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KSENOGAMICZNOŚĆ STUDIÓW KULTUROWYCH
Zamiast wprowadzenia do „Manifestu nowych studiów kulturowych”

Studia kulturowe są od samego początku jednym wielkim manifestem pewnej postawy, która 
jest na równi stanowiskiem światopoglądowym, jak i teoretyczno-metodologlcznym. Co wię

cej, badania kulturoznawcze, genetycznie wywodzące się ze szkoły w Birmingham, nigdy nie kry
ty, że są czymś więcej, niźli tylko nową, awangardową, lewicująco-anarchistyczną szkolą badaw
czą. Chodziło o coś więcej -  o dowartościowanie marginalizowanych przez główny nurt dyscyplin 
akademickich sfer kultury, tych wszystkich, które szacowne tradycje badawcze traktowały jako pe
ryferyjne.

Minęło jednak kilka dziesięcioleci, w trakcie których studia kulturowe odniosły niekwestionowa
ny sukces jako kontrpropozycja wobec nauki głównego nurtu, budując swój prestiż tyleż na ory
ginalności założeń, ile na unikaniu skomercjalizowania badań i „pochwycenia” ich przez intelektu
alny mainstream. To ostatnie akurat nie zawsze się udaje. Prezentowany czytelnikowi w tym 
numerze „Kultury Popularnej” tekst autorstwa Henry'ego Jenkinsa, Tary McPherson i Jane Shat- 
tuc, nazwany przez nich „manifestem nowych studiów kulturowych", daje jednak do zrozumienia, 
ze pierwszy, romantyczny okres badania z tego kręgu mają już za sobą. Pora na rozrachunek naj
pierw z ojcami-założycielami cuttural studies, a więc pora tym samym na przewartościowanie sto
sunku do takich postaci, jak Raymond Williams, E.R Thompson, Richard Hoggart czy Stuart Hall 
i ich badawczego paradygmatu. Zmieniający się, płynny, ewoluujący świat kultury tylko w niewiel
kim stopniu przypomina przecież realia sprzed niemal półwiecza, a więc i inny jest sposób podej
ścia do niego dzisiaj od tego, co prezentowali ówcześni koryfeusze nowo powstałej specjalizacji. 
Zmieniły się więc także same studia kulturowe, których rozwój poszedł w najróżniejszych kierun
kach. Co innego proponują obecnie badacze brytyjscy, australijscy, co innego jeszcze bujnie kwit
nące w symbiozie z feminizmem i studiami postkolonialnymi badania amerykańskie. Jedno jednak 
pozostaje niezmienne -  nieustający kłopot z pojęciem kultury, które przecież jest sztandarowe dla 
samoświadomości tej szczególnej dyscypliny wiedzy i jej samowiedzy teoretycznej.

Autorzy manifestu proponują kolejną weryfikację pojęcia kultury, ujmując to w haśle, że "kul
tura jest bliska ciału” , że jest sferą intencjonalności, która nie powinna być badana z chłodnym, 
analitycznym dystansem, ale przeciwnie jej zrozumienie jako praktyk codzienności, intymności 
i bezpośredniości wymaga zaangażowania. Więcej naw et-w ym aga współuczestnictwa. Nie nowy 
to oczywiście dylemat w humanistycznym światku, ale rzadko bywa, aby autorzy tak jasno zade
klarowali, co uważają za słuszne i wartościowe po to, by studia kulturowe nie stały się rutynowym, 
i wygodnym uprawianiem nauki na tematy, które zwykło się kojarzyć z popkulturą.

