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METAKRYTYKI

Komparatystyka literacka, definiowana dzisiaj jako „praktyczna metoda 
badania literatury ', „praktyka interpretacyjna zw iązana z literaturą” 2 al
bo strategia interpretacyjna \  której sensem jest „świadome czytanie, czy
li poznawanie uniwersum tekstów w  ich korelacjach i interakcjach z in
nymi tekstam i” w  określonym kontekście kulturowym 4, ulega także ty
powej dla współczesnej humanistyki skłonności do teoretyzacji dyskursu 5, 
jakim się posługuje. C harakterystyczną cechą m etakrytyki komparaty- 
stycznej jest odw oływ anie się do negatyw nie nacechowanej metaforyki 
w  wielu powojennych próbach samookreślenia się dyscypliny. W brew  po
zorom, budowanie autodefinicji za pomocą obrazów negatywnych nie 
stanowi tendencji typowej dla literaturoznawstwa porównawczego lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, kiedy dochodzi do zdecydo
wanego odrzucenia jego „wpływologicznego” modelu i kształtuje się no
wy sposób pojmowania badań komparatystycznych. Autosceptycyzm, wy
rażający się zastosowaniem „figur negatywnych” w  wypowiedziach auto- 
tematycznych, cechuje bowiem refleksje na tem at istoty, zakresu i przed-

Autorka artykułu Olga Płaszczewska pracuje w Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie.
O. Płaszczewska, P rzes trzen ie  k o m p a ra ty s ty k i- ita /ian izm , Kraków 2010, s. 299.
A. Hejmej, K om paratystyka  ku lturow a: interpretacja i egzystencją  [w:] Kom pa
ra tystyka  dzisiaj, t. 1: P roblem y teoretyczną  red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Kra
ków 2010, s. 79.
Albo, jak to określa Susan Bassnett, metoda „podchodzenia do literatury”, „spo
sób czytania”, por. S. Bassnett, Literatura  porów naw cza w X X I w ieku  przeł. I. 
Noszczyk, „Teksty Drugie” 2009 nr 6, s. 115.
Por. O. Płaszczewska, dz. cyt., s. 299.
Pojęcia dyskurs używam tutaj w odniesieniu do p rak tyk i m ów ienia , d ia logu  i pi
sania , por. E. Kasperski, Kategorie ko m p a ra tys tyk i Warszawa 2010, s. 103.
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miotu poszukiw ań porów naw czych pow stające w  różnych m om entach 
dziejów, począw szy od słynnego w ystąp ien ia  René W elleka aż po dzień 
dzisiejszy.

W  1958 roku, na kongresie  In ternational C om parative L itera tu re 
A ssociation (A IL C /IC L A ) w  Chapel Hill, Wellek ogłosił nadejście „kry
zysu kom paratystyki”. Stopniowe odchodzenie założycieli k ierunku, takich 
jak  Paul Van Tieghem , A rtu ro  Farinelli, K arl Vossler, E rnst R obert Cur- 
tius, E rich A uerbach, Jean -M ichel C arré , Fernand  B aldensperger czy 
Leo S p itzer6, k tórych  badaniom  porów naw czym  nie zaw sze tow arzyszy 
rozbudow any aparat teoretyczny, miało jakoby prowadzić do degeneracji 
dyscypliny, skupiającej się na jałow ym  tropieniu w zajem nych oddziały
w ań m iędzy lite ra tu ram i7. Chętnie p rzyw oływ ana przez przeciw ników  
m etodologii kom paratystycznej w ypow iedź W elleka nie jest jednak  d ruz
g o cącą  k ry ty k ą  dyscypliny, w brew  tytułow i zaw iera bowiem  elem enty 
konstruk tyw nej refleksji na tem at jej niewątpliwych og ran iczeń  o raz  nie
zaprzeczalnych możliwości jej rozwoju. W  koncepcji W elleka, podejmują
cego polemikę ze sform ułow anym i niem al trzydzieści lat wcześniej te 
zam i Van T ieghem a, kryzys nakazuje konieczność rewizji m etod badaw 
czych i celów kom paratystyki8, ale nie jest sygnałem  dewaluacji podsta
wowych osiągnięć dyscypliny, dzięki k tórej m ożliwa staje się in terp re tacja  
lite ra tu ry  w  k on tekśc ie  m ięd zy n aro d o w y m , jed n o cześn ie  h is to ry czn a  
i w artośc iu jąca9, a w ięc w ychodząca poza badania nad „faktycznym i” 
kon tak tam i in terliterack im i10 i trak tu jąca  piśm iennictw o w  sposób holi
styczny, jako sztukę tw o rzącą  i ch ron iącą  w artości un iw ersalne dla czło
w iek a11. U żyta w  ty tu le  a rty k u łu , k tó ry  s ta ł się m anifestem  ideowym

Por. R. Wellek, The Crisis of Comparative Literature, [w :] The Princeton  
Source-book in  Comparative Literature. From the European E nlightenm ent to the 
Global Present, red. D. D am rosch, N. M elas, M. Buthelezi, P rinceton & Oxford 
2009, s. 162. D alsze cytaty  za tym wydaniem.
Zob. R. Wellek, The C risis of Comparative Literature, s. 162-172 (polski przekład, 
ocenzurow any [w :] R. Wellek, K ryzys literatury porównawczej, przeł. I. Sieradzki, 
[w :] tegoż, Pojęcia i problemy n a u k i o literaturze, opr. H. M arkiew icz, W arszaw a 
1979, s. 392-403).
„A re-exam ination of our aim s and methods is needed”. R. Wellek, The Crisis of 
Comparative Literature, s. 162.
Por. C. Guillén, L’uno  e il molteplice. In troduzione alia  letteratura comparata  
(1985), przeł. A. G argano, C. G aiba, II Mulino, Bologna 2008, s. 104-105.
Por. R. Wellek, The C risis of Comparative Literature, s. 162-163.

„L iterary scholarship becomes an act of the im agination, like a r t itself, and thus a 
p reserver and creato r of the highest values of m ankind”. R. Wellek, The C risis of 
Comparative Literature, s. 171.
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„am erykańskiej szkoły kom paratystyki”12, m etafora The C risis of C om pa
ra tive L itera ture  okazała  się jednak  w yjątkowo przekonująca, w yznacza
jąc w  pew nym  sensie paradygm at dyskursu m etakry tycznego  kom paraty
styki, w  k tó rym  założenie, iż dyscyplina dośw iadcza przełom u, przesile
nia, dokonuje decydującego zw ro tu 13 lub znajduje się w  sytuacji g ran i
cznej, daje dodatkowe możliwości autodefinicji i ewolucji.

Nie bez ironii przyw ołane pojęcie crise de la  littéra ture  com parée  
staje się, na przykład, punktem  w yjścia ro zw ażań  na tem at perspektyw  
rozwoju i przyszłości kom paratystyki, jakie podejmuje na początku lat ’60 
René Etiem ble14. Co charakterystyczne, Etiemble przyjmuje tu taj -  idąc za 
przykładem  am erykańskim  -  medyczny sposób rozum ienia pojęcia k ry 
zysu, proponując potrak tow anie lite ra tu roznaw stw a porów naw czego jak 
pacjenta, k tó ry  potrzebuje jeśli nie lekarstw a, to  przynajm niej recepty  na 
środki pozw alające pow strzym ać rozwój choroby15. W cześniej podobną sty
listykę zaobserw ow ać m ożna u H enry’ego H. H. Rem aka, k tó ry  sytuację 
kom paratystyki opisuje, odw ołując się do term inologii medycznej: staw ia 
bowiem  diagnozę, w skazuje stosow ną terapię i prognozuje jej sku tk i16.

Por. D. D am rosch, N. M elas, M. Buthelezi, René Wellek: the C risis of Compara
tive Literature, [w :] The Princeton Sourcebook in  Comparative Literature, P rince
ton & Oxford 2009, s. 161-162. Na tem at w ystąpienia Welleka zob. też O. P ła
szczew ska, dz. cyt., s. 32-35, 61-63.
Por. W. Kopaliński, Słow nik w yrazów  obcych i zwrotów obcojęzycznych, W ar
szaw a 1989, s. 285.
„K rise der K omparatistik”, „The Crisis of Com parative L iterature”, „Crise de la lit
té ra tu re  com parée”, cela doit aussi se dire en serbe et en japonais... Encore que le 
mot „crise” soità la mode, et que, pour raccrocher le lecteur, les auteurs d’articles 
ou d’ouvrages sur n’im porte quoi l’accrochent n’im porte où, lan terne rouge de mai
son close, la litté ra tu re  com parée subit en effet, depuis deux décennies au moins, ce 
qu’il ne messied pas d’appeler une crise. Je me propose d’en faire ici le diagnostic, 
en vue, qui sait, de prescrire ou du moins de suggérer quelques rem èdes”. R. Etiem
ble, Comparaison n’est pas raison. La crise de la littérature comparée, G allim ard, 
P aris 1963, s. 9 [„K rise der K om paratistik’, „The C risis of Comparative L iteratu
re", „kryzys kom paratystyki”, powinno się to też powiedzieć po serbsku i po japoń- 
sku... Czy to  dlatego, że słowo „kryzys” jest dzisiaj modne, czy dlatego, żeby przy
ciągnąć na nowo czytelnika, autorzy artykułów  lub dzieł o czymkolwiek, przycze
piają je gdziekolwiek jak czerw oną latarnię domu publicznego, kom paratystyka rze
czywiście doznaje, przynajmniej od dwóch dziesięcioleci czegoś, czego nie w ypada 
nazw ać inaczej niż kryzysem . Moim celem jest zdiagnozow anie tej sytuacji po to, 
by ew entualnie w skazać lub podpowiedzieć pewne lekarstw a, przeł. O. P.].
Por. tam że, s. 9.
Zob. H. H. H. Remak, Comparative Literature at the Crossroads. D iagnosis, 
Therapy, and  Prognosis, “Yearbook of Com parative L iterature” 9 (1960), s. 1-28.



306 Olga P łaszczew ska

Podkreślić  należy, że m etaforyka „szpitalna” pojawia się przede w szy
stkim  w  ty tu le  artyku łu  Rem aka, spełniając rolę chw ytnego hasła w yw o
ław czego. Ze w zględu na polemiczny ch a rak te r w ypow iedzi (jako kon
flik to w ą, nie zaś k om plem en tarną , ukazu jące j relację francusk iego  i am e
rykańskiego  modelu kom paratystyk i17), w ystępuje w  niej spore n ag ro m a
dzenie m etaforyki w alki politycznej. Term iny tak ie  jak  kontrow ersje, 
a tak , obrona, dymisja, naw et a p a rth e id  na określenie „zam kniętego” za in 
te reso w an ia  w ybranym  obszarem  badań  porów naw czych18, stopniowo 
zastępuje poetyka tradycyjna, posługująca się pojęciami, „określenia s ta 
tu s  quo”, za łożeń  w stępnych, w y zn aczen ia  „perspektyw  rozwoju” a p rze
de w szystkim  „rozw iązan ia problemu” za in te resow an ia  kom paratystyki 
zagadnien iam i historycznym i lub w artościow ania este tycznego19. W arto 
nadm ienić, że w  tym  sam ym  tekście Rem ak w prow adza do refleksji nad 
badaniam i porów naw czym i rów nież obrazy w yw odzące się z antycznej 
koncepcji postrzegan ia  życia -  o raz  procesów  poznaw czych -  jako drogi. 
F ig u ra  „kom paratystyki na rozd rożu” okaże się jednym  z loci co m m u n es  
m etakry tyk i porów naw czej w  XX i XXI wieku. P ow róci do niej sam  Re
m ak 20, naw iąże David D am rosch , staw iając kom paratystykę na „podwój
nym rozdrożu”21, w  Polsce posłuży się nią M ichał K uziak, zaś R yszard  
Nycz ujmie ją  w  kategoriach  n o sto s, w ędrów ki, k tó ra  w  końcu doprow a
dza do punktu  w yjścia, jak  sugeruje ty tu ł Od ko m p a ra ty s tyk i do p o lon i
s tyk i (i z  pow ro tem )22.

W  odniesieniu do lite ra tu roznaw stw a porów naw czego m etafora 
kryzysu na dobre zakorzen iła  się w  św iadom ości hum anistów  -  posłu
gują się nią lub do niej naw iązują, aprobatyw nie lub polemicznie, z a ró 
wno sam i kom paratyści, jak  i badacze nie identyfikujący się z tą  dziedzi
ną, nie tylko w  S tanach Zjednoczonych, ale na całym  świecie. W arto  przy

17 Por. tam że, s. 2-12.
18 Por. tam że, s. 3. W  podobny sposób term inologią polityczną posługuje się Ed

w ard K asperski, używając pojęcia „getto” kom partystyczne w pracy Kategorie 
kom paratystyki, W arszaw a 2010.

19 Por. H. H. H. Remak, Comparative Literature at the Crossroads, “Yearbook of
Com parative L iterature” 9 (1960), s. 20.

20 Zob. H. H. H. Remak, Once again: Comparative Literature at the Crossroads,
“Neohelicon” XXVI (1999)/2.

21 Zob. D. D am rosch, The 2003 ACL A P residential Adress: The R oads of Excess:
C omparative Literature at a Double Crossroads, “Com parative L iterature” 55 n. 3 
(Summer 2003), s. viii-xv, h ttp ://w w w .jstor.o rg /stab le/4125398 [0 8 /0 5 /2 0 1 1 ].

22 Zob. R. Nycz, Od kom paratystyki do po lon istyk i (i z pow rotem ) „Teksty D rugie”
1992 nr 1 /2 .

http://www.jstor.org/stable/4125398
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toczyć w  tym  miejscu jeden z g łosów  podkreślających pozytyw ny aspekt 
kryzysu jak o  sy tuacji, k tó re j sku tk iem  m ogą być zm iany na dobre. Już 
u p rogu lat ’70 am erykański badacz H askell M. Block podkreśla , że k ry 
zys niekoniecznie musi oznaczać zam ęt i niespójność, a m oże być w y ra
zem  dram atyzm u dokonującego się w  hum anistyce p rzew artościow ania po
staw  i w a rto śc i23. W  podobny sposób rozum ie dziś kryzys R ichard Rorty, 
w iążący  to  pojęcie z nieuchronnie nadchodzącym i zm ianam i, k tó re  ozna
czają jednak  nie upadek a kolejny etap rozwoju kom paratystyki, bowiem 
„żadna zdrow a dysycplina hum anistyczna nie trw a  w  niezm ienionym  s ta 
nie dłużej niż jedno lub dw a pokolenia”24. Z pew nością jednak  przenośnia 
w prow adzona przez W elleka w yznacza paradygm at kry tycznego m yśle
nia o kom paratystyce, w  k tórym  punktem  w yjścia jest pokazanie bądź 
słabości (rzeczyw istych lub w yim aginow anych), bądź punktów  spornych 
albo niekonsekw encji dyscypliny, w  wielu sytuacjach wciąż prezentow anej 
-  jak  zaznacza Tom asz Bilczewski -  jako m etanauki w  „stan ie  perm a
nentnego kryzysu 25. Takie stanow isko przyjmuje, m iędzy innym i, Claudio 
G uillén, k tó ry  w  połowie lat osiem dziesiątych formułuje sze reg  tez na 
tem at lite ra tu roznaw stw a porów naw czego, do chwili obecnej stanow ią
cych istotny punkt odniesienia dla badaczy podejmujących próby redefi- 
niow ania tej dziedziny. W  1985 roku G uillén sytuuje kom paratystykę w 
kontekście ogólnego, obejm ującego w  zbliżonym stopniu E uropę i A m e
rykę kryzyzsu tożsam ości, k tó ry  nazyw a rów nież „ogólnym  zagub ie
niem ” h u m an is ty k i w  sy tuacji zach w ian ia  obow iązujących  jed n o stk i i 
zbiorow ość system ów  w artości (politycznych, społecznych, narodow ych,

„La présence de la crise n’implique pas nécessariem ent la confusion et l’inco
hérence. Au contraire, elle donne plutôt un sens dram atique à la confrontation 
dynamique des attitudes et des valeurs, source indispensable d’énergie et de 
puissance dans les ten taives hum aines”. H. M. Block, Nouvelles tendences en lit
térature comparée, Editions A .-G . N izet, Paris 1970, s. 15 [W ystąpienie kryzysu nie 
oznacza w cale zam ętu i niespójności. W ręcz przeciwnie, nadaje dram atyczny sens 
dynamicznej konfrontacji postaw  i w artości, [staje się] niezastąpionym  źródłem 
energii i mocy ludzkich wysiłków, przeł. O.P.].

„No healthy humanistic discipline ever looks the sam e for m ore than  a generation 
or tw o”. R. Rorty, L ooking  Back at „Literary Theory , [w :] Comparative Litera
ture in an  Age of G lobalization , red. H. Saussy, The Johns Hopkins U P  Baltim ore 
2006, s. 67; cy ta t w polskim przekładzie za: R. Rorty, „Teoria literatury z perspek
tyw y czasu, przeł. T. Kunz, [w :] Niew spótm ierność. Perspektyw y now oczesnej 
kom paratystyki. A ntologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 330.
Por. T. Bilczewski, K om paratystyka i interpretacja. Nowoczesne badania  poró
w nawcze wobec transla to logii, K raków  2010, s. 8-9.
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etnicznych)26. Za w arian t m etafory kryzysu uznać m ożna u ży tą  przez 
brazylijską uczoną, Tanię Franco C arva lha l figurę wieży Babel (w in
nych kontekstach  posłużyli się tą  figu rą  G eorge Steiner i Jacques D erri
da) w  refleksji na tem at złożoności w spółczesnej kom paratystyki, roz leg
łości jej obszarów  badaw czych i eklektyzm u m etodologicznego27, k tó ry  
m ożna uznać zarów no za  dobrodziejstwo dyscypliny, jak  i za jej podsta
w ow ą wadę.

Chociaż w raz  z upływ em  czasu zm ienia się sposób rozum ienia 
kom paratystyki, modyfikacji ulegają jej definicje, przekonanie o kryzysie 
dziedziny nie słabnie. W  A m eryce pow raca ono w  kontekście za in te reso 
w ania instytucjonalnym  k sz ta łtem  dyscypliny, tracącej tożsam ość badaw 
czą -  jak  m ożna w yw nioskow ać z w ypow iedzi lum inarzy -  na skutek 
odejścia od modelu kom paratystyki, k tórej celem jest badanie lite ra tu ry  
w  jej relacjach z innymi obszaram i ekspresji człow ieka28, na rzecz m eta- 
k rytyki o raz  kom paratystyki kulturow ej, o trudnym  do określenia , pozba
wionym  w yraźnych g ran ic  przedm iocie badań. A nalizując zag ro żen ia , na 
jakie n arażone jest lite ratu roznaw stw o porów naw cze, C harles Bernhei- 
m er w  raporcie z 1993 roku zastępuje term in  k ry zy s  p e ry frazą , podsu
m owując bowiem  obserw acje na tem at s ta tu s  quo  uniw ersyteckiej kom 
p ara ty sty k i w  S ta n ach  Z jednoczonych, s tw ie rd z a , że znajduje się ona 
w  punkcie krytycznym  swojego rozw oju29. N iedługo później Jonathan

Por. C. Guillén, dz. cyt., s. 7-24.
Por. T. Franco C arvalhal, Literatura com parada, Sâo Paulo 1986, s. 5-6.
„L iterary phenomena are  no longer the exclusive focus of our discipline”, zau
w aża w 1993 roku Charles Bernheim er, por. The Bernheim er Report, 1993, [w :] 
C omparative Literature in  the Age of M ulticulturalism , B altim ore-London 1995, s. 
42. [ Zjawiska literackie nie stanow ią  już jedynego przedm io tu  zain teresow ania  
naszej dyscypliny. Raport Bernheim era, 1993. K om paratystyka na przełom ie w ie
ku, przeł. M. W zorek, [w :] Niewspótmierność..., Kraków  2010, s. 141].

„We feel that com parative literatu re  is at a critical juncture in its h isto ry”. The 
Bernheim er Report, 1993, [w :] Com parative L iterature in the A ge of M ulticultura
lism, B altim ore-London 1995, s. 47. [U ważam y, że literaturoznaw stw o porów
nawcze znajduje się w krytycznym  punkcie swojej historii. R aport Bernheim era, 
1993. K om paratystyka na przełom ie w ieku, przeł. M. W zorek, [w :] N iew spótm ier
ność..., K raków  2010, s. 147]. Na m arginesie w arto  -  za A rm andem  Gniscim - 
pow tórzyć, że refleksja nad raportem  B ernheim era i, dodajmy, również H auna 
Saussy’ego, nie jest dyskusją nad obowiązującym w całym  świecie modelem kompa
ratystyki: „A ssolutam ente caratteristico  (...) mi sem bra il caso  del famosissimo rap
porto  Bernheim er (1993) di cui tutti „dobbiamo” discutere, m editerranei e asiatici, 
caraibici e centro-african i, cosi corne se esso affrontasse „i nostri” (di tu tti noi) 
probierni. II libro curato da Bernheim er, invece, riguarda esplicitam ente la „situa-
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Culler podejmuje próbę eksplikacji, na czym polega k ry zy s  w  lite ra tu ro 
znaw stw ie p o rów naw czym  la t ’90  XX w ieku , u znając , że w iąże  się on 
„z trudnościam i w  w yjaśnieniu natu ry  nowej porów nyw alności”, k tó ra  
jest zasad ą  badań  porów naw czych30.

Pojęcie kryzysu pojawia się w  tym  okresie tak że  w  Europie, m iędzy 
innymi w  refleksji nad  za d an iam i lite ra tu ro z n a w s tw a  porów naw czego 
w  dobie postkolonializm u (The C risis of C om parativism  in a P ost-C o
lo n ia l World), przy okazji określan ia nowych granic -  czy też nowych obsza
rów  badań  kom paratystycznych31. Z ao strza  się tu taj w ydźw ięk „figur ne
gatyw nych”, k tó re  m ają definiować sytuację dyscypliny. Susan  B assnett 
w  swojej C om parative L iterature. A Critical In tro d u ctio n  formułuje tezę 
o zużyciu się tradycyjnego modelu kom paratystyki, o p arteg o  na badaniu 
opozycji binarnych, niepodw ażalnej w ierze w  k u ltu ro tw órczą  rolę lite ra
tu ry  zachodniej i p róbach  ah is to ry czn y ch  o d cz y ta ń  p iśm ien n ic tw a32. 
O tak im  wcieleniu lite ra tu roznaw stw a porów naw czego powie B assnett: 
„Today, com parative lite ra tu re  in one sense is dead”33, w skazując jedno
cześnie nowe k ierunki rozwoju badań  o niewątpliw ie porów naw czym  na
chyleniu, tak ich  jak  przeżyw ające rozkw it studia postkolonialne i odna
w iające się w  epoce refleksji nad w ielolkulturow ością poszukiw ania tran s- 
latologiczne. Pojaw iająca się tu taj idea „śmierci dyscypliny”34 okaże się in-

zione della le tteratu ra  com parata nelle université statunitensi e solleva le questioni 
derivanti dalle difficoltà ehe la disciplina oggi ,,li” incontra, sop ra ttu tto  nei con
f ro n t della avanzata  di „cultural studies”. A. Gnisci, M ondialità  e decolonizza- 
zione  (1997), [w :] A. Gnisci, F. Sinopoli, M anuale storico di letteratura compara
ta, Roma 2004, s. 217-218. [Zupełnie charakterystyczny wydaje mi się przypadek 
słynnego raportu  B ernheim era (1993), o którym  wszyscy „musimy” dyskutować, 
mieszkańcy terotorium  śródziem norskiego i Azjaci, narody Karaibów  i środkowej 
Afryki, jakby dotyczył on naszych (nas wszystkich) problemów. P raca  pod redakcją 
B ernheim era explicite  dotyczy natom iast sytuacji kom paratystyki na uniw ersyte
tach w Stanach Zjednoczonych i podejmuje zagadnienia w ynikające z trudności, z 
jakimi dyscyplina „tam” się spotyka, zw łaszcza w okolicznościach gw ałtow nego 
rozwoju cultural studies, przeł. O. P.]
Por. J. Culler, P orów nywalność  (1995), przeł. T. Bilczewski, [w :] Niewspótmier- 
ność..., K raków  2010, s. 107.
Zob. Rem apping the B oundaries. A New Perspective in  Comparative Literature, 
red. G. Franci, Bologna 1997.
Por. S. B assnet, Comparative Literature. A Critical Introduction, London-N ew  
York 1993, s. 47.
Tamże, s. 47.
Podobna m etaforyka pojawia się w niektórych w ystąpieniach badaczy am erykań
skich jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, na co zw raca uw agę Tomasz 
Bilczewski: „W wieku XX pojawi się cała seria określeń stosow anych jako dia-
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spirująca przede w szystkim  dla badaczy zabierających głos w  sprawie 
kom paratystyki na początku XXI w ieku (tak ich  jak  T erry E ag le ton  czy 
G ayatri Ch. Spivak), natom iast kom paratyści zajmujący się tą  kw estią 
bezpośrednio po ukazaniu  się m onografii B assnett zadowolą się nieco ła
godniejszym i obrazam i. Przykładow o, na sympozjum pośw ięconym  kom- 
paratystyce przez Bolońską A kadem ię Nauk i Yale University w  maju 
1994 roku, M ichael Holquist opisuje problem atykę poszukiw ań porów 
nawczych m iędzy innymi za pom ocą m etafory „kolonii karnej”35. S tano
wisko B assnett znajdzie poparcie w  S tanach  Zjednoczonych, gdzie ko
m entujący rap o rt B ernheim era Tobin Siebers stw ierdził, że „kom paraty
styka jako dziedzina nauki zam iera”, a przyczyn tak iego  stanu  należy po
szukiw ać w  sukcesie, jaki przez d łuższy  czas odnosiła36. Siebers bezbłę
dnie, jak  okaże się później, w skazuje potencjalne k ierunki rozwoju m eta- 
krytycznej refleksji nad lite ra tu roznaw stem  porów naw czym , dochodząc 
do w n io sk u , że skupi się ona na p o szuk iw an iu  odpow iedzi na  p y tan ie
0 sens i k sz ta łt  dalszego  istn ien ia37.

W  Polsce rozw ażan ia  nad kryzysem  lite ra tu roznaw stw a porów 
naw czego stanow ią rów nież punk t w yjścia istotnej dla k sz ta łtu  rodzimej 
kom paratystyki dyskusji w  Radziejow icach w  1997 roku, gdzie T eresa Ko- 
stkiew iczow a ukazuje prak tyczne osiągnięcia dyscypliny w  E uropie i na 
świecie jako paradoksalne zaprzeczenie przekonania o jej recesji38. Jesz
cze dziesięć lat później M ichał K uziak, p o w raca jąc  do refleksji nad ro lą
1 miejscem  kom paratystyki w  polskiej nauce, pow tórzy  za A m erykanam i, 
opisującymi sytuację lite ra tu roznaw stw a porów naw czego w  kategoriach  
„insty tucjonalnego schyłku 39, że znajduje się ona „w stan ie  trw a łeg o  k ry 

gnoza kolejnych kłopotów niezbyt mocnego organizm u kom paratystyki, zapow iada
jąca jego blisko kres, śmierć, unicestw ienie. O nieodległym  zgonie będą mówili 
Frank W. Chandler, Samuel Putnam  i H enry Smith w latach 30 por. T. Bil- 
czewski, „Theatrum ana tom icum : kom paratystyka  i ciato, [w :] K om paratystyka  
dzisiaj, 1 .1, Kraków 2010, s. 201.

35 Por. M. Holquist, M etropole and  Penal Colony: Two M odels of Comparison, [w :]
Rem apping the Boundaries, Bologna 1997, s. 23-38.

36 Por. T. Siebers, Sincerely Yours, [w :] Comparative Literature in  the Age of Mul-
ticulturalism , B altim ore-London 1995, s. 196.

37 Por. tam że, s. 196.
Por. T. Kostkiewiczowa, Orientacje badawcze i kondycja w spółczesnej kom para
tystyki. W prowadzenie do dyskusji, [w :] B adania  porównawcze. D yskusja o m eto
dzie. Radziejowice 6-8 lutego 1997, red. A. N ow icka-Jeżow a, Izabelin 1998, s. 11-16.

39 Por. F. Loriggio, Pamięć dyscypliny jako h istoria  kulturow a: kom paratystyka,
globalizacja i kategorie badań literackich  (2004), przel. A. S terczyńska, [w :] Nie- 
wspótm ierność..., Kraków 2010, s. 277 i nn.
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zysu, k tó ry  w  szczególny sposób nasilił się w spółcześnie”40. W  2010 ro 
ku K ostkiew iczow a, pow racając do rozw ażań  nad zak resem  i celem ba
dań porów naw czych, zw róci uw agę na fakt, że kom paratystykę opa
trzono  etykietą  dziedziny przechodzącej „trw ały  kryzys” rów nież dlatego, 
że „nie dopracow ała się ostatecznie w łasnego przedm iotu i narzędzi”41. 
Nieco łagodniejszą m etaforyką posługują się badacze wybierający, jak 
A dam  Kola, zam iast term inu „kryzys” bliskie koncepcjom  G uilléna a po
w racające w  badaniach nad postm odernizm em  pojęcie „niepew ności”, k tó ra  
cechuje k o m p ara ty sty k ę  w  tak im  stopniu  jak  hu m an isty k ę  w  o g ó le42. 
Z kolei Tom asz Bilczewski postrzega „kryzysow e te ry to rium ” w spó łczes
nych badań  porów naw czych jako „obszar przesilenia, w strząsów , a nie
raz ekstrem alnych połączeń i kombinacji, służących odnowie, oczyszcze
niu, skierow anych ku lepszej przyszłości”43. M ów iąc o kom paratystyce, 
w prow adza rów nież m etaforykę rynku i w ym iany ekonomicznej. Stanow i 
ona nową, choć niekoniecznie przez w szystkich akcep tow aną jakość dys
kursu m etakry tycznego , odzw ierciedlającą charak terystyczny  dla XXI 
wieku „biznesowy” kod opisyw ania św iata.

Podobną rolę jak  W ellekowska koncepcja „kryzysu kom paratystyki” 
odeg ra ła  w  refleksji autotem atycznej tej dziedziny sform ułow ana przez 
S usan  B assnett teo ria  śm ierci lite ra tu roznaw stw a porów naw czego jako 
autonom icznej dyscypliny hum anistyki44. Jako efektowny ty tu ł w ykorzy
stuje określenie D eath of a D iscip line  tłum aczka Derridy, znawczyni 
feminizmu i teorii postkolonialnej, G ayatri Ch. Spivak45, k tó ra  w  2003 ro 
ku proponuje kolejną rewizję pojęcia kom paratystyki. Jak  zauw aża 
A ndrzej Hejmej, „propozycja Spivak” jedynie udaje „krytykę to ta ln ą”,

M. Kuziak, K om paratystyka na rozdrożu?, „Porów nania” 2007 nr 4, s. 11.
Por. T. Kostkiewiczowa, K om paratystyka literacka d zis ia j -  prelim inaria: co, jak  
i po co porównujem y, [w :] K om paratystyka m iędzy  M ickiew iczem  a dniem  d zi
siejszym , red. L. W iśniewska, Bydgoszcz 2010, s. 153.
Por. A. F. Kola, K ulturoznaw stw o a instytucjonalizacja  kom paratystyki, [w :] 
K om paratystyka dzisia j, 1 .1, Kraków 2010, s. 83-84.
T. Bilczewski, Wstęp. E konom ia i polityka  kom paratystyki, [w :] Niewspótmier- 
ność..., Kraków 2010, s. XVII.
Por. S. B assnett, Comparative Literature, London-N ew  York 1993, s. 161.
Zob. G. Ch. Spivak, Death of a D iscipline, New York 2003. Dyskusji na tem at 
książki Spivak poświęcony jest cały  numer “C om parative L iterature”, zob. Respon
d ing  to the D eath of a Discipline: An ACLA Forum, “C om parative L iterature” 57, 
n. 3 (Summer 2005), h ttp ://w w w .jstor.o rg /stab le/i383314 [8 /0 5 /2 0 1 1 ]. W  Polsce 
na ten tem at zob., m. in. T. Bilczewski, “D eath of a Discipline" - recenzja, „Ruch 
L iteracki” 2006 z. 2, s. 269-271 i O. P laszczew ska, dz.cyt., s. 77-78 , 208-209 .

http://www.jstor.org/stable/i383314
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będąc „w istocie k ry ty k ą  um iarkow aną”46. „Śmierć dyscypliny” oznacza tu 
taj po prostu  odrzucenie lite ra tu roznaw stw a porów naw czego o p arteg o  
na „narodow ych lite ra tu rach  europejskich” i g łoszącego  w yższość lite ra
tu ry  Zachodu nad piśm iennictw em  innych narodów  (Spivak proponuje, by 
przedm iotem  refleksji porów naw czej uczynić lite ra tu ry  Azji, Afryki, A m e
ryki Łacińskiej, daw nego ZSRR, te ry to riów  dominacji islamu oraz  mniej
szości ku ltu row ych47) o raz  sugestię, by trak tow ać jego in terpretację  jako 
źródło  wiedzy o w ielokulturow ym  św iecie48. New C om parative L itera ture  
ma być, w  przeciw ieństw ie do kom paratystyki tradycyjnej, apolityczna49 
(chociaż tezy Spivak o relacjach m iędzy kolonizatorem  i kolonizowanym , 
jej propozycja rozw ijania tzw. suba ltern  s tu d ie s  spraw ia w rażen ie  silnie 
m otywowanej ideologicznie, zw łaszcza gdy uw zględni się w cześniejsze 
za in te resow an ia  badaczki m arksizm em 50) i skupiać się na poznaw aniu In
nego i dośw iadczenia obcości, zapisanego w  dziele literack im 51.

Z am iast zgonu dyscypliny znajdziemy w ięc u Spivak przem ianę 
kom paratystyki zgodnie z tendencjam i w spółczesnej hum anistyki, dążącej 
do p rzek raczan ia  g ran ic  (crossing  boundaries), przy czym zastąpienie 
obrazu kryzysu silniej nacechow aną w izją śmierci służy tu taj podkreśle
niu bezpow rotności tradycyjnego modelu kom paratystyki. K ryzys impli
kuje bowiem  możliwość odrodzen ia, śm ierć -  definityw ny koniec. W obec 
takiej stylistyki nie zaskakuje zatem  m etaforyka „życia po śm ierci” (after
l i fe), jaka pojawia się, na przykład, w  kom entarzu  do tez Spivak sporzą
dzonym  na użytek ACLA przez Emily A p ter52. Do podobnej poetyki na
w iązuje w  odchodzącym  od negatyw nego  obrazu kom paratystyki rap o r
cie ACLA H aun Saussy. Jego  refleksja nad odradzającą  się, dzięki in te r
dyscyplinarności, w arto śc ią  lite ra tu roznaw stw a porów naw czego -  w  k tó 
rej pojaw iają się m iędzy innymi tak ie  określenia, jak  „trium f kom paraty
styki” lub „epoka kom paratystyki” w  odniesieniu do przełom u XX i XXI

Por. A. Hejmej, K om paratystyka kulturow a: interpretacja i egzystencja, [w :] 
K om paratystyka dzisia j, 1 .1, K raków  2010, s. 70.

47 Por. G. Ch. Spivak, Death of a D iscipline, New York 2003, s. 84-85.
48 Por. tam że, s. 4-23. Ten fragm ent zbioru esejów Spivak zosta ł przełożony na ję 

zyk polski, zob. G. Ch. Spivak, P rzekraczanie granic, przeł. E. K raskow ska, [w :] 
N iewspótm ierność..., K raków  2010, s. 161-184.

49 Por. G. Ch. Spivak, D eath of A D iscipline, New York 2003, s. 71-72
Zob. G. Ch. Spivak, Can the Subaltern Speak?  [w :] M arxism  and  the Interpreta
tion  of Culture, red. C. Nelson, L. G rossberg, U rbana, C hicago 1988, s. 271-313.

51 Por. G. Ch. Spivak, D eath of A D iscipline, New York 2003, s. 73 -74 ,102 .
Zob. E. Apter, Afterlife of a D iscipline, „Comparative L iterature” 57, n. 3 (Sum
mer 2005), s. 201-206, h ttp ://w w w .jstor.o rg /stab le/i383314  [8 /0 5 /2 0 1 1 ].

http://www.jstor.org/stable/i383314
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wieku -  nosi ty tu ł „Wyborny trup p o zs zy w a n y  ze  św ieżych  koszm arów .
0  m em ach, p szcze lich  rojach i sam olubnych  gen a ch 53. K om paratystyka, 
odnosząca „poniekąd” sukces, okazuje się w  wizji S aussyego  tw orem  
przypom inającym  F rankenste ina , a w ięc zarów no przerażającym  w  sw o
jej m onstrualności, jak  i dow odzącym  geniuszu tych, k tó rzy  powołali ją 
do istnienia i u trzym ują przy życiu. W yw oław cze określenie kom paraty
styki jako upiora jest w  rozw ażan iach  S aussyego  logiczną konsekw encją 
podjęcia dyskusji nad dziedziną, której śm ierć zo sta ła  og łoszona i za
aprobow ana przez odbiorców.

N aw et dosyć pobieżne spojrzenie na fundam entalne dla kom paraty
styki w ypowiedzi m etakry tyczne pozw ala zauw ażyć, że posługiw anie się 
n eg a ty w n ą  m eta fo ry k ą  odw ołującą się do pola sem an ty czn eg o  kryzysu
1 agonii, zarów no w  sensie politycznym jak  i m edycznym , p rzew aża w  w y
pow iedziach badaczy anglosaskich o raz  w  środow iskach uczonych naw ią
zujących do w ypracow anych w  S tanach  w zorców , pow racając w  Europie 
g łów nie, choć nie w yłącznie (jak dowodzi przykład S usan  B assnett) na 
zasadzie przy toczen ia  albo reperkusji. W  dzisiejszej Francji, jak  w ynika, 
na przykład, z og łoszonego w  2007  roku raportu  o stanie dyscypliny, 
uw aga badaczy skupia się przede w szystkim  na „dynam icznym  życiu roz
wijającej się dziedziny”54, to też trudno w  ich rozw ażan iach  dopatrzeć się 
m etaforyki kryzysu. W  pew nym  sensie jako n iezam ierzoną ilustrację 
skłonności anglosask iego  lite ra tu roznaw stw a porów naw czego do sam oo- 
k reślan ia  się za pom ocą figur negatyw nych potrak tow ać m ożna tak że  -  
w  innym  celu przygotow any przez Tom asza Bilczew skiego -  w ybór am e
rykańskich w ypow iedzi m etakrytycznych z ostatn ich  dw udziestu lat, opu
blikowany w  2010 ro k u 55. K om paratystyka p o strzeg an a  jest w  w iększości 
z nich zgodnie z określonym  przez T hom asa K uhna paradygm atem  „nie- 
w spółm ierności” i stanow iącą jego podstaw ę tezą  o tym , że czynnikiem

Zob. H. Saussy, E xquisite  Cadavers S titched from Fresh N ightm ares, [w :] Com
parative Literature in  an  Age of G lobalization, B altim ore 2006, s. 3 - 42; ty tu ł w 
przekładzie Ewy Rajewskiej [za:] N iewspótm ierność..., Kraków 2010, s. 185.
„(...) la vie et le dinamisme d’une discipline en évolution (...)”. A. Tomiche, Avant- 
pro p o s , [w :] La recherche en Littérature générale et comparée en France en 
2007. B ilan  et perspectives, red. A. Tomiche, K. Zieger, Valenciennes 2007, s. 14. 
Niew spótm ierność. Perspektyw y now oczesnej kom paratystyki. A ntologia, red. T. 
Bilczewski (Kraków 2010), obejmuje teksty aktualne, z którym i polski lite ra tu ro 
znawca mógł zetknąć się, sięgając do wypowiedzi oryginalnych -  nie są  to  teksty 
nieobecne w polskiej refleksji badawczej (w ystarczy sięgnąć do takich czasopism, 
jak „Teksty D rugie” czy kierow ane przez B ogusław a B akulę poznańskie „P oró
w nania”, by przekonać się o zain teresow aniu  rodzim ego odbiorcy tym, co dzieje się
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detrm inującym  ksz ta łtow an ie  się teorii naukow ych jest k ry zy s56. Sięgając 
do zaw artych  w  tej antologii przekonujących opisów kom paratystyki jako 
„dyscypliny poza dyscypliną” (in d isc ip lin e , David Ferris), przechodzącej 
z ekstazy  w  agonię (Urlich W eisstein) dziedziny „program ow o opozycyj
nej” (Linda H utcheon), w a rto  uśw iadom ić sobie, że ukazują one sytuację 
i sposób postrzegan ia  lite ra tu roznaw stw a porów naw czego w  S tanach 
Zjednoczonych i niekoniecznie m uszą być trak tow ane  jako model obow ią
zujący w  europejskiej myśli m etakrytycznej. Na problem b ezw arunko
w ego zapatrzen ia  wielu środow isk europejskich w  am erykański model 
kom paratystyki zw raca od daw na uw agę w łoski lite ratu roznaw ca, A r-

w kom paratystyce zagranicznej). W  Antologii uw zględnione zostały  trzy glosy 
badaczy nieam erykańskich - Susan B assnett i P e tera  de Bolla oraz G eorgea  Stei- 
nera, autora jednej z trafniejszych i najzwięźlejszych definicji kom paratystyki, jakie 
pojawiły się w ostatnich dwudziestu latach - szczęśliwie przeniesionej na g run t pol
ski w „Porów naniach” a w N iew spótm ierności przedstaw ionej w rozdziale poświę
conym translacji. H istorycznie udokum entowana, przejrzysta i precyzyjna definicja 
Steinera, k tóry  swoją koncepcję opiera na długoletnich doświadczeniach praktyki 
kom paratystycznej, wydaje się w ręcz podw ażać późniejsze tezy R ortyego  na tem at 
jalowości, niecelowości i niemożliwości określenia „istoty” kom paratystyki (s. XIII). 
Z asługą redak to ra  tomu jest dokonanie w yboru tych tekstów, a przede w szystkim 
ich uporządkow anie. Wypowiedzi badaczy zostały  zgrupow ane w siedmiu obsza
rach tem atycznych. Z jednej strony pojawiają się tu elementy definicji dyscypliny i 
zagadnienia dotyczące życia instytucji (r. II) -  z drugiej -  problemy szczegółowe 
(kom paratystyka w badaniach genderow ych (r. V), w polityce (r. VI), translacja (r. 
VII). Bez dobrej orientacji w sytuacji am erykańskiej kom paratystyki przełomu XX i 
XXI wieku taka  kategoryzacja byłaby niemożliwa - dzięki niej czytelnik Antologii 
poznaje nie tylko poszczególne wypowiedzi teoretyczne, ale rów nież główne pola 
zain teresow ań literaturoznaw stw a porów naw czego w Stanach Zjednoczonych w 
fazie „ekspansji w ielokulturowości”, zain teresow ania przekładem  i borykania się z 
„problemami globalizacji” (s. LVII). P rezen tacja  tych tekstów  w przem yślanym 
w yborze i po polsku ma także  dodatkow ą zaletę, jaką  jest umożliwienie odbiorcy 
„bezpiecznego” pod w zględem lingwistycznym  dostępu do tekstu, k tó rego  lektura 
w oryginale może sprowadzić na manowce mniej przygotow anego czytelnika, jako 
że postm odernistyczny język teorii literatu ry  nie jest językiem łatw ym , posługuje 
się dość herm etyczną leksyką, ma skłonność do specyficznej metaforyki. Tym bar
dziej chwalić należy wysiłek tłumaczy, starających się o „wierne i piękne” przedsta
wienie poszczególnych wypowiedzi zgodnie z konwencjami polskiego dyskursu teo 
retycznego. Antologia staje się także  punktem  wyjścia przeprowadzonej 14 stycznia 
2011 roku w K rakowie dyskusji na tem at kom paratystyki, zob. Rozmowa O proble
m ach w spółczesnej kom paratystyki, z udziałem M. Korytowskiej, O. Płaszczew - 
skiej, M. Skwary, B. Bakuły, T. Bilczewskiego, A. Borow skiego, A. Hejmeja i T. 
Sławka, „Wielogłos” 1-2 (7-8) 2010, s. 7-38.
Por. L. W aters, Epoka niew spótm ierności (2001), przeł. T. Bilczewski, [w :] Nie- 
wspótm ierność..., Kraków  2010, s. 66-68.
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m ando G nisci, podkreślając, że w y ra s ta  on z daw nej tradycji badań  p o ró 
w naw czych w  połączeniu z osiągnięciam i postm odernistycznej myśli 
hum anistycznej w  Europie, a więc nie stanow i oryg inalnego  rozw iązan ia  
badaw czego57.

Pojaw iająca się w  dyskursie m etakry tycznym  m etaforyka negatyw 
na stanow i jeden z paradoksów  w spółczesnych badań  porów naw czych, 
k tó re  należą  do trw alszych  i prężniej ewoluujących nurtów  lite ra tu ro 
znaw stw a XX i XXI wieku. Jak  się wydaje, zarów no w  am erykańskim  
jak  i w  europejskim  epatow aniu stanem  kryzysu czy dośw iadczaniem  
„sytuacji granicznej” przez kom paratystów  mieści się trochę kokieterii (m ó
wimy o kryzysie, bo przecież w szyscy w iedzą, że jest inaczej, że dyscyp
lina doskonale się rozw ija, a trudności dotykają ją  w  tak im  stopniu, w  ja
kim dotknięta jest nimi w spółczesna hum anistyka, w chodząca, w ed ług  
ok reślen ia  H aliny  Ja n a sz e k  -  Ivanickovej, w  w irów kę g lobalizac ji58), 
a tak że  trochę myślenia m agicznego (deklaracja kryzysu gw aran tu je , że 
w  rzeczyw istości się on nie zdarzy). Użycie pojęcia „kryzys” w  refleksji 
autotem atycznej dowodzi sam oświadom ości uprawiających kom paratystykę 
badaczy59 a tak że  ich przekonania o konieczności doskonalenia dyscypli
ny. N iebezpośrednio św iadczy też o trak tow aniu  tej nauki -  zgodnie z tra-

„(...) la cultura um anistca nordam ericana, dim enandosi tra  l’antica eredità e la più 
recente influenza del sapere europeo (il decostruzionism o e il postmodernism o fran- 
cesi o i „cultural studies” e le “postcolonial theories” inglesi e dell’ex impero britan- 
nico) da una parte , e l’e terna questione del m ulticulturalism o, dall’altra, obbliga il 
mondo in tero  - o per lo meno, quello „che si fa obbligare” - a discutere questi stessi 
probierni e secondo le vedute di New York e di Toronto. A. Gnisci, M ondialità e 
decolonizzazione (1997), [w :] A. Gnisci, F. Sinopoli, M anuale storico di letteratura 
com parata, Roma 2004, s. 217. [Północnoam erykańska kultura hum anistyczna, 
wijąc się między dawnym dziedzictwem a najnowszym w pływ em  nauki europejskiej 
(francuskiego dekonstrukcjonizm u i postm odernizm u albo angielskich i pochodzą
cych z daw nego imperium brytyjskiego cultural stud ies  i postcolonial theories) z 
jednej strony, a odw ieczną kw estią wielokulturowości z drugiej, zm usza cały  świat 
-  a przynajmniej tych, którzy się „dają zmusić - do refleksji nad tymi samymi pro
blemami i zgodnie z optyką Nowego Jorku i Toronto”, przel. O. P.].
Osobnym w ątkiem rozw ażań na tem at języka kom paratystyki mogłoby stać się 
zagadnienie nacechow anego pozytyw nie dyskursu m etakrytyki i stopnia jego ironi- 
zacji, obejmujące, na przykład analizę takiej wypowiedzi: „K om paratystyka lite
racka po przezw yciężeniu autarkii europocentrycznej i wejściu na m iędzynarodow ą 
scenę porów naw czą literatu r Afryki i Azji, zyskała charak ter planetarny, interkon
tynentalny i interdyskursow y”. Por. H. Janaszek-Ivanickovâ, A bsoluty kom paraty- 
styczne  a w olna wola, [w :] K om paratystyka dzisia j, 1 .1, K raków  2010, s. 206. 
Terminy „kryzys” i „krytyka” mają ten sam  źródloslów, na co zw raca uw agę przy 
innej okazji W iesław Juszczak: Kptoi-e w sensie pierwszym (historycznie, bo nie 
obecnie) to „sąd” albo, ściślej, „rezultat osądzenia”, coś jak gdyby w yrok lub wer-
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dycją, w  myśl k tórej m etodologia porów naw cza w yw odzi się z XIX- 
-w iecznej koncepcji nau k  p rzy ro d n iczy ch  -  jak o  żyw ego o rgan izm u60, 
w  natu ra lny  sposób przechodzącego fazy rozkw itu  lub regresji. Szafow a
nie m etaforyką neg a ty w n ą m oże też w ynikać „z nakazów  mody, obow ią
zującej ideologii" k tó re  -  na co zw raca uw agę M aria  K orytow ska -  są 
znaczącym i czynnikam i w arunkującym i w ybory  badaw cze k ry ty k a61. 
P osłużenie się obrazem  śm ierci, agonii a naw et skandalu czy „zg o rsze
nia”-  jak  dzieje się to w  przypadku pośw ięconych problem atyce p rze
kładu ro zw ażań  L aurence’a V enutiego62 -  w  dyskursie m etakrytycznym  
jest skutkiem  zbliżonych przesłanek  i m a podobne znaczenie. Jak  się oka
zuje, w  w iększości analizow anych przypadków  zastosow anie „figur nega
tyw nych” pełni funkcję re to ryczną  -  obrazy kom paratystyki w  agonii, 
śmierci dyscypliny czy lite ra tu roznaw stw a porów naw czego jako upiora 
odgryw ają  rolę efektow nego hasła w yw oław czego. Pojaw iają się często 
w  ty tu łach , przykuw ają uw agę odbiorcy, podkreśla ją w agę dyskutow a
nego problemu. S ą też sygnałem  heterogeniczności dyscypliny, k tó ra  -  ze 
względu na swoją polim etodyczność i rozległość obszarów  badawczych -  
w ym yka się tradycyjnym  strateg iom  definiowania. W  tak im  kontekście 
m etafora staje się, jak  za łanem  G. B arbourem  sugeruje Jo an n a  Ś lósar- 
ska, istotnym  „narzędziem  heurystycznym , pom ocnym  przy rozw iązyw a
niu problem ów naukow ych i przybliżaniu znaczeń nowych danych ob
serw acyjnych oraz  [...] teoretycznych”63. Jej za sad ą  w  om aw ianych przy
padkach nie jest porów nanie, a in terakcja, w  k tórej w yw ołane przez kom 
pozycje obrazow o-pojęciow e skojarzenia pozw alają na stw orzenie -  dzię
ki negacji -  paradoksaln ie pozytyw nej wizji om aw ianego zjaw iska, a w  
dalszej kolejności -  p row adzą do modyfikacji sposobu postrzegan ia  św ia
t a 64. W  nielicznych sytuacjach w yw oław cza przenośnia zyskuje osobne

dykt, por. W. Juszczak, S ztu ka  a „kryzys’ [w :] tegoż, Wędrówka do źródeł, G dańsk 2009, 
s. 119.

60 Na tem at metaforyki cielesności w kom paratystyce zob., m. in. T. Bilczewski, 
„Theatrum ana tom icum : kom paratystyka  i ciało, [w :] K om paratystyka dzisia j, t. 
1, K raków  2010, s. 190-205.

61 Por. M. Cieśla - K orytow ska, Autor, autor! Kraków 2010, s. 10, 225-226.
Zob. L. Venuti, The Scandals of Translation: Towards an E thics of Difference, 
Routledge, London - New York 1992. Na ten tem at zob., m.in. B. Osimo, Storia  
della traduzione. R iflessioni su l linguaggio  traduttivo  dalTantichità  ai 
contem poranei, M ilano 2002, s. 246-247 .

63 J. S lósarska, Pogranicze m etodologiczne - koncepcja stów-reflektorów  w nau
kach przyrodniczych i hum anistycznych , [w :] Kom paratystyka m iędzy  M ickie
wiczem  a dniem  dzisie jszym , Bydgoszcz 2010, s. 135 - 136.

64 Por. tam że, s. 135.



Komparatystyka literacka: paradoksy  m etakry tyk i 317

w yjaśnienie. Tekst w łaściw y -  w  przeciw ieństw ie do ty tu łu  -  podporząd
kow any jest bowiem  regu łom  dyskursu naukow ego lub persw azyjnego.

ABSTRACT
C om parative L itera tu re : M etacritic ism  and its Paradoxes
The essay concentrates on the problem of the self-critical discourse of the discipline. F irst 
of all, the word crisis, introduced by R. Wellek in 1958 to describe the situation of 
com parative literature  in the USA, is redefined to explain the im mediate success of this 
term  all over the world. M oreover, the research  em braces other situations in which 
com parative literatu re  is defined th rough  negative metaphors. Their presence is discussed 
as a paradox of the succesful discipline which has reigned in humanistic research  for more 
than  two centuries. As it results from the research , the purpose of negative figures in 
self-critical discourse of comparative literatu re  is chiefly rhetorical, but they express the 
necessity of development and progress, accordingly to  the antique concept of crisis 
m eaning 'capacity  of judgem ent’, criticism.


