaźni, czy jak coraz częściej się to in terpretu je, m iłości z Étien- 
ne’em de La Boétie), filozofa wolności Bierdiajewa, awangardowego poetę pozarozumo- 
wego (władze oskarżyły go o szyfrowanie antyradzieckich wiadomości w tym zaumnym 
języku) W wiedienskiego. A w „G uardianie” Suzanne M oore dowodzi, że insp irato rk i 
moskiewskich perform erek to anarchistka Emm a Goldm ann oraz fem inistki Beauvoir, 
Butler i B raidotti.34

W edług m nie, czyn (Arendt przekładała praxis jako action) Pussy Riot wchodzi 
w skład „dem okracji perform atyw nej” (idea Elżbiety M atyni) i „polityki rzeczy 
drobnych” (idea Jeffreya Goldfarba).

Pussy Riot odzyskują dla kobiet postać Maryi: „Maryjo, zostań fem inistką”. Czytając 
analizy M ariny W arner czy Julii Kristevej (z jej Stabat M ater z poezją o urodzeniu syna 
i prozą naukową o kulcie m aryjnym ), już widzę ją po naszej stronie35. „Maryja jest z n a 

33 Performing Human Rights: Pussy R iot vs. the Pseudo Religious, Homophobic, Misogynists 
of Eastern Europe, „D eliberately C onsidered” 17.09.2012: h ttp ://  
ww w.deliberatelyconsidered.com /2012/09/perform ing-hum an-rights-pussy-riot-vs- 
the-pseudo-religious-hom ophobic-m isogynists-of-eastern-europe/

34 In tertekstualny autocytat z eseju Pussy R iot do Łagru!: http://w w w .fem inoteka.pl/ 
readarticle .php?article_id=1224

35 D odajm y najnowszą powieść C.Tóibina The Testament o f Mary, Viking (an im p rin t of 
Penguin), London 2012.

http://www.deliberatelyconsidered.com/2012/09/performing-human-rights-pussy-riot-vs-
http://www.feminoteka.pl/
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mi w proteście!” -  śpiewały w soborze. Ich/nasza M iriam  to Żydówka z prekariatu , która 
tworzy wariację na tem at Biblii Hebrajskiej w swej pieśni M agnificat o boskości, która 
(w przekładzie niem ieckim  Bibel in gerechter Sprache z roku 2006 zdecydowano się na 
podm iot „moc boska” i zaim ek się -  ona, dlatego zam ieniam  formy czasowników w tra 
dycyjnym tłum aczeniu polskim na rodzaj żeński): „Strąciła władców z tronu, * a wywyż
szyła pokornych. Głodnych nasyciła dobram i, * a bogatych z niczym odpraw iła”. Za ta 
kie propozycje, zostałaby pewnie teraz potraktowana psychiatrycznie i/lub  krym inalnie. 
Ma rację Kazim iera Szczuka kom entując o Pussy Riot, że „Bogurodzica jest całkowicie 
w rękach mężczyzn”. Może zatem  czas, aby w różnorodnych treściach i formach fem ini
stycznych/queer ateizmów oraz religijności pojawiła się owa M iriam  -  z poprzedniczką 
niedocenioną i nieocenioną prorokinią M iriam , która najczęściej znana jest jedynie jako 
siostra Mojżesza. [...]

W  perform ansach i ostatnim  słowie Pussy Riot powracają także do innych wrogów 
publicznych: queerowego Sokratesa i jego niesprawiedliwego procesu oraz Rebego Je- 
szuę z N azaretu. Obaj w mniejszości, odtrąceni; już w latach sześćdziesiątych XX wieku 
biskup anglikański Hugh M ontefiore queerował Jezusa. Sokrates uważany był za „nie na 
m iejscu” (atopos -  eksplikował to Cezary W odziński w esejach Hermes i Eros)36, a Nad- 
ieżda Tołokonnikowa przypom niała w sądzie, iż mówiono o Chrystusie: „Jest szalony”. 
Dodała, że Pussy Riot identyfikują się z rosyjską tradycją szalonego proroctwa, świętej 
głupoty, odrzucającej konwencje (jurodstwo -  więcej mógłby o tym napisać W odziński 
właśnie) i odnajdują to w punku. N adia podsumowała: „Jeżeli władze, carowie, prezy
denci, premierzy, lud i sędziowie zrozumieliby, co znaczy Miłosierdzia pragnę, nie ofiary, 
nie wytoczyliby procesu niew innym ”. Tu zacytowała nie tylko Jezusa, ale Biblię Żydow
ską i jej proroka Ozeasza „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”. Prorocy i prorokinie Izraela 
przebaczają i nawołują do sprawiedliwości społecznej. Przebaczenie wpisane jest także 
w dzieło Dostojewskiego (gdy prostytutka Sonia czyta Ewangelię Raskolnikowowi), ale 
brak  go w kościołach. O Pussy Riot Adam Ostolski napisał w Facebooku: „To dziwne, że 
niektórzy w tym zobaczyli bluźnierstwo. A przecież to jest wezwanie do nawrócenia -  
skierowane do cerkwi, ale też do ludzi, którzy znoszą, tolerują i godzą się na in stru m en 
talizację religii przez autorytarną w ładzę”. Ta sama cerkiew wyklęła arcydemokratycz- 
nego, anarchistycznego i tak  religijnego Lwa Tołstoja. W ładza, która potępia Tołstoja 
czy Pussy Riot nie jest religijna, lecz pseudoreligijna, czy wręcz antyreligijna, nieetycz
na. Tymczasem moskiewskie perform erki to nie tylko artystki-filozofki, lecz m istyczki- 
aktywistki, które tworzą i partycypacyjne przestrzenie wolności, i intensywne życie we
wnętrzne.

„Jest kara, ale co jest zbrodnią?” -  pyta nieretorycznie Dorota Jarecka. M izoginia 
niszczy Europę W schodnią. Kulturowe i ekonomiczne wykluczenia kobiet szkodzą ca
łym społeczeństwom. Przemocne uprzedzenia przeciw Innym , sztuce i tym twórczo „ob
cym” kobietom  -  oto zbrodnia. W spółuczestniczym y w dyskrym inacji, represjom , kara
niu, złu. „Pussy Riot do łagru!” jest wyrazem pogardy do kobiet -  tej nienawiści w nas, tu 
i teraz.37

36 C. W odziński Hermes i Eros, IFiS PAN, W arszawa 1997.

37 In tertekstualny autocytat z eseju Pussy R iot do Łagru!, http://w w w .fem inoteka.pl/ 
readarticle .php?article_id=1224 41
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Posthumanistyki zaangażowane
Aktualne pozostaje pytanie etyczne: jak praktykować gość-inność, żyć razem, trosz

cząc się o siebie i Innych, szanować tożsamości oraz różnice? Jak  pielęgnować nasze wspól
ne człowieczeństwo -  z uchodźcam i um ierającym i na granicach Unii Europejskiej, ko
bietam i, m igrantam i zam ienionym i w niewolników, z Żydam i, Rom am i, bezdom nym i, 
bezrobotnym i, osobami transgenderowym i i hom oseksualnym i? Jak  ograniczyć nadm ier
ne, wręcz patologiczne, hołdowanie ścisłemu należeniu do „norm y” (dom inujący naród, 
heteronormatywność, grupa uprzywilejowana ekonomicznie) ze szkodą dla tych, którzy 
nie należą?38

N ienaw iść do „Obcych” i nierówności: num er tygodnika „The Econom ist” 
(October 13-19) odnosi się właśnie do nierówności jako „the biggest social, econo
mic and political challenges of our tim e”. H istorycznie potrzebne socjologie lite
ratury  łączą myśl społeczną i praxis. Etyka + estetyka =  po-etyka ku zm ianie po
litycznej. Ratowanie świata (tikkun olam -  napraw ianie świata, według form uły 
Fackenheim a Mending the World) , czynienie dobra (gemilut chasadim).

Przeciw rasizmowi intertekstualność działa w zaangażowanym studium  Aldo
na L. N ielsena Writing between the Lines. Race and Intertextuality39. K apitalne są 
przym ierza, alianse, choćby między fem inizm em  i queer a intertekstualizm em  i no
wymi m ediam i, jak w najnowszej książce historyczki sztuki Amelii Jones Seeing 
Differently: A  History and Theory o f Identification and the Visual Arts40.

Żywię Blochowską nadzieję na D errid iańską democratie à venir -  dem okrację, 
która nadejdzie, dem okrację na przyszłość, a raczej na dem okracje światowe róż
norodności i równości. Kiedy? To zależy od nas. Tymczasem dem okratyzacja pole
ga na niezgodzie na zastaną rzeczywistość, „na dram atycznym  «Nie!» w obliczu 
krzywdy ludzkiej, na staran iach  o zm ianę społeczną, na próbie wprowadzania 
polityki równych praw ”41. Żywiołowość, spontaniczność i innowacyjność ruchów 
oddolnych. I tak tworzyłybyśmy glokalną federację samorządów, która zawierała
by i uznawała gościnność Kanta i Baumana, elementary republics o f the wards Jeffer
sona, społeczeństwo obywatelskie w publicystyce Hegla, natality H anny Arendt, 
egalitarny oraz szanujący różnice i różNICę -  jak Tadeusz Sławek i Tadeusz Ra- 
chwał przekładają différance -  kosmopolityzmy Sokratesa, cyników-cyniczek, sto

38 In tertekstualny autocytat z eseju Sztuka, by zmienić Lublin. Lublin, by zmienić sztukę 
w magazynie „Straszna Sztuka”: http://strasznasztuka.b lox .p l/tag i_b/211383/ 
Tom ek-K itlinski.htm l

39 A.L. N ielsen Writing between the Lines. Race and Intertextuality, The U niversity of 
Georgia Press, A thens-L ondon 1994.

40 A. Jones Seeing Differently: A  History and Theory o f Identification and the Visual Arts, 
Routledge, London 2012.

41 In tertekstualny autocytat z wypowiedzi Opowiem Wam o trzech zbuntowanych 
Żydówkach w „D zienniku W schodnim ”: h ttp ://w w w .dziennikw schodni.pl/apps/ 
pbcs.dll/article?A ID =/20110509/m agazyn/252792464.

http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/211383/
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/
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ików, N ussbaum  i Kristevej, odwołania do Post-secular Philosophy42. Te idee filozo- 
fek i filozofów są analizowane w Obcy jest w nas.

Może dzięki ruchom  protestu  od placu Tahrir do Occupy M ovement, O burzo
nych, Fem en i Pussy Riot ucieleśniłybyśmy prawa człowieka, pochodzące z róż
nych tradycji, jak powiedziałbym  -  geniusz praw  ludzkich.

Gość-inność i sprzeciw wobec ultranacjonalizm ów  winny charakteryzować so
cjologie kultur; szowinizm w naszym  kraju  objawia się także w nauce, dlatego tak 
aktualne pozostaje zdanie socjolożki A leksandry Jasińskiej-Kani: „To podtrzym y
wanie wzorów sprzecznych z tendencjam i występującymi w cywilizowanym świe
cie zatrzym uje Polskę w kręgu krajów tradycyjnych, nastawionych na przetrw anie 
i zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, a nie na rozwój”.

Po banalności postm odernizm u i brutalności postkom unizm u, łakniem y -  na 
nowo -  nieprzewidywalności intertekstualności. Dokąd zaprowadzi nas wewnętrzna 
(offline!) i online Sieć?

Abstract

Tomek KITLIŃSKI 
Maria Curie-Skłodowska University (Lublin)

W e are all piratesses: performativity against ACTA  
and for Pussy Riot. Towards sociologies of (world) 
literature and poethics after ...
The elliptic dots in the title draw intertextually on the punctuation of non-representation 

in the Holocaust prose of Hanna Krall; generally, this contribution is an intertext on 
intertextuality and the problems of representation. From biblical scrolls to Internet scrolling, 
the author endeavours to explore the textual and the visual d'après M. M. Bakhtin, Z. Bauman, 
J. Kristeva, M. Glowinski and, in fact, after the Holocaust. The impossible but necessary 
representation of ha-Shoah has emerged as a decisive experience for today's humanities as 
Baumanian ‘sociology after the Holocaust'. In this context, the social campaigns against ACTA 
(protests celebrating intertextuality) and for the Bakhtinian Pussy Riot are examined as the 
engaged (post)humanities. Following the Holocaust as a murderous refusal of hospitality, its 
post-ethics or poethics (developed after M. Eskin) is that of the hospitality of alterity: hospit- 
alterity, typified by intertextuality which hosts texts, experiences and acts.

42 P.E. Blond Post-secular Philosophy, Routledge, London 1997. 41
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