O tym wszystkim jednak Czytelnicy dowiedzą się szczegółowo z tekstu Jenkinsa, McPherson 
i Shattuc i sami ocenią, na ile jest to propozycja udana i stwarzająca istotnie nową jakość w stu
diach kulturowych. Skądinąd wiadomo, że najistotniejsze elementy owego manifestu wypełnia
ją się konkretną treścią w ramach „kultury konwergencji” Jenkinsa, której zarysy znajdziemy 
wprawdzie w Kulturze bliskiej ciału, ale jeszcze bez nazwania po imieniu w postaci nieco intu
icyjnych uwag na temat wielowartościowości, bezpośredniości, kontekstualności, sytuacjoni- 
zmu, dostępności i szczegółowości jako kolejnych wymiarach umożliwiających przybliżanie kul
tury do ciała.
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Ze swojej strony, mając na uwadze, że studia kulturowe nadal są w Polsce dość egzotyczną 
dyscypliną, a krajowe kulturoznawstwo jest -  jak dotąd -  ledwie ich dalekim echem i zniekształ
conym zwierciadłem, proponuję krótką, nietypową wędrówkę po dziejach pojęcia kultury. Warto 
przyjrzeć się kilku epizodom tej historii po to, aby lepiej zrozumieć, jaki jest historyczno-genetycz- 
ny kontekst manifestu naszych autorów, a także uświadomić sobie, co stało się z pojęciem kultu
ry w momencie, kiedy zainteresowały się nim studia kulturowe. A stało bardzo wiele, czego kon
sekwencją jest niebywała kariera słowa „kultura", jakiej doświadczamy obecnie na co dzień1.

Raymond Williams w ważnej książce Keywords: a Vocabulary o f Culture and Society (1976) wy
raził nieustannie od tamtej pory przytaczaną opinię, że słowo kultura należy do najbardziej skom
plikowanych wyrażeń w języku angielskim, a jego znaczenie bez przerwy się rozszerza, zmienia 
i ulega rozproszeniu. Już mniej oficjalnie, w ramach pewnej audycji radiowej dodał, że w związku 
z nieusuwalną wieloznacznością pojęcia kultury wolałby nigdy nie usłyszeć tego przeklętego sło
wa. Byty lata 70. XX stulecia. Ciekawe, co Williams powiedziałby o czasach dzisiejszych, kiedy to 
proliferacja sensów wiązanych z tym „przeklętym słowem” zaszła już tak daleko, iż badacze-hu- 
maniści zdają się być niekiedy bezradni, rezygnując w ogóle z prób uporządkowania panującego 
chaosu i dowolności odwoływania się do pojęcia kultury. Możemy tedy przeczytać powtarzającą 
się konstatację, że „kultura jest wszędzie” , że „może być ona wszystkim albo niczym” , że „obec
nie każdy interesuje się kulturą” , i tak dalej, i dalej w tym duchu. Można by bez trudu napisać osob
ny, opasły tom na ten temat, tym bardziej że fenomen rozplenlenlanla się sensów pojęcia kultury 
zyskał już w łasną nazwę.

To że kultura stawiana jest na pierwszym planie w jakiejkolwiek debacie na tematy społeczne, 
wynikać ma z nadania jej szczególnego statusu i rangi w ramach tak zwanego zwrotu kulturowe
go (cultural turn) w naukach humanistycznych i społecznych. Głównym jego sprawcą jest szero
ko rozumiana myśl postmodernistyczna z jej obsesyjnym, dla niektórych interpretatorów, poszuki
waniem różnicy, odrębności i podważaniem obiektywistycznego rozumienia kultury jako 
obowiązującej matrycy modelującej ludzkie zachowania (jak kiedyś mawiał pewien antropolog: to 
przecież nie kultura maluje sobie paznokcie!). To także tradycja brytyjskich studiów kulturowych, 
które w dość szczególny sposób przejęty antropologiczne rozumienie kultury, dokonując jego „roz
bioru" z punktu widzenia różnic klasowych, rasowych, subkulturowych, a także ze względu na płeć 
kulturową, orientację seksualną i wszelką odmienność od kultury dominującej.

Możemy jednak zapytać: czy ów zwrot jest przyczyną czy już efektem jakichś wcześniejszych 
zdarzeń, które doprowadziły do dzisiejszego stanu -  jak się rzekło -  nieusuwalnej wieloznaczno
ści pojmowania kultury?

Nazwisko Willlamsa pojawiło się nieprzypadkowo w kontekście tego, co chcę dalej napisać. 
W kręgach przedstawicieli studiów kulturowych uważa się bowiem powszechnie, że to on, jak nikt 
inny, odpowiedzialny jest za to, że kultura jest dzisiaj w centrum uwagi zarówno świata nauki, jak 
i powszechnej świadomości ludzi. Przypomnijmy tylko, że autor, nomen omen, ważnej pracy Cul
ture zaproponował, aby nie traktować kultury jako monolitu, ale rozpisać ją na cztery obszary zna
czeniowe, nadać zatem kulturze charakter pojęcia ksenogamicznego, takiego zatem, które daje się 
stosować na różnych obszarach badań. Pierwszy z nich to terytorium „kultury wysokiej", często 
utożsamianie z pokrewnymi terminami sztuki i cywilizacji. Obszar drugi nawiązuje do Kantowskie- 
go ideału kultury jako wyrafinowania, ogłady i ogólnych norm wyznaczających status osoby cywi
lizowanej, obytej z savoir vivrem i potrafiącej się wysłowić zgodnie z zasadami języka literackiego. 
W trzecim obszarze mieszczą się z kolei wyłącznie intencjonalne wytwory kulturowe, takie jak
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książki, filmy, programy telewizyjne, gry komputerowe, komiksy itd., które jednak w wykładni stu
diów kulturowych zdają się wieść niezależny od odbiorców żywot jako odrębne rodzaje tekstów. 
Wreszcie terytorium czwarte, obejmujące kulturę jako całościowy sposób życia danej grupy ludzi, 
zbiorowe wzory myślenia, rozumienia świata, odczuwania, wierzenia i działania, które charaktery
zują tylko tę grupę, odróżniając ją od innych. To oczywiście obszar od wielu dziesięcioleci pozo
stający w polu zainteresowań antropologii kultury, do niedawna zazdrośnie przez nią strzeżony ja
ko odrębne pole badań. Dzięki badaczom tak rozumianej kulturowej odmienności utrwalił się obraz 
świata składającego się z autonomicznych systemów kultur zakotwiczonych w różnych geogra
ficznych niszach, w ramach których mogły się realizować szczególne „wzory kultury". Jak wyra
ził się Ulf Hannerz, antropologicznie skonstruowana wielokulturowość była ładnie opakowana.

Propozycje Williamsa trafiły na podatny grunt właśnie rodzących się wówczas do instytucjo
nalnego bytu brytyjskich studiów kulturowych, które zainteresowały się wszystkimi czterema 
wskazanymi przez niego zakresami znaczeniowymi kultury. Monopol antropologii w kwestii orze
kania, jak należy kulturę rozumieć, został poważnie nadwątlony, by nie rzec -  podany w zasadni
czą wątpliwość. I tak jest do dzisiaj. W świeżo przełożonym na język polski podręczniku Wstęp do 
kulturoznawstwa przeczytamy więc, że kultura może obejmować „Szekspira, ale także komikso
wego Supermana, operę, ale także futbol amerykański, problem, kto zmywa naczynia w domu, ale 
także strukturę urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Istnieje coś takiego, jak kultu
ra twojej ulicy, twojego miasta, kraju, ale kulturę znajdziemy też na drugim końcu świata. Dzieci, 
nastolatki, dorośli i emeryci -  wszyscy oni mają własne kultury, zarazem jednak mogą uczestni
czyć w kulturze wspólnej" (Baldwin, Longhurst, McCracken, Ogborn, Smith, 2007: 24). Pojęcie, 
które do lat 50. XX stulecia było niemal wyłącznie własnością elity badaczy, głównie antropologów,
i konserwatywnej krytyki kulturowej, stało się dzięki Williamsowi i studiom kulturowym spod zna
ku Thompsona, Hoggarta i Halla sztandarowym sloganem badawczym o niezwykle zróżnicowa
nym zakresie. W ślad za nimi podążyli niemal natychmiast przedstawiciele myśli postmoderni
stycznej, którym dzielnie sekundowali praktycy i teoretycy awangardy w sztuce. Kultura stała się 
na dobre, i pewnie na zawsze już, pojęciem ksenogamicznym. Historia zmiennych trajektorii rozu
mienia tego pojęcia wcale się jednak nie kończy na awangardzie i postmodernizmie, co więcej, 
rozsiewanie się znaczeń kultury uległo ostatnio przyspieszeniu i dokonuje się na tych obszarach, 
na których wcale byśmy tego nie podejrzewali! Jak to się stało, że elitarne, monogamicznie rozu
miane pojęcie analityczne stało się kategorią ksenogamiczną, z łatwością krzyżująca różne trady
cje, sensy i non-sensy? Dlaczego kultura uwodzi kolejne rzesze wyznawców poglądu, że bez niej 
nie da się powiedzieć niczego istotnego o świecie, człowieku i życiu zbiorowym? W czym tkwi ta
jemnica wyjątkowo wybuchowych właściwości pojęcia kultury?

Kiedy w latach 50. ubiegłego stulecia ukazało się kompendium definicji kultury zebranych przez 
Alfreda Louisa Kroebera i Clyde’a Kluckhohna (1952), jego autorzy sądzili, że to pojęcie stanie się 
tak ważne dla nauk społecznych, jak pojęcia grawitacji w fizyce, choroby w medycynie i ewolucji 
w biologii. I stało w istocie, ale w sposób dalece odmienny od projektowanego przez nich! W tym 
samym mniej więcej czasie, a już na pewno w analogicznym duchu utrzymana, mimo iż zwykle 
zestawia się te poglądy opozycyjnie, ujrzała światło dzienne książka Thomasa S. Eliota Notes To- 
wards The Definition o f  Culture (1949), w której wielki poeta i myśliciel amerykański (ale i zdekla
rowany poddany brytyjski) kontynuował tradycję Matthew Arnolda, identyfikując kulturę przede 
wszystkim ze „składnicą” ideałów społecznych, poezją i edukacją. Kultura to rzeczywistość du
chowa, która winna być odnoszona do sfery ideałów piękna, prawdy i dobra. Tylko i wyłącznie. 
Kultura to kwestia smaku i samoświadomości, a tę ostatnią mają tylko niektórzy, chociaż kultura 
jest -  jak chciał Kant -  ostatecznym przeznaczeniem przyrody.



T 04 Kultura Popularna 1 (19)/2008

W ujęciach akademickich zwykło się traktować -  jak przed momentem zasugerowałem -  te 
dwie tradycje rozumienia kultury jako zasadniczo odmienne; pierwsza miała nawiązywać do opi
sowej definicji kultury Edwarda B. Tylora z roku 1871, druga do rozumienia kultury przez Arnolda, 
wyłożonego w pełnej pasji pracy Culture and Anarchy z roku 1869. Można jednak spojrzeć na to 
inaczej. Obie tradycje są bowiem wyrazem modernistycznej koncepcji kultury w wersji -  odpo
wiednio -  literackiej i humanistycznej. W tej pierwszej kultura to ideał sztuki i pisarstwa, studiowa
nie doskonałości, arnoldowskie „słodycz i światło" połączone z „ogniem i potęgą” . W drugiej, naj
pełniej realizowanej przez antropologię, kultura jest całościowym sposobem życia, złożoną 
całością, zespołem praktyk myślenia i działania, jakie cechują najróżniejsze grupy ludzkie rozsia
ne po ziemskim globie. Obie koncepcje tkwią głęboko w wiktoriańskiej Anglii, wyrastają zeń, ale 
zyskują na znaczeniu w sytuacji fundamentalnych zmian cywilizacyjnych, które dokonują się w Eu
ropie, zmian, które zasadniczo przeoraty dotychczasowy obraz społeczeństwa XIX stulecia. Poję
cie kultury w dość szczególny sposób pozwalało dystansować się od tych zmian w tym sensie, 
że sugerowało, iż „kultura jest gdzie indziej” . W innych rejonach ducha, albo w innej przestrzeni, 
która była także innym czasem. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Kiedy uważnie ponownie przeczyta się pisma Arnolda i Eliota oraz Tylora wraz z kompendium 164 
definicji kultury Kroebera i Kluckhohna rodzi się podejrzenie, czy przypadkiem modernistyczne po
jęcie kultury, w obu swoich wariantach, nie jest rezultatem kryzysu myślenia religijnego, a szerzej 
sprawę ujmując -  wynikiem rozpadu wiktoriańskiego ładu społecznego. Albo jeszcze inaczej spra
wę ujmując -  uwzględniając to, co nazywamy Europą Kontynentalną, kresem społeczeństwa stano
wego? Arnold i Eliot byli myślicielami religijnymi, jako że obaj marzyli o takiej postaci kultury, która 
będzie w stanie włączyć we własny obręb niedoktrynalnie pojmowaną wiarę jako przestrzeń, gdzie 
mogą rodzić się, wzrastać i rozkwitać wartości. Eliot wręcz pisał, że kultura jest inkarnacją religii 
w sytuacji, kiedy ta druga traci swoje uprzywilejowane miejsce, wypierana przez demokrację. Kultu
ra jest zakorzeniona w religii, nawet jeśli ta ma postać podrzędnej lub materialistycznej wiary, jaką 
zdają się preferować bliźni poety, zafascynowani demokracją i gospodarką kapitalistyczną. Nie ma 
to nic wspólnego z prawdziwością lub fałszywością danych wierzeń, ale dowodzi jedynie, że „do
wolna religia, dopóki trwa, nadaje życiu widocznego znaczenia, dostarcza ram dla kultury i chroni 
ludzkie masy przed nudą i rozpaczą” (Eliot 1949:32). Demokracja jest bowiem nudna i ma destruk
cyjny wpływ nie tylko na masy, ale także na ulegające zbiorowym podszeptom o równości elity kul
turalne (które są także elitami władzy). Wracajmy do świata utraconego, jako że może nie zanikł on 
na dobre, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się, jak ważna jest kultura, będąca najlepszym przykładem, że 
ludzie wprawdzie rodzą się równi, ale różnicuje ich to, jaki użytek czynią z potencjalnych możliwo
ści. A robią różny. Za wielkim murem kultury elit, jak pisano, rozciąga się królestwo kultury ludowej, 
która jest odrębnym stylem życia i inną rzeczywistością. Tego muru burzyć się nie powinno, bo 
skutkiem będzie degradacja kultury wysokiej i rozpad tradycji plebejskich.

W podobny sposób antropologiczna nauka o kulturze pojawiła się w sytuacji konfrontacji Za
chodu z „dziką” religią, różnymi odmianami pogaństwa odnajdowanymi w obrębie konstruktu, ja
kim było pojęcie „kultury pierwotnej” . Pomińmy debaty typowo zawodowe, wewnątrznaukowe, 
wiele nam mówiące wprawdzie o potrzebie zrozumienia, jak się „sprawy miały w  dziejach” , ale 
w tym momencie mniej istotne. Ważniejsze jest coś innego: dla antropologów poszczególne od
miany wiary i formy kultu religijnego są środkami budowania rzeczywistości duchowej w takiej jej 
postaci, która uległa zapomnieniu w Europie. Świat dzikich był antytezą społeczeństwa nowożyt
nego, którego cechami były nade wszystko rząd, państwowość terytorialna, rodzina monogamicz-
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na i własność prywatna. Skoro pojęcie społeczeństwa pierwotnego funkcjonowało na zasadach 
antytetyczności, musiało zatem charakteryzować się nie tylko brakiem wymienionych wyżej cech, 
ale zastępować je ich dokładnym przeciwieństwem: nomadycznością, uporządkowaniem na zasa
dzie związków krwi, bezładem płciowym i pierwotnym komunizmem (zob. Kuper, 1988). Jak nie
co ironicznie pisze Fred Inglis: „Kultura zatem jest szczęśliwie pozbawionym wstydu, przednowo- 
czesnym i beztroskim stylem życia prostego ludu w tajemniczym ogrodzie, który to lud możemy 
obserwować przez ramię antropologa, lecz nie możemy do niego dołączyć” (2007: 80). W fascy
nującej książce Culture in the Age o f Three Worlds Michael Denning wręcz stawia tezę, że pojęcie 
kultury wyrasta z ducha rodzącego się w Europie, przede wszystkim, kapitalizmu (2004: 78-82). 
Rzecz w tym, że kultury poszukuje się w realiach przedkapitalistycznych: zarówno zwolennicy Ty- 
lora, jak i Arnolda wskazują te miejsca w społeczeństwie i świecie, w których nie rządzi gospodar
ka towarowa (kultury pierwotne), albo gdzie kwitną sztuki plastyczne i literatura, którą zajmują się 
w wolnym czasie uprzywilejowani zwolennicy i twórcy kultury wysokiej, w oderwaniu od codzien
nych praktyk kapitalizmu (tutaj przykładem jest idealizowana Anglia z jasnym podziałem klaso
wym, z którego rzekomo wszyscy byli zadowoleni) dziejących się za oknem. To są dwa właściwie 
obszary przejawiania się kultury. Świat zdominowany przez kapitał, a w ślad za nim przez takie sfe
ry codziennego życia, jak dzień roboczy, proces produkcji, biuro i fabryka, maszyna i technologia, 
a także sama nauka, sytuują się poza kulturą. Próżno w nich szukać egzotyki, a tym bardziej słody
czy i światła... Kultura jest rzeczywistością sakralną. Nie mają z nią nic wspólnego zmęczeni, 
szarzy robotnicy, zdążający na kolejną górniczą szychtę, ale także ich nadzorcy, no, chyba że 
porzuciwszy wprzódy codzienność „maszyny” , zostaną zaproszeni na salony, by kontemplować 
kulturę w jej rzeczywistych, i jedynych, realizacjach.

Takie dwa, odmienne wprawdzie na pierwszy rzut oka, a w sumie komplementarne pojęcia kul
tury, odniosły wielki sukces w Europie i Stanach Zjednoczonych, dominując do lat 50. XX stulecia 
w refleksji naukowej i artystycznej. Z perspektywy teorii kultury budowanych na kanwie 
wspomnianych pojęć, jako coś z gruntu podejrzanego jawiła się tak zwana kultura masowa, którą 
poddawano bezlitosnej krytyce jako przykład w istocie anty-kultury. I w tym momencie na arenie 
naukowej pojawił się Raymond Williams z własną koncepcją kultury jako zupełnie odmiennego 
typu abstrakcji. Uwzględnia ona dramatyczne zmiany, jakie przyniosła kultura masowa, fenomen 
równie odległy od obyczajów i religii dalekich ludów i krain, jak od doskonałości, słodyczy i pięk
na kultury wysokiej, nieprzystawalny ani do kultury ludowej, ani do kultury elitarnej. Jest to kultu
ra towarów i konsumpcji, która wkracza do królestwa, które dotąd zastrzeżone było dla artystów, 
krytyków i antropologów. To co było kulturą elity, stało się, jak pisze Pierre Bourdieu, po prostu 
zespołem kulturowych towarów służących dystynkcji, to zaś, co antropolodzy uważali za odrębne, 
przednowoczesne sposoby bytowania w świecie, stało się odrębnymi stylami życia, sposobami 
nabywania, używania i pozbywania się przedmiotów. Kultura wkracza i obejmuje praktyki życia 
codziennego, staje się domeną profanum i wiąże ze zwykłą ludzką krzątaniną w świecie pełnym 
sprzeczności, niesprawiedliwości i konkurencyjnych wartości.

W taki oto nieuchronny sposób kultura stała się także dziedziną ekonomii, obejmując media i re
klamę, a także produkcję i dystrybucję wiedzy. Co więcej, zaczęta ona oznaczać nie tylko przemysł 
kulturalny i kulturowy aparat państwa (jak chcieli Adorno i Horkheimer), ale także formy egzystencji 
i konsumpcji klasy robotniczej, sposoby spędzania wolnego czasu, subkultury młodzieżowe itd. We
dług Michaela Denninga, od połowy XX stulecia mamy do czynienia z dominacją społeczno-analitycz- 
nych teorii kultury, które wyznaczają nowy horyzont badań nad współczesnym społeczeństwem. 
Wspólnym mianownikiem brytyjskich studiów kulturowych, poststrukturalizmu, niemieckiej teorii 
krytycznej, semiologii i Nowego Historyzmu, a więc kierunków tworzących spektrum spoteczno-ana-
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litycznego podejścia do kultury, byt problem komunikowania jako form i kodów działania symbolicz
nego. Obejmowało ono z jednej strony same media, z drugiej zaś kwestie retoryki, hermeneutyki, tro
pów i alegorii dyskursu społecznego, zagadnienia perswazji i odbioru treści, mechanizmy narzuca
nia ideologii i codzienne życie „z mediami". Nie było to rozumienie kultury jako bliskiej ciału, jako że 
uczestnicy społecznych praktyk sytuowali się ledwie na przecięciu osi kodu i jego odczytań.

Fascynacja środkami komunikowania, jaka dominowała w latach 60., dekadę później ustępuje 
pojęciu kultury jako wspólnoty, pytaniom o to, jak powstają narody, rasy, grupy etniczne, mniej
szości, co dzieje się w diasporach, jak tworzą się hybrydyczne formy kulturowe etc. Ów swoisty 
kolejny zwrot, tym razem nazwany „zwrotem narodowym” , stanowi wskrzeszenie pluralistyczne
go antropologicznego pojęcia kultury jako sposobu życia poszczególnych, dających się kategorial- 
nie wyodrębnić wspólnot. Najpełniejszą postać podobnego nawiązania do, zarzuconej już zresztą 
właśnie w tym okresie przez antropologów, klasycznej konceptualizacji kultury znajdziemy w zja
wisku wielokulturowości i równolegle mu towarzyszącej Ideologii multikulturalizmu. Zarówno 
stronnicy i obrońcy, jak i zaprzysięgli krytycy multikulturalizmu postrzegają ten zwrot ku tożsamo
ściowym teoriom kultury jako kolejną ekspansję samego pojęcia kultury, która „powiększyła swo
ją objętość, by pochłonąć tożsamość i oddać się polityce” (Inglis, 2007:176). Do dzisiaj słowo 
„wielokulturowość” jest na ustach wszystkich, choć i w tym zakresie mamy do czynienia z nowy
mi zjawiskami, które trudno było przewidzieć w okresie największego rozkwitu myślenia tożsamo
ściowego i „polityki różnicy” .

Ekspansja multikulturalizmu i gorące debaty wokół tej doktryny jako emanacji zreifikowanego 
antropologicznego rozumienia kultury nie uwzględniła jednak istotnego wymiaru dzisiejszej kultu
ry, jakim jest potęga popkultury symultaniczności w ramach globalnego przemysłu kulturalnego, 
której obecną postać analizują przenikliwie Scott Lash i Celia Lury (2007). Wielokulturowość zo
stała w dużej mierze pochłonięta przez metakulturę nowości, przede wszystkim pod postacią uto- 
warowienia różnicy kulturowej. Ale to osobny temat, który w tym miejscu jedynie sygnalizuję.

Pojęcie ksenogamii, jakie przywołałem kilkakrotnie wcześniej, przynależy do nauk biologicznych 
i oznacza zapylenie krzyżowe roślin, które następuje za pośrednictwem owadów, ptaków i innych 
zwierząt, wiatru i wody. Zapylenie polega na tym, że pytek dostający się na słupek rośliny pocho
dzi z pręcików kwiatu tego samego gatunku rośliny, ale znajdującego się na innej roślinie. W swo
jej debiutanckiej powieści Białe zęby Zadie Smith odwołała się w sposób metaforyczny do kseno
gamii, sugerując, że nieustanne krzyżowanie gatunku jest korzystne nie tylko dla uprawy roślin, ale 
także dla społeczeństwa -  mieszać i krzyżować powinny się kulturowe tradycje, które w procesie 
wzajemnego rozpoznania przestaną być wzajemnie wobec siebie zamknięte, przepełnione lękiem 
i przesądem przed wszystkim, co wykazuje cechy obcości. Krótko mówiąc, ksenogamia jest le
kiem na społeczną ksenofobię.

Uważam, że termin ksenogamia warto zastosować także w postaci innej metafory, odniesionej 
do pojęcia kultury jako takiej, kultury jako kategorii abstrakcyjnej. Otóż dzieje zastosowań tego sło
wa, i wynikające z nich konotacje i denotacje pojęcia kultury pokazują, że jego znaczenie nie tylko 
stale ewoluuje, poszerzając się lub zawężając, ale jest nadto nieustannie „zapylane" przez różne 
dziedziny społecznej praktyki. Najpierw są to odmienne tradycje naukowe, modelujące kulturę na 
własne potrzeby i nadające jej w związku z tym znaczenie, które pozwala wyzyskać pojęcie kultu
ry w sposób analityczny, a nie tylko w charakterze heurystycznego ornamentu. Ale kulturę zapyla
ją dzisiaj w głównej mierze różniące się ideologie i wizje polityki, dla których kultura jest nade 
wszystko orężem i argumentem w walce o określone wartości. Jest to starcie niedających się
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uzgodnić aksjologii. Multikulturalizm, nacjonalizm, myśl konserwatywna i liberalna znacznie prze- 
modelowaty naukowo-teoretyczny sens kultury po to, by używać jej dla osiągnięcia praktycznych 
celów emancypacyjnych i patriotycznych albo wspierać konkurencyjne ideologie ładu społeczno- 
-politycznego. Mówiąc krótko: pojęcie kultury na dobre urwało się ze smyczy nauki i warto uważ
nie przyglądać się, gdzie zawędrowało i jaki czyni się z niego użytek.

Odwołując się z pełną świadomością do figury podróży pojęć w czasie i przestrzeni, mogliby
śmy powiedzieć, że na przykładzie kultury widać, na czym polega badana przez Mieke Bal „wę
drówka pojęć” w humanistyce (Bal, 2002). Wprawdzie sama holenderska badaczka nie śledzi, 
w jaki sposób podróżowała w dziejach -  od słowa do pojęcia, między nauką i społeczną praxis, 
między naukami, między pojęciem i jego odniesieniem przedmiotowym -  kultura, ale wynika to 
jedynie z przyjętych przez nią założeń. Według Bal, pojęcia należą do kultury, ale jej nie konstytu
ują. Jeśli wszakże zważyć, że pojęciu kultury przypisywano tak wielką rangę, iż porównywano je 
do grawitacji w fizyce, warto przyjrzeć się także podróży tego abstrakcyjnego terminu, który, 
wędrując między konkurencyjnymi teoriami, między okresami historycznymi, a także przemiesz
czając się w przestrzeni, uległ w rezultacie dramatycznym przeobrażeniom. Można odwrócić tedy 
zasadę rozumowania Bal i przyjąć, że sposób rozumienia kultury jako abstrakcyjnej matrycy 
porządkującej zakres zbiorowych doświadczeń w sposób zasadniczy wpływa na to, jak rozumie
my inne pojęcia i jaki nadajemy im status. Kultura zapyla i normuje relacje między pojęciami, któ
re wyznaczają symboliczne uniwersum ludzkich działań. Inaczej owo uniwersum jawi nam się 
w ramach metakultury symultaniczności, jak chcę nazywać dzisiejszą popkulturę, inaczej w ra
mach praktyk wdrażania wielokulturowości, inaczej wreszcie w obrębie współczesnych postaci 
nacjonalizmu, neonacjonalizmu i popnacjonallzmu. Odmiennie jest ona ponadto konsumowana 
-  jako ideał wielokulturowości -  w ramach światowego systemu przemysłu turystycznego, który 
warto może nazwać już mianem „kultury turyzmu” . Co więcej, aby zrozumieć, dlaczego idea „woj
ny kultur" nadal jest tak pociągająca, że jej ogniska co rusz wybuchają w różnych częściach świa
ta (nie jest od nich wolne społeczeństwo polskie), także należy rozpocząć od starannej wiwisekcji 
miejsca i czasu, do których zawędrowało pojęcie kultury.

Świat jest więzieniem kultury, dlatego że ludzie pragną zakotwiczać się w pewności zbiorowo 
wyznawanych poglądów, pragną znaków orientacyjnych ułatwiających partycypację w świecie 
mknącym do przodu, w którym dzisiejsze ideały już następnego dnia okazują się stertą prze
brzmiałych frazesów. Kultura, jakkolwiek rozumiana, wprowadza porządek w chaos doświadczeń 
jednostkowych i zbiorowych. Kultura zarządza naszym myśleniem, ale obecnie niekoniecznie 
w sposób, przed którym ostrzegał Adorno, a więc na zasadzie ograniczania wolności tych, który
mi się zarządza (1991). A jeśli nawet, to dzieje się to o wiele subtelniej i w sposób wielce zróżni
cowany, a sami zainteresowani radośnie podążają za przewodnikami, którzy organizują im kultu
rową mapę świata, sądząc przy tym, że to oni sami decydują, czego pragną doświadczyć.

Jestem przekonany, że manifest Henry’ego Jenkinsa, Tary McPherson i Jane Shattuc wiele nam 
mówi właśnie o tym ostatnim aspekcie wędrówki kultury, tym razem jednak nie chodzi o nasze 
w niej uwięzienie, ale o radowanie się takimi jej formami, w jakich przyszło nam uczestniczyć. 
Wszyscy wszak jesteśmy, jako kulturoznawcy, fanami kultury.

Przypis

1 Tym problemom poświęcona jest moja książka Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, która ukaże się 
w maju 2008 roku w serii „Horyzonty Myśli Współczesnej” , PIW; w dalszej części szkicu odwołuję się do 
fragmentów tej pracy, zwłaszcza do pomyślenia „Ksenogamia kultury” .
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