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Herman Melville, Kopista Bartleby

− Czego pan się boi, radco Maksimow? Kiedy pan czyta o tym
Karamzinie czy Karamzowie, czy jak on się nazywa, że jego
czaszka pęka jak skorupka jajka, to jak jest naprawdę?
Czy cierpi pan z nim, czy też skrycie się raduje ponad
ramieniem dzierżącym siekierę? Nie odpowiada pan? Więc ja
panu powiem: czytanie jest byciem tym ramieniem
i tą siekierą, i tą czaszką.
John Maxwell Coetzee, Mistrz z Petersburga
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Podziękowania
Trudno spłacić długi. I może nie w kategorii długu, lecz solidarności, wzajemnej pomocy i (współ)bycia warto złożyć podziękowania. Podziękowania za to,
że byliście i jesteście częścią wielu sieci, w których miałem zaszczyt uczestniczyć, (współ)tworzyć czy po prostu radować się byciem, swobodnymi przepływami różnych rzeczy.
Zaczynając od najbliższych współpracowników i najbliższej sieci, wymienić
należy Maksymiliana Chutorańskiego i Jacka Moroza, z którymi od początku
mojej pracy na Uniwersytecie Szczecińskim produkujemy, rozmawiamy, dzielimy się ideami, organizujemy wspólne projekty, a czasami wspólnie pijemy
i się bawimy.
Idąc najbliższą linią, podziękowania należą się osobom z Katedry Dydaktyki Ogólnej – niesamowitej szefowej, Janinie Świrko, która nie ulega narkotykowi władzy i która odkryła przed mną piękno dydaktyki. Marioli
Gańsko-Karwowskiej, Tomaszowi Zimnemu i Monice Łozińskiej – za uwagi
i pierwsze lektury tej książki. I osobie, która czasami nas odwiedza: Markowi
Więcławowi – za liczne dyskusje, spotkania i komentarze do tekstu. Zobacz,
niektóre uwzględniłem.
Ludziom z Koła Naukowego Dydaktyki Szkoły Wyższej dziękuję za spotkania, wspólną pracę i za to, że są ludźmi. Szczególnie Paulinie Wężniejewskiej,
Colette Szczepaniak i Marcinowi Pławskiemu. Za lekturę, za (współ)bycie i za
nasze przyjacielskie pisanie. Niech moc będzie z wami!
Dziękuję także:
Marii Czerepaniak-Walczak za liczne inspiracje, za wolność myśli i ducha,
którym zaraża młodych badaczy, studentki i studentów, wciąż ich psując na
modłę sokratejską. Również za uwagi i wsparcie przy pracy nad książką.
Teresie Żółkowskiej za bycie dobrą dyrektorką Instytutu Pedagogiki, a tak
że za ciepło.
Dariuszowi Kubinowskiemu za inspiracje metodologiczne.
Jerzemu Kochanowi za to, że pewnego dnia we mnie uwierzył.
Świętej pamięci Marii Dudzikowej za wsparcie, za Letnie Szkoły, za słowa,
za spotkania i za liczne teksty.
Gdańskiej ekipie, którą darzę szacunkiem, z którą spotkania są czasem
radości i inspirujących rozmów – z nimi inna pedagogika jest możliwa, bo
staje się podczas spotkania. Karolinie Starego, Piotrowi Stańczykowi, Piotrowi
Kowzanowi i jego ekipie, Jarkowi Jendzy, Piotrowi Zamojskiemu. Jarkowi i Piotrowi Zamojskim pragnę podziękować dodatkowo za wsparcie przy wydaniu
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niniejszej książki. To był mroczny czas, w którym gesty solidarności były
czymś, co pozwalało mi przetrwać.
Recenzentce Joannie Rutkowiak za uwagi, za wsparcie i za liczne prace,
które może nie są tutaj cytowane, lecz które były czymś, co mnie, jako badacza, ukształtowało. To ostatnie dotyczy także Tomasza Szkudlarka, którego
wkład w rozwój polskiej pedagogiki krytycznej jest nieoceniony.
Zbigniewowi Kwiecińskiemu za szerzenie myśli krytycznej, wielkiej pracy,
jak również za słowa wsparcia i krytyczne uwagi.
Mieczysławowi Malewskiemu za uwagi, wsparcie i za andragogiczne inspiracje.
Rafałowi Włodarczykowi za podjęcie się wydania książki i za jego pracę
o Frommie.
Zespołowi z DSW. Licznym osobom, z którymi wciąż współpracuję: Helenie
Ostrowickiej, Ewie Bochno, Dave’owi Hillowi za cudowne konferencje z pedagogiki krytycznej, Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, Annie Murawskiej, Joannie Król.
Rodzinie, a przede wszystkim Dominice Gruntkowskiej, zarówno za wspólne
zmagania, dyskusje i wyrozumiałość dla moich nastrojów, jak i wsparcie podczas pisania książki. Babci za pomoc, bez której nie miałbym czasu na napisanie zdania. Wilczusiowi za to, że jest.
Odpowiedzialność, jak zawsze, ponosi autor. Kimkolwiek on jest.

podziękowania
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Wprowadzenie techniczne, czyli jak czytać
książkę (i kilka ogólnych uwag)

Książka ta została napisana dla Beamisha, którego jadąc
na jakąś konferencję spotkałem niedawno na frankfurckim
lotnisku. Rozpytywał tam przy różnych okienkach o swój
bagaż załadowany pechowo do niewłaściwego samolotu.
Rzecz jest całkowicie zmyślona, choć w niektórych
szczegółach łudząco przypomina rzeczywistość historyczną,
podobnie zresztą jak sama historia. Dość wspomnieć, że
występujący tutaj uniwersytet w Watermouth nie ma nic
wspólnego z prawdziwym uniwersytetem w Watermouth
(który nie istnieje) ani z żadnym innym; rok 1972, również
tu występujący, nie ma nic wspólnego z prawdziwym
rokiem 1972, który był fikcją, i tak dalej. Co się zaś tyczy
tak zwanych postaci, to znają je tylko – i to nie najlepiej –
inne postacie z tejże książki; są one czystymi tworami
wyobraźni, podobnie jak akcja, w której biorą żywy udział.
Nie leciałem też tamtego dnia na żadną konferencję; a jeśli
leciałem, w samolocie nie było nikogo nazwiskiem Beamish,
który z pewnością nie zgubił bagażu. Cała reszta jest
oczywiście prawdą.
Malcolm Bradbury, Homo historicus

Skoro czytasz to wprowadzenie, to chyba liczysz na instrukcję. Jeżeli masz
takie pragnienie, to czeka cię pierwsze rozczarowanie. Jedno z wielu, których doświadczysz. W celu nawiązania komunikacji, a może nawet dialogu,
proponuję jednak kilka słów wyjaśnienia, które niewiele rozjaśnią, lecz może
przygotują na spotkanie z żywiołem doświadczania, stawania się, rozpadania
i tak dalej.
Zgodnie z eksperymentalnym pisaniem, zakorzenionym w tradycji postmodernistycznej, książka ta stara się być performatywnym tekstem kłączowym,
nomadyczną opowieścią autoetnograficzną (Denzin 2003a, 2003b; Tierney
i Lincoln 1997; Ellis 1997, 2004; Spry 2001, 2016, 2018; Borowska-Beszta
2009; Jones 2009; Kubinowski 2010a, 2013; Hayler 2011, Kacperczyk 2014a;
Bielicka-Prus 2014; Kępa 2014, Custer 2014; Manovski 2014; Adams, Jones
i Ellis 2015, Pensoneau-Conway, Adams i Bolen 2017; Jones i Pruyn 2018).
Zerwanie z linearną narracją, z zasadami realizmu, sprowokowało mnie do
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stworzenia pulsującego, płynnego kolażu: wiele autonomicznych części może
wchodzić z sobą w rożne konfiguracje, nawiązywać współpracę, to ją zrywać.
Podział na rozdziały i części jest jedynie umowny, stanowi pozorną selekcję
materiału, który jednak wypływa z nich, wylewa się, by przenikać do innych
płaszczyzn, naruszając ich autonomię lub tę autonomię potęgując. Przejawia
się to między innymi w powtórzeniach, powracaniu niektórych motywów czy
cytatów. W innych kontekstach, w innych momentach, w innych stylach, przy
innych okazjach to samo słowo czy zdanie już nie jest tym samym. Jest to wirtualne kłącze zatrzymane w jednym momencie, wyrwane z licznych powiązań – a czytelnik i czytelniczka pewnie stworzą swoje. Niemniej książka dzieli
się na dwie części; pierwsza to język krytyki, druga zaś nadziei – pieśni partyzantów. Mam nadzieję, że słychać je również w momencie krytyki.
Tworzę messy texts, bo są takie, jak moje doświadczanie, i to, co zwiemy
rzeczywistością (zob. Clifford i Marcus 1986, Denzin 1997b, Lather 2001,
2007; Adams, Jones i Ellis 2015). Doświadczanie nie jest jednak czymś, co
układa się w przegródkach, tworząc logiczną, spójną całość. To, co było, to, co
będzie, i to, co jest, w jednej chwili nachodzi na siebie, nakłada jedno na drugie – fragmenty, drobne kryształki, wirujące, załamujące światło, tworzące
coraz to dziwniejsze obrazy. Jedno wydarzenie łączy się z innymi, trwającymi
jako upiory, a wydarzenia, które nie nastąpiły snują się widmowo i mącą
spojrzenia. Również „rzeczywistość” nie jest uporządkowanym światem. Jest
to swoisty n ie-raport (D’Hoest i Lewis 2015), w którym pisanie jest samym
aktem badania (Richardson i St. Pierre 2009; por. Nycz 2012, 2017).
Autoetnografia jest moim głównym podejściem, niemniej nie jest ona
używana jako droga do prawdy, lecz jako prowokacja i zaproszenie, jako
próba transformowania siebie i może jeszcze czegoś. Wpisuje się tym samym
w ducha postpozytywistycznych, zaangażowanych badań jakościowych, w których próba zmiany jest istotnym elementem (Denzin 2003b), co też łączy się
z wyznawaną przeze mnie koncepcją pedagogiczną.
Zaangażowanie, stronniczość, krytyka i nadzieja – takie badawcze podejście jest problematyczne, nie tylko metodologicznie. Moje autoetnografie
prowadzą w rejony, które mogą wydać się kontrowersyjne, niesmaczne, nieuprzejme. „Podobnie jak dobra opowieść o duchach, autoetnografie pozwalają
nam mówić to, czego nie wolno nam mówić, przełamywać milczenie wokół
tabu” (Herrmann 2014: 335)1. Ponadto autoetnografia wymaga parezji (Kępa
2014; zob. Foucault 1983, 2012, 2017), nie tylko odwagi mówienia o sobie,
lecz także odwagi mówienia wobec władzy, mówienia tej władzy prawdy ze
świadomością możliwego ryzyka. Moja parezja ma charakter cyniczny, jako że
zawsze wolałem ulice od salonów, a Diogenesa znacznie bardziej od Platona
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(zob. Foucault 2018). To przemawianie w przestrzenie publiczne przeciwko
niesprawiedliwości, nadużyciom władzy ( Jones 2018). Cyniczna parezja nie
tylko przemawia do władzy i przemienia podmiot, lecz jest performensem
oporowym wobec istniejącego świata i przebłyskiem świata innego (Pozorov
2017). Parezja naraża na ryzyko 2, tym bardziej, że między władzą a prawdą
(prawdo-mównością) istnieje nieuchronny konflikt (Bello 2014). Parezja jest
wyrazem buntu i niezgody na cierpienie, który – miejmy nadzieję – prowadzi
do wyłaniania się solidarności (Camus 1998).
Chociaż piszę o lękach, nadziejach, przemocy i emancypacji w pracy akademickiej, to nie jest to książka tylko dla akademików. Zgodnie z duchem
zaangażowanych badań jakościowych moje pisanie jest zanurzone w tym, co
wspólne. Jest ono pisane dla wspólnoty – dla „publiczności” rozumianej nie
jako bierni konsumenci, lecz jako podmioty polityczne, jako mi równi, których zapraszam do dyskusji. Chociaż książka ta jest o akademii, to autoetnografia może łączyć doświadczenia, ukazywać uniwersalność kapitalistycznej
prekaryzacji, nekrofilnych tendencji i wspólność marzeń (Hermann 2014).
Tak, to nie jest książka tylko o akademii. To książka o władzy, o naszej
kondycji w ramach zombie-kapitalizmu, o relacjach, o lękach i o nadziei. To
książka, która poszukuje, która pragnie innej edukacji, tak samo jak innego
świata. Z tego też powodu piszę autoetnografię. Zgodnie z zasadą pedagogiki
krytycznej (zob. Szkudlarek i Śliwerski 1993, Szkudlarek 2009) rozwijam jednocześnie język krytyki i język nadziei (McLaren 2015). Nadzieja, jej budzenie
i podtrzymywanie, staje się istotnym elementem praktyki edukacyjnej i politycznej. W obliczu kryzysu ekonomicznego i ekologicznego, wzrostu represji
państwa i rynku, przemocy ruchów nacjonalistycznych, rasistowskich i szowinistycznych, „fatalizm” i rozpacz stają się plagą, a wyzwania, przed którymi
stajemy jako społeczeństwo, mogą paraliżować (Morris 2012). Z tego powodu
potrzeba nam nadziei, utopijnych impulsów, które mogą podtrzymać pragnienie zmian, formy demokratycznej solidarności i uruchamiać praktyki wytwarzające wspólnoty, które ocalą świat3.
Doświadczenie, które opisuję, jest znacznie szersze niż jedynie „bycie
w uniwersytecie”4. Precyzyjniej: bycie w uniwersytecie to skomplikowane złożenie. Jednym z takich doświadczeń jest lektura książek. To bycie jest bardzo
oswojone przez akademię – zarówno samo czytanie, jak i później jego przerabianie posiada konkretne instrukcje obsługi. Chciałem trochę inaczej zapisać
to doświadczanie i inaczej go doświadczać. Zastanawiałem się, co zrobić, aby
cudze myśli nie stanowiły jedynie: 1) elementu mojej argumentacji, 2) wzmocnienia poprzez odwołanie się do autorytetu. W obu przypadkach, które mogą
zresztą występować łącznie, cudza myśl ulega redukcji, sprawdzeniu do
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tożsamego lub/i uśmierceniu. Przestaje w tekście grać na własnych zasadach,
staje się przypisem.
Rozwijana przez sytuacjonistów (Debord 2006, Debord i Wolman 2010,
zob. Mościcki 2015) koncepcja przechwytywania i plagiatu jest dość inspirująca, lecz naraża na konflikt z prawem. Ciekawe jest, że metoda używania
tekstu zostaje potraktowana jako działalność przestępcza, zostaje zakazana.
Oczywiście twórcy prawa nie uderzali przede wszystkim w sytuacjonistów.
Możliwe, że nawet nie wiedzieli o ich istnieniu. Próbowali oni chronić święte
prawo własności intelektualnej, a tym samym pewne antykapitalistyczne
praktyki niemające nic wspólnego z potocznie rozumianym oszustwem, przy
okazji ulegając kryminalizacji. Z tego też powodu próbuję innych sposobów
wyodrębniania cytatu: 1) jako elementu konstelacji, 2) jako autonomicznego
elementu jednej z ruchomych, dryfujących po tekście myśli i osadzającego się
jako, na przykład, zewnętrzny komentarz, otwarcie innej przestrzeni, zarysowanie innych linii, 3) jako głos w dyskusji, w której cytat nie ulega wyjaśnieniu, oswojeniu, lecz rzuca wyzwanie i zmusza do odpowiedzi. Miejscami,
inspirowany Denzinem, ujmuję koncepcje teoretyczne w formie performatywnej (zob. Denzin 1997, 2016a, 2016b). Ukazując niektóre doświadczenia
w formie teatralnej, odwoływałem się, mniej lub bardziej – to już nie mi osądzać, do tradycji anarchistycznego teatru (Kaczmarek 2014). Oczywiście nie
wszędzie, bo niekiedy moje pisanie ześlizguje się w pisanie akademickie.
Niekiedy też moje pisanie zastyga. Kilkakrotnie doświadczyłem ograniczeń mojej metody. Zwłaszcza przy tych problemach, gdzie nie prowadziłem
dociekań robotniczych, nie uruchamiałem wspólnotowej refleksji. Najbardziej
odczuwałem to przy pisaniu o doświadczaniu pracy akademickiej. Pogłębienie
tej problematyki zasługuje na osobny projekt badawczy. Jest kwestią dyskusyjną, czy (współ)autoetnografia wystarczyłaby do emancypacyjnego ujęcia
problemu (o problematyce badań pracy w szkolnictwie wyższym zob. Winn
2015). Chociaż jestem zwolennikiem autoetnografii, to nie uznaję jej za jedyną
i uniwersalną metodę. Nie uważam również, że rozwiązuje ona wszystkie
problemy. Opowiadam się za pluralizmem i pragmatycznym podejściem do
metod – tak samo jak do sposobów życia i studiowania. Pogłębienie niektórych
wątków wymagałoby podjęcia kolejnych projektów badawczych, a w moim
przypadku powrotu do badań już prowadzonych i publikowanych. Krytyczna
refleksja jest procesem, książka zaś próbuje jedynie uchwycić proces w pewnym momencie, w jednym ze splotów, który generuje kolejne kłącza.
Czytając tę książkę, można będzie odnieść wrażenie, że przypisuję autoetnografii rolę niemalże zbawczą – jest Mesjaszem, który nadszedł, otwierając
przestrzenie swobody i radości. Nie jestem jednakże tak naiwny, by sądzić,
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że wystarczy uruchomić projekty autoetnograficzne, aby świat stał się lepszym miejscem. Sama autoetnografia może poprowadzić – piszących i czytających – do zamkniętych światów, przesyconych cierpieniem i duszącym
mrokiem. Skoncentrowanie na rozdrapywaniu i analizowaniu cierpiącego ja,
które odcina od tego, co społeczne i kulturowe, indywidualizując systemowe
maszyny wyzysku i destrukcji, swoisty narcyzm, zanurzenie się w wytworzonym przez społeczeństwo self, które redukuje się do ja, i kontemplowanie
jego wzruszeń i poruszeń jako autonomicznych drgań – takie podejście może
reprodukować cierpienie i brak nadziei, taki narcyzm zamiast intensyfikować
życie wysysa je. Nie wiem, czy do końca udało mi się uniknąć narcyzmu. Jestem
na niego podatny pomimo autoetnografii. Z jednej strony znaczenie ma moje
poetycko-romantyczne wychowanie, z drugiej zaś – akademickie środowisko,
które wspiera takie ujęcie siebie i takie też praktyki, czy to przez klasycznie
rozumianą indywidualizację pracy akademickiej, czy to przez procesy neoliberalizacji, które nakazują nam nieustanne porównywania, oceniania i przeglądanie się w lustrze rankingów bądź sprawozdań. Ponadto autoetnografia
sama w sobie nie jest emancypacyjna. Nic takie nie jest samo w sobie. Nie ma
magicznych tabletek. Prowadząc projekty autoetnograficzne, dostrzegłem, że
nie zawsze zmierzają one do emancypacji; niekiedy nawet wspierają stereotypy (zob. Szwabowski i Wężniejewska 2017a).
Doświadczanie uniwersytetu to też doświadczanie jego „obrzeży”. Bycie
na uniwersytecie wiąże się z byciem w obliczu władzy zarówno ministra, jak
i całego rządu. Uniwersytet nie funkcjonuje w próżni. Elementy kroniki, inspirowane Johnem Dos Passosem i proponowane przez Normana Denzina jako
forma pisania jakościowego (Denzin 2006), stanowią próbę nadawania społecznego kontekstu. W tym kontekście w środowisku krążą konkretne uosobienia
władzy. Krytyka, na przykład Jarosława Gowina, nie jest oczywiście jedynie krytyką postaci. Jest on ikoną, nośnikiem neoliberalnej zarazy, jednocześnie – sobą,
aktywnym graczem, który intensyfikuje destrukcyjne tendencje. Ustawa 2.0
jest problemem, lecz głównym problemem jest neoliberalizm. Wymiana osoby
bez zmiany „umowy społecznej” nie rozwiąże naszych problemów, zarówno
w wymiarze akademickim, jak i społecznym. Potrzebujemy nowej umowy, a nie
nowych ministrów czy nowych partii. Analogicznie osoby stosujące mobbing,
zastraszające pracowników akademickich w swoich działaniach prezentują globalną tendencję. Samo usunięcie takich osób nie rozwiąże problemu. Potrzebujemy nowej kultury akademickiej (Gorlewski, Gorlewski i Porfilio 2014).
Niektórych może razić, że przywołuję i opisuję konkretne sytuacje zamiast
prowadzić ogólny wywód. To, co może wydać się zdradą akademii i upublicznianiem tego, co stanowi „wewnętrzne sprawy uniwersytetu”, jest jednak
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świadomą decyzją wydobycia z mroku pewnych tendencji. To tendencje,
a nie same podmioty, są przedmiotem krytyki. Poza tym mówienie ogólne to
mówienie o niczym. Ukazanie konkretnych działań, w konkretnych sytuacjach
ujawnia to, co ogólne stwierdzenia maskują. Ujawniają mechanizmy, strategie władzy i oporu, pulsowanie nadziei i fale rozpaczy, konkretne cierpienia
i radości. Takie podejście jest też zgodne z przyjętą metodologią, a nawet jest
przez nią wymagane – działam w myśl zasady, by pokazać, a nie powiedzieć
(Poulos 2018). Pokazać zwłaszcza to, co władza wstydliwie zakrywa, lub ukazać wstyd bezwstydu władzy (o wstydzie i bezwstydzie władzy w obecnym
momencie historycznym w Polsce zob. Szkudlarek 2018).
To, co kulturowe i społeczne, to nie tylko najbliższe otoczenie, to nie tylko
konkretne reformy i mikrorelacje władzy w ramach tej czy innej instytucji.
Pisałem i pracowałem nie tylko w cieniu kolejnych prób zmiany uniwersytetów
przez władze państwowe i w smogowym klimacie wytwarzanym przez władze
akademickie, ale piszę, pracuję i żyję w systemie kapitalistycznym.
W tytule książki nazwałem panujący system zombie-kapitalizmem. Określenie to wymaga pewnych wyjaśnień. Przywołanie zombie wiąże się, z jednej
strony, z koncepcją nekrofilii, którą czerpię od Ericha Fromma, z drugiej zaś –
z rozważaniami inspirowanymi odczytaniami Karola Marksa, gdzie wampiryczny charakter kapitalizmu nie jest sprowadzany do literackiej metafory,
lecz jest poważną kategorią analityczną (Godfrey, Jack i Jones 2004), traktującą potwory jako inspirującą metaforę stosunków społecznych. Zombie
występują u mnie w dwóch postaciach. Pierwszą z nich jest utożsamienie ich
z tendencją nekrofilną. Stanowią one zobrazowanie stosunków społecznych
w ramach neoliberalizmu, który nie tylko ma charakter zombistyczny w tym
sensie, że wciąż dominuje i działa, pomimo że zmarł wraz z kryzysem lat
2007–2008 (Peck 2010), lecz także w tym, że jest siewcą egzystencjalnej i społecznej śmierci, że wytwarza nekrofilną kulturę. Takie podejście pozwala połączyć figurę wampira-kapitału z figurą zombie. W tym ujęciu wampir-kapitał
jako „mistrz” produkuje zombie. To jest drugie rozumienie, dość klasyczne,
sięgające początków żywych trupów w kulturze popularnej, w której zombie
jest obrazem kondycji pracowników najemnych bądź szerzej – życia w kapitalizmie (Murphy 2011, Webb i Byrnand 2008, Kuhling 2017). W tych dwóch
znaczeniach zombie snują się po stronach tej książki. Nekrofilia rozumiana
w duchu Fromma 5 nie oznacza zastygnięcia, potocznie rozumianej martwości, lecz działanie, tyle że w triumfie śmierci, destrukcji, ustanawiania hierarchii, nakierowania na zawłaszczanie, posiadanie i agresję. Niektóre produkcje
ukazują przyspieszenie procesu uzombiowienia, jak na przykład Word War Z,
odzwierciedlając samą dynamikę zombie-kapitalizmu.
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W kwestii technicznej należy nadmienić, że w książce wykorzystałem
kilka fragmentów publikowanych wcześniej artykułów, zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych („Forum Oświatowe”, „Parezja”, „Zeszyty
Naukowe Collegium Balticum”, „Journal for Critical Education Policy Studies”), z reguły modyfikując fragmenty bądź umieszczając je w innym kontekście, co nadawało im nowy sens (zob. Giroux i Evans 2015). Oczywiście
czynię to z właściwym sobie umiarem. Od wielu lat zajmuję się kwestią szkolnictwa wyższego, od kilku zaś autoetnografią. Efektem tych prac są liczne
publikacje. Staram się jednak nie dokonywać zbyt wielu autocytowań, chociaż
moje wcześniejsze badania stanowią pewien kontekst dla tej książki. Autocytowania mogą być uznane w ramach kapitalizmu akademickiego za bardziej
nieetyczne 6 niż wykorzystywanie własnych, wcześniej napisanych i opublikowanych słów (zob. Callahan 2018). Na marginesie: niekiedy odnoszę wrażenie, że jestem opętany przez przedmiot moich badań, że niezależnie jak
bardzo się staram, wciąż wracam do tych samym tematów, tych samych problemów, naświetlając je inaczej, rozbudowując, dokonując przesunięć.
O ile z reguły rozdział poświęcony strukturze książki stanowi mapę bądź
instrukcję obsługi, pozwala się zorientować, co i gdzie czeka potencjalnego
czytelnika czy czytelniczkę, ukazuje logiczność wywodu (lub brak tego), sugeruje, że osoba opanowała materiał i jest w stanie go nam przekazać tak, byśmy
byli w stanie podążać jej/jego śladem, o tyle w tym przypadku mogę dać tylko
jedną radę: zgubcie się! Dopiero jak się zgubicie, coś może się wydarzyć (Lewis
2017). Spis treści jest kłamstwem.
„Potrzeba mnóstwo praktyki, aby się zgubić” (Sontag 2014: 119).

Uwaga! Książka zawiera wulgarny język i sceny przemocy.
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PRÓBA MIKROFONU

Raz, dwa, raz, dwa
To jest próba mikrofonu
Wiem po co mówię, czemu mówię, co i komu.
Kaliber 44, Międzymiastowa

Pragnę innego
Chcę napisać książkę inną. Napisać inaczej niż to zwykle robi się w polskiej
akademii, w niektórych dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych.
Zawsze męczyło mnie „naukowe” pisanie polegające na streszczaniu, kto co
powiedział. Najlepiej wszystkich tych, którzy się o tym wypowiedzieli. Praktyki
rekonstruowania cudzych poglądów są dobrym sposobem tworzenia wielkich
dzieł – sto stron w ciągu tygodnia – ale dla czytelniczki bądź czytelnika mogą
być one jedynie okazją do ćwiczenia się w cierpliwości. Podczas lektury takich
wytworów na pewno dowiaduję się, co autor czytał, co nie oznacza, że zrozumiał, i niestety nic więcej. Niekiedy, i to wcale nie tak rzadko, nie wiem nawet,
jaki jest jego stosunek do przytaczanej literatury, streszczonych i cytowanych
dzieł. To tylko zły kolaż wywołujący znużenie. Skrypt udający pracę naukową.
Jednocześnie jest to pisanie podporządkowane środowiskowym normom, próbom unaukowienia refleksji, tak że na samodzielne myślenie i refleksje nie ma
już miejsca. W podanym przypadku działa dyscyplinująco-represyjna zasada,
o której pisał Gilles Deleuze w odniesieniu do hegemonii historii filozofii:
represyjnie odbiera głos osobie, aby wypełnić ją głosami cudzymi, i dopiero
po powtórzeniu wszystkiego można coś dodać od siebie. Na przykład kropkę.
Historia filozofii pełni w obrębie myśli filozoficznej funkcję jawnie represyjną, to
właściwa filozofii postać Edypa: „Nie ośmielisz się przecież wypowiadać we własnym
imieniu, skoro nie czytałeś tego czy tamtego, tego o tamtym, tamtego o tym”. Wielu
ludzi z mojego pokolenia nigdy sobie z tym nie poradziło; inni owszem – ci, którzy
wynaleźli własne metody i jakieś nowe zasady, nowy ton (Deleuze 2007a: 19).

Represyjna zasada historii filozofii, stająca się dominującym stylem
i metodą w akademii, blokuje twórczość na rzecz reprodukcji. Głos jednostki
może pojawić się dopiero później i to jedynie na warunkach tradycji. Można
powiedzieć (można?), że akademicki styl nie jest niczym innym, jak redystrybucją głosu, mechanizmem kontroli wypowiedzi.
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Tak jak odczuwam znudzenie podczas czytania wspomnianego wyżej typu
lektur, tak samo jako autor nudziłem się podczas pisania tychże. Zapytałem
pewnego dnia jednego profesora, dlaczego mamy streszczać teksty innych,
zamiast ich używać. Odpowiedział, że to po to, aby inni wiedzieli czy dobrze je
rozumiemy. No tak – kontrola, ocena. Sprawdzić, czy dana osoba wystarczająco godzin spędziła na lekturze innych, czy czyta odpowiednie dzieła, zwłaszcza te z kanonu, czy jej interpretacja jest prawomyślna – to podstawa. Reszta?
Reszta jest milczeniem.
Wydaje się, że kontrola osoby piszącej nie jest jedyną funkcją dzieł-streszczeń. Zastąpienie twórczości reprodukcją ujawnia się również w tym, w jaki
sposób funkcjonują one na rynku czytelniczym. Przykładowo streszczenie
myśli jednego myśliciela czy myślicielki można potraktować jako próbę hegemonizacji odczytania, ustanowienia jednej słusznej interpretacji. W dziełach-streszczeniach z historii filozofii roi się od nakazów i zakazów; piszący staje się
policjantem rozkazującym odpowiednio chodzić – „nie przekraczaj linii”. Akt
dyrektywny staje się również aktem deklaratywnym: wytworzeniem obowiązującej wszystkich wykształconych ludzi interpretacji. Dzieło reprodukująco-nakazująco-zakazujące jest trucizną, o której mówił Sokrates: uczy chodzić po
cudzych śladach, zamiast uczyć myślenia i wytwarzania własnych map.
Możliwe, że moje znużenie zarówno czytaniem takich dzieł, jak i ich pisaniem było efektem obronnym wobec jednego z mechanizmów nadzoru i kontroli. Wycofaniem się, odmową współudziału. Pragnienie pisania inaczej to
pragnienie pisania przeciwko władzy. Jest to moje anarchistyczne pragnienie,
czyli ludzkie dążenie do wolności.
Wiemy już od Kanta (1995), a nawet wcześniej, że samodzielne myślenie
wymaga odwagi. Nawet, a może szczególnie, w murach uniwersytetu, zwłaszcza
gdy nie posiada się jeszcze odpowiedniego tytułu. Z chęcią napisałbym, że to akt
heroiczny, dzięki czemu nadałbym swoim próbom określony splendor, podbudował stłamszone ja. Niestety byłoby to nadużycie. Odwaga myślenia to mozolna
praca nad samym sobą, to skok z klifu we wzburzone fale. Nic z heroizmu –
wiele z szaleństwa. Szaleństwo oznacza w tym kontekście zdolność zawieszania
przyszłych konsekwencji, istniejących uwarunkowań i działania tak jakby się już
było wolnym. Zamiast pytać, co chcą żebym powiedział, i jak chcą, bym to powiedział, zastanawiam się, co mam do powiedzenia i jak najlepiej to powiedzieć.
I podejmuję ryzyko. I skaczę. Wraz z Normanem K. Denzinem, Tami Spry,
Carolyn Ellis i innymi wariatami.
To jest właśnie poszukiwanie własnych sposobów pisania, metod i stylów,
wymykających się represyjnej „naukowości”. Naukowości nie tyle potęgującej
życie, co je tłamszącej, łamiącej kłącza dla przejrzystości władczego spojrzenia.
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Nota metaautoetnograficzna
(ostatnia)
Piszę ten fragment, kiedy podejmuję się uporządkowania, zszycia całości. Mam napisane ponad
dwieście stron i czeka mnie jedynie dopracowanie
tekstu. Od miesiąca nie mogę się za to zabrać. Odraczam, wyszukując książki do przeczytania, zarysowując nowe wątki czy kwestie do erudycyjnego
pogłębienia, aby było bardziej akademicko. Chwila
zastanowienia: co to znaczy „bardziej akademicko”?
Dlaczego tak mi zaczyna zależeć na wykazaniu swojej erudycji? Na obciążeniu książki dygresjami, przypisami? Czy to tylko kwestia legitymizacji? Lęku, że
moje eksperymentalne próby okażą się mało wartościowe w oczach akademików-recenzentów ? Może
nieufność co do własnego głosu ? Może blokada jest
wynikiem konfliktu między przyjętą formą pisania
a przejściem edukacji do pisania naukowego, socjalizacji do bycia polskim akademikiem? I to pragnienie
to głos tego, co zinterioryzowałem jako wyraz „dobrej pracy”?
Pamiętam jak jeden z recenzentów mojego doktoratu zarzucił mi brak odniesienia do pewnego zjawiska. Rzeczywiście nie było tego w pracy. Problem
w tym, że o tym czytałem, lecz uznałem to za mało
istotne dla ogólnego wywodu. Później, gdy o tym rozmawiałem z pewną profesor, usłyszałem, że trzeba
się wykazać wiedzą. Pakować jak najwięcej do przypisów. Tworzyć swoistą kronikę czytelniczą. Brak
odpowiednich odnośników, a niekiedy nawet ich
liczba, sam w sobie jest (niekiedy?) dyskwalifikujący.
Podczas innej rozmowy, z młodym doktorem, usłyszałem, że punktoza daje o sobie już znać. Pojawia
się wiele tekstów, które mają jedynie pięć, sześć cytowanych pozycji. Skąpa bibliografia ma być, według
niego, dowodem niskiej jakości danych publikacji.
Wiem, mógłbym dodać wiele przypisów, tylko czy
to dodałoby coś do myśli ? Czy nie uczyniłoby książki zbyt ciężką? Czy nie jest to też formą blokowania
produktywności  ?
Przeżywam mały szok kulturowy, gdy przeglądam
jedno z ważniejszych czasopism z metodologii jakościowej, a tam znajduję teksty bez przypisów. Czy to
jeszcze nauka? Myślę, że chyba tak, skoro, gdyby mi
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się udało opublikować na łamach danego czasopisma artykuł, uznany zostałby za tekst wysokiej jakości. Wiem jednak, że nie odważyłbym się wysłać
do takiego czasopisma artykuł bez przypisów. Otuliłbym go wieloma przypisami.
Pojawia się po raz kolejny lęk przed publicznością.
Myślę, że nie tylko przed akademicką. Jest to lęk
przed czytelnikiem-oceniającym, który hierarchizuje książki, tak jak rynek ludzi... Publiczność, która
nie tyle jest współuczestnikiem, kimś, z kim można
prowadzić dialog, lecz która poprzez aplauz lub buczenie wydaje wyrok. Która jest kimś, od kogo zależy
sukces, od którego gustu zależy, czy to, co piszę, się
sprzeda.
Ale... jest to też lęk, że moje pisanie jest rzeczywi
ście słabe. Nie tylko o to, że nie pasuje ono do utrwa
lonych schematów, ale że w ogóle nie ma odpowied
niej jakości. Lęk, że to tylko makulatura, która zgnije
nieczytana, słusznie zapomniana w wilgotnej piwnicy marności naukowej.
Jakość – to puste, represyjne słowo. Jakość – słowo
szantaż. Co chwilę słyszę o niskiej jakości doktoratów, a więc utrzymanie habilitacji jako narzędzia
selekcji jest konieczne. Również kolejne reformy
szkolnictwa wyższego legitymizują się koniecznością podniesienia jakości badań i kształcenia. Tak
samo część opozycji wobec reformy w miejsce oceny
ilościowej proponuje odwołanie się do oceny jakościowej, eksperckiej. Jestem nieufny ekspertom,
ocenom jakościowym – czy nie są to oceny środowis
kowe? Czy nie mogą mieć charakteru konserwatywnego, a niekiedy nawet ideologicznego ? Czy nie
uruchamia się w ich trybach mrocznych mechanizmów właściwych „środowisku”: układów, sympatii
i antypatii, ulokowania lub nie w określonych sieciach, oceniania osoby, a nie jej pracy czy też pracy
przez pryzmat osoby ? Liczby w tym kontekście wydają się bardziej sprawiedliwe, wolne od uwikłań, od
ideologii. Liczby – jasne i przejrzyste. Liczby, które
nadają sens słowu jakość. Nadają „treść” akademickim praktykom.
Bill Readings pisze o tym, że wraz z odejściem
dyskursów Prawdy i Państwa, wyłonił się nowy
dyskurs, który ma legitymizować uniwersytet oraz
ustanawiać nowe praktyki. Tym nowym dyskursem
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jest dyskurs Doskonałości, którego jakość jest elementem. Readings dostrzega, że jest to pojęcie pozbawione referencji, doskonałość jest „chwytem
retorycznym” (Readings 2017: 47), czymś pustym.
„Zatem powiedzieć, że doskonałość stanowi kryterium oceny, znaczy po prostu tyle, że komisja nie
chce ujawnić prawdziwych kryteriów stosowanych
przy ocenie” (Readings 2017: 48).
Wydaje się, że za pustką stoi subiektywność oceniającego. Z drugiej strony, to puste słowo jest jedynie elementem dyskursu, pełni więc konkretną
funkcję, którą można rozpoznać dopiero ujmując jej
uwikłanie, strategie użycia.
To nie miejsce na przeprowadzanie krytycznej
analizy dyskursu. Dobrze jednak mieć świadomość,
że to nie jest nic niewinnego. Jak i tego, że samo
w sobie nic nie znaczy. Tym samym koncentrując się
na jakości, poszukując w niej przewodnika, traktując
jako mapę, otrzymuję jedynie białą kartkę albo konkretne zapisy tworzone arbitralnie przez określone
grupy, które swoje pisanie traktują jako normę i jakość samą w sobie.
Podejmując się pisania eksperymentalnego, podróżuje się bez mapy. Podejmuje się ryzyko: nie
tylko, że się człowiek sam zagubi, ale też, że się nie
spotka z innymi albo że dla innych się będzie włóczęgą, elementem niebezpiecznym i niepożądanym –
do usunięcia w ramach selekcji dbającej o czystość
akademickich ogrodów, szerokich alei i autostrad do
tytułów.
Myśląc o lękach, o blokadzie, o konfliktach, które
pojawiają się niemal pod koniec pracy, dostrzegam
działanie wielu sił. O siłach tych piszę w całej książce.
W tym miejscu chciałbym jedynie zaznaczyć jedną
kwestię.
Moja niemożność poprawienia tekstu, skończenia
go w takiej formie, w jakiej założyłem na wstępie.
Pragnienie zdrady – wynika ono, na tyle, na ile jestem dla siebie przejrzysty, z niepewności co do własnego głosu. Dlaczego nie ufam swojemu głosowi ?
Własnym myślom? Dlaczego wartość tego, co robię,
widzę w streszczaniu cudzych myśli, w tym ile książek i artykułów jestem w stanie zacytować?
Rozmawiam ze studentami i studentkami o sen
sie pisania akademickiego – jest to element projektu
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„Autoetnografie studiowania”. Pragnę w ten sposób
stworzyć przestrzeń do namysłu nad sensem pisania, a także ukazać inne sposoby tworzenia tekstów
naukowych. Istnieją oczywiście osoby, które akceptują dominujący styl pisania. Niektórzy są mocno
zakorzenieni w pozytywistycznej wizji nauki. Są to
jednak wyjątki. Z reguły słyszę, że było to pisanie
polegające na streszczaniu, na podążaniu za innymi
i powtarzaniu cudzych słów. Zdarzało się, że promotorzy informowali studentki i studentów, że nikt nie
chce słuchać, co oni mają do powiedzenia, że na tym
etapie nie są w stanie powiedzieć niczego własnego. Brzmi to jak to, co ja słyszałem. To, co słyszeli
moi znajomi. Współbrzmi to ze skargami niektórych
przyjaciół i przyjaciółek, od których wymagano, aby
każdą myśl popierali przypisami. Tak żeby nie było
miejsca na ich własną twórczość. I to nie tylko na poziomie licencjatu czy pracy magisterskiej, lecz także
podczas pisania doktoratu.
Wypieranie własnego głosu jako tego, dla którego nie ma miejsca, który nie może nic ciekawego
wnieść, a nawet jako taki staje się nielegalny – to
działanie maszyny dydaktycznej. Działanie takiej
maszyny wspiera wyłanianie się pewnego typu charakteru. Sięgając do Fromma, można powiedzieć, że
wytwarza się charakter nieproduktywny. W wersji akceptowanej i pożądanej będzie to postawa receptywna – ludzie „stanowią rodzaj biorców, nie
wytwórców idei; pozostawieni sami sobie czują się
sparaliżowani” (Fromm 1999a: 57) – w wersji nieakceptowanej będzie to postawa eksploratorska –
„ludzie ci nie będą dążyć do wytworzenia idei, lecz
do ich kradzieży. Dokonuje się tego wprost, w formie plagiatu lub w subtelniejszej formie powtarzania w zmienionej frazeologii idei wypowiedzianych
przez innych z przekonaniem, iż są one nowe i ich
własne” (Fromm 1999a: 59).
Autoetnografia była dla mnie, między innymi, odkryciem możliwości głosu. Mojego i studentek oraz
studentów. Okazało się jednak, że nie jest to takie
proste. Zaangażowanie emocjonalne w utrwalane
sposoby pisania i myślenia, sam model działania, nie
są czymś, co łatwo zmienić. Tak jak nie jest łatwo
wyplątać się z relacji władz produkujących takie
modele (o transformacjach i przejściu w stronę
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narracyjnych badań na przykładzie doświadczeń
Arta zob. Bochner 2014). Blokada, o której tutaj
mówię, pragnienie porzucenia czy napisania na
nowo, „normalnie”, albo chociaż dodania „normalnych” fragmentów, jest czymś, co ukazuje uwikłanie
piszącego podmiotu w sieć różnych władz. Wyplątanie się z nich to też transformowanie samego siebie,
nadawanie innego sensu temu, co się robi, aktowi
pisania i roli, jaką się przypisuje książce. Zaufanie
sobie, oddanie się myśleniu i przeżywaniu jako procesowi, a nie martwej rzeczy znajdującej się gdzieś
poza – najlepiej w zagranicznych tekstach.

Kątem oka
Piszę przeciwko władzy. Tak myślałem i myślę o swoim pisaniu: obnażać niewolące mechanizmy, ujawniać i piętnować, wskazywać powiązania między
różnymi porządkami reżimów, różnymi połączeniami maszyn dydaktycznych,
zszywających świat i nas w niego wszywających. Moja lekka nadprodukcja
tekstów wynikała z przekonania, że słowa mają znaczenie. Nie działam już
w ruchu społecznym, lecz wartości, które przyświecały aktywizmowi, wciąż
są dla mnie istotne. Pisać, pisać krytycznie – imperatyw etyczny młodego
akademika. Paradoksalnie okazywało się, że krytyczne pisanie zapewniało
przetrwanie na uniwersytecie, dzięki mnożeniu punktów. Można odczytywać
dany paradoks jako pozytywny aspekt ilościowego oceniania dorobku, czyniący niewidocznymi dla zarządców wiedzy, administracji same wywrotowe
treści, zapewniając bezpieczeństwo zatrudnienia dzięki wysoko punktowanym publikacjom (Cupples i Pawson 2012: 20). Z drugiej strony, może to
oznaczać, że maszyna licząca, ślepa na treści, jest w stanie pochłaniać i mielić
najradykalniejszą krytykę, a jej tryby nie ulegają zatarciu. Może nawet się
krytyką oliwią. Czy nie taka jest dynamika kapitalizmu?
Interesujące spojrzenie na funkcję współczesnej krytyki radykalnej
w odniesieniu do szkolnictwa wyższego wysuwa w swoich tekstach Piotr
Zamojski. W jednym z najnowszych pisze on następująco:
Długotrwały trening w radykalnej krytyce prowadzi jednak do przekonania, że szkoła
jest instytucją straconą, krzywdzi całe pokolenia, utrwala niesprawiedliwy porządek
społeczny, uwstecznia w rozwoju intelektualnym, uczy bezradności (etc.). Można
naturalnie uczynić tę krytykę bardziej radykalną i wykazać, że wszystkie te niepokojące zjawiska są jedynie efektem pewnych zmian makrostrukturalnych (takich, jak na
przykład kształtowanie się neoliberalnego ładu globalnego). Jednakże im krytyka staje
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się bardziej radykalna, im bardziej dotyczy fundamentów naszego status quo, tym
silniej prowadzi nas ona w kierunku fatalizmu. Skoro alienacja szkoły jest refleksem
globalnego procesu, na który nie mamy wpływu ani jako jednostki, ani jako zbiorowość – to pozostaje nam skonstatować „trudno, nic się nie da zrobić”. Stąd oczywiście – jak przekonująco pokazał Peter Sloterdijk – niedaleka jest droga od praktyki
radykalnej krytyki do cynizmu (Zamojski 2017: 136).

Zamojski stara się dowieść, że krytyka jest czymś, co samo się znosi. Zbytnia podejrzliwość sprawia, że, po pierwsze, wszelka utopia staje się niemożliwa, co prowadzi do paraliżu działania – „nasza świadomość staje się
jednocześnie oświecona i fałszywa. Wiemy, że jest źle, że świat jest niesprawiedliwy i opresyjny, ale wiemy też, że inaczej nie będzie i być nie może, że
nasze dążenia do jego zmiany to mrzonki” (Zamojski 2014: 9). Po drugie, krytyka żywi się tym, co jest – „wiedza tworzona w demistyfikujących perspektywach badawczych jest niejako «przyspawana» do świata, żywi się sposobem,
w jaki został on skonstruowany, z tego, co istnieje” (Zamojski 2014: 10). Jego
rozważania korespondują z uwagą, jaką wygłosił Harry Cleaver w Politycznym czytaniu Kapitału, że zbytnia koncentracja na siłach wroga nie pozwala
rozpoznać własnych sił (Cleaver 2011).
Przyglądając się praktyce krytycznej, którą zajmuję się od kilku lat, mógłbym zgodzić się częściowo z krytyką krytyki prezentowaną przez Zamojskiego. Jest w niej coś przytłaczającego, pozbawionego słońca, możliwości
utopii. Jedna ze studentek, która będzie jeszcze przywoływana na stronach
tej książki, skomentowała mój artykuł słowami: „Może nie tak pesymistycznie. Nie ma tam miejsca na doświadczenia, takie jak (współ)pisanie autoetnografii, na wydarzenia inne niż podyktowane przez władzę”. Rzeczywiście,
negowałem możliwość stopniowej zmiany, reformy tej czy innej przestrzeni
w ramach kapitalistycznej całości. Czyniłem to dlatego, że, po pierwsze, część
krytyk była za mało radykalna, przez co reprodukowała struktury władzy
lub/i pogrążała się w jałowych próbach przekształcenia świata. Po drugie,
poprzez ujawnianie głębi władzy, potęgi zniewolenia, wielości maszyn dydaktycznych chciałem wskazać, jak bardzo jesteśmy zniewoleni pomimo dyskursu
wolności (a może właśnie dzięki niemu). Wydawało mi się, że rozpoznanie,
że rzeczywistość jest więzieniem, może doprowadzić do buntu i wysadzenia
jego fundamentów, zamiast negocjowania kolorów ścian w celi czy domagania się zasłon w oknach, aby nie widzieć krat. Dodatkowo podkreślanie neoliberalnej destrukcji, nie tylko w obszarze edukacji wyższej, stanowiło wkład do
kontrnarracji, rozbijania oficjalnego dyskursu dostrzegającego jedynie pozytywny wymiar transformacji, jego unowocześnienie, stawanie się bardziej
zachodnimi. Tymczasem zagraniczni i polscy badacze wielokrotnie podkreślali
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w swoich pracach mroczne strony neoliberalizmu w edukacji, także tej wyższej (Sławek 2002; Kozyr-Kowalski 2005; Bousquet 2008; Gołębniak 2008;
Hill i Kumar 2009; Hill 2009, 2013; Slaughter i Leslie 1997; Nussbaum 2008,
2016; Sowa i Szadkowski 2011; Caffentzis 2010, 2011; Czerepniak-Walczak
2010, 2013; Żuk 2012; Potulicka i Rutkowiak 2010; Potulicka 1996, 2010, 2011,
2013, 2014; Roggero 2011; Szwabowski 2014a, Giroux 2002, 2003, 2014). Kryzys lat 2007–2008 nadszarpnął iluzję, lecz nie w obszarze polskiego szkolnictwa wyższego. W Polsce neoliberalizm połączony z neokonserwatyzmem
ma się bardzo dobrze. Pomimo dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości,
partii, która bazowała na niechęci wobec antysocjalnej polityki, niewiele się
zmieniło. Wskazuje na to Ustawa 2.0, która kontynuuje kierunek wyznaczony
przez reformę Barbary Kudryckiej.
Tak, szkoła jest stracona, uniwersytet jest stracony. Nic się tam nie da zrobić. Musimy angażować się w walkę przeciwko kapitalizmowi. W pedagogice
strajku i w ruchach społecznych jest nadzieja (Neary i Amsler 2012; Lewis
2012; Stańczyk 2013; Szwabowski 2014b, 2015, 2017a). Ruchy społeczne miały
stanowić przestrzeń uczenia się, która byłaby alternatywą dla pedagogiki
i andragogiki ujmowanej jako praktyka dostosowawcza, represyjna (Finger
1989, Welton 1993, Holford 1995, Foley 1999, Trawińska i Antonowicz 2008,
Gouin 2009, Giroux i Witkowski 2010, Lewis 2013). Problem w tym, że w Polsce emancypacyjne ruchy społeczne są w zaniku7, a ulicę przejęły „maszyny
dydaktyczne domowej roboty” (Szwabowski 2014c), ruchy domagające się
nie tyle zmiany reguł gry, ile uczynienia ich bardziej represyjnymi – jak głosi
jeden z murali w pewnym mieście.
Pomijając kwestię, czy radykalna krytyka automatycznie prowadzi do
fatalizmu, to w konkretnych warunkach, w danym momencie, stawałem się
współpracownikiem neoliberalizmu, siewcą mrocznej wiedzy, głosicielem
zniewolenia. Język krytyki bez języka nadziei. Można nawet powiedzieć, że
odczuwałem masochistyczną przyjemność z obserwacji, namiętnej rejestracji,
wszelkich tortur, nieprawości, całego spektaklu przemocy trawiącego nasze
ciała, umysły i formułującego ducha. Może to moje pisanie przeciwko było tak
naprawdę szeptem: jeszcze, jeszcze, jeszcze, mocniej, mocniej, mocniej…
I muszę to chyba wyznać: radykalna krytyka stawała się dla mnie usprawiedliwieniem tego, że w ramach mojego bycia na uniwersytecie nic nie jestem
w stanie zrobić. Zbawienie może przyjść jedynie z zewnątrz, z ruchów społecznych, ze społecznej rewolucji. Tutaj i teraz, na uniwersytecie, z przykrością, ale z konieczności, muszę działać w sposób, w jaki działa cała maszyna.
Zwłaszcza w dydaktyce.
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Współpracując z wrogiem
Myślałem o sobie zawsze jako o naukowcu, który dydaktyką musi się zajmować z przykrej konieczności. Najlepiej byłoby, marzyłem, gdybym z tymi
studentami i studentkami nie miał nic do czynienia. Przygotowywanie zajęć,
spędzanie wielu godzin w sali podczas wykładów czy ćwiczeń – jedno wielkie
marnowanie czasu i nic więcej. Coś z nim – sączącym się czasem – i z nimi –
siedzącymi naprzeciw – muszę zrobić, zrobić tak, aby nie było ani dla mnie,
ani dla nich zbyt męczące. Takie też rady dostawałem.
Ja dydaktyk:
maszyna produkująca słowa
maszyna kopiująca reprodukująca
minuta po minucie
90 minut przerwa 90 minut przerwa 90 minut przerwa
wchodzą wychodzą
słowa są te same
powtarzanie odtwarzanie
reprodukowanie
90 minut przerwa 90 minut przerwa 90 minut przerwa
słowa
wychodzą
wchodzą
90 minut przerwa 90 minut przerwa 90 minut przerwa
powtarzanie odtwarzanie
kopiowanie

– Czuję się jak automat na napoje. Oni wrzucają monetę, a ja wypluwam
puszkę coca-coli – mówi jeden profesor.
– Gdyby jeszcze ją chcieli wrzucać – odpowiadam, odwołując się do swoich
doświadczeń.
słowa
które oddzielają
możliwość wypowiadania
jako możliwość zrywania więzi
tworzenie osobnego świata
celi
przede mną na biurku stos książek
w ustach cytaty
słowa
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których sam nie rozumiem
– niosące wiadomość: to nie dla was mówię, nie do was mówię
mówię, aby z wami nie być

Moja dydaktyka była beznadziejna. Tak myślę, chociaż oceny, jakie otrzymywałem od studentek i studentów, były zawsze powyżej oceny dobrej8. Wydaje mi
się, że to jest jeden z tych administracyjnych pozorów: ja oceniam ich, oni mnie,
ale wszyscy wiemy, że nie ma to znaczenia. Chociaż faktem jest, że najwyższe
noty zdobywałem w latach, kiedy zacząłem eksperymentować z dydaktyką. Nim
to nastąpiło, kopiowałem dawne doświadczenia, będące przykładami „dobrej
dydaktyki”. Nauczałem konstruktywizmu w edukacji w transmisyjnym stylu, rozwijałem krytyczne myślenie poprzez nauczanie odpowiedniej interpretacji, na
przykład Theodora Adorna. A przede wszystkim mówiłem. Mówiłem, mówiłem,
mówiłem, a mój głos wypełniał salę, czas mijał, wykład się kończył, a ja mogłem
wrócić do bardziej ważnych aktywności, to znaczy pisania artykułów. Wtedy nie
zdawałem sobie sprawy, że tak naprawdę wspierałem neoliberalną maszynę.
A tak było. Przez większość mojej pracy. Nie byłem niebezpieczny dla systemu. W żaden też sposób nie wspierałem utopii. Jednocześnie nie mogłem
pozbyć się moich marzeń o lepszym świecie i innej edukacji. To doprowadziło
mnie do kryzysu: byłem nieustannie zmęczony, nauczanie stawało się coraz
mniej i mniej przyjemnym obowiązkiem… Stawałem się maszyną generującą
słowa. Nieobecny powtarzałem treści wykładu z poprzedniego roku. Powtarzałem, a w mojej świadomości uporczywie majaczyło poczucie bezsensu tego,
co robię. Pulsowało, ropiało niczym źle oczyszczona rana. Na wykłady przychodziło z tygodnia na tydzień coraz mniej studentów. Wiedziałem, że muszę
coś zmienić. Zwłaszcza, że kryzys przenosił się na pisanie. Pustka stawała się
dominująca, a wyalienowanie zaczęło zaznaczać się na ciele, drążąc już nie
tylko ducha, lecz także materię.

Objawienie
Zrobić coś, ale co? Jakoś trudno było mi przełożyć pedagogikę krytyczną na
konkretne działania, przenieść dynamikę ruchów społecznych do sal wykładowych i ćwiczeniowych. Zastanawiałem się też, w jaki sposób pisać, aby nie
potęgować przemocy systemu; jednocześnie, jak uprawiać naukę krytyczną
tak, aby nie stać się intelektualistą, którego figura budziła i budzi we mnie
nieufność. Inaczej: jak zerwać z podziałem pracy narzuconym przez uniwersytet w obszarze produkcji naukowej i dydaktyki?
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Zerwanie z podziałem pracy sprawiałoby, że wytwarzanie wiedzy miałoby
jednocześnie charakter krytyczny i organizacyjny, dzięki czemu nie prowadziłoby do fatalizmu ani też do formułowania oderwanych od rzeczywistości
postulatów. Tropem okazały się „dociekania robotnicze” oraz (współ)autoetnografia. W obu przypadkach podstawą jest wyjście od konkretnej sytuacji
konkretnej osoby czy osób, którzy działają autonomicznie, rozwijając swoją
świadomość. Przykładowo Christopher Wellbrook zauważa, że „dociekania
robotnicze” nie są jedynie alternatywą dla klasycznych, opartych na reprezentacji i podziale pracy badań, lecz przede wszystkim praktyką „odtworzenia
klasy robotniczej” (Wellbrook 2014: 358) poprzez ich samodzielną aktywność,
a nie istniejącą na zewnątrz partię czy/i intelektualistów. Znosi to tym samym
dychotomię między „intelektualistami a działaczami, dyskursem i praktyką”
(Roggero 2014: 512). Ulokowanie badań wewnątrz płaskiej, horyzontalnej,
„studiującej” wspólnoty ustanawia całkowicie inne relacje władzy w polu wiedzy. Przede wszystkim zanika uprzywilejowanie wiedzy akademickiej, zostaje
też zniesione uprzywilejowanie jakiejkolwiek wiedzy. Głosy wewnątrz zbuntowanej wspólnoty wypowiadane są na płaskim polu.
Historycznie rzecz ujmując, zwrot w stronę dociekań robotniczych można
odnaleźć w etnograficznych dociekaniach związanych z walką o „dzień roboczy”
czy w klasycznej już pracy Fryderyka Engelsa (Woodcock 2014: 490–491).
W przedmowie do książki Położenie klasy robotniczej w Anglii Engels stwierdził, że nie chodziło mu o „abstrakcyjną znajomość przedmiotu” (Engels 1961:
267), lecz o dotarcie do rzeczywistości przeżywanej przez samych robotników,
o zanurzenie się i zrozumienie ich świata życia. Dociekania robotnicze miały
na celu przejście od perspektywy wychodzącej od teorii, w której komunizm
budowany jest jako krytyka heglizmu, na perspektywę „typowo” robotniczą,
wywodzącą się z doświadczenia ucisku, bezpośredniej wiedzy o „złej rzeczywistości” (Engels 1961: 273). Nie chodziło jednakże jedynie o samo poznanie; dociekania, według Engelsa, stanowić miały oręż w walce politycznej. Po
pierwsze, jako naukowe uzasadnienie komunizmu. Poznanie warunków istnienia robotników miało dawać „mocne podstawy [...] teoriom socjalistycznym” i legitymizować ich prawo do istnienia (Engels 1961: 272). Po drugie,
obiektywny opis sytuacji robotników stanowił narzędzie walki ideologicznej. Prawdziwy opis położenia pracowników służył wykazywaniu ograniczeń
hegemonicznej perspektywy liberalnej.
Warto zaznaczyć, że zwrot w stronę dociekań robotniczych stał się już nie
tyle próbą uzupełnienia czy legitymizacji teorii, ile innym sposobem jej wypracowywania. Kolektywna, niezhierarchizowana produkcja wiedzy, zanurzona
w codziennych doświadczeniach ludzi pracy nie traktuje ich jako przedmioty,
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obiekty badania, dane, lecz jako aktywne podmioty zdobywające samowiedzę.
Dociekania robotnicze są przejawem autonomii ludzi pracy, metodą uczenia się
pracowników od siebie samych. „Jedynie klasa robotnicza może dostarczyć znaczących informacji o swojej własnej egzystencji, tak jak tylko klasa robotnicza
może zbudować nowy świat” (Haider i Mohandesi 2013).
Dociekania robotnicze należy rozumieć jako samodzielną aktywność zaangażowanych osób, nie tylko w obszarze badań, poznawania rzeczywistości,
lecz także zmieniania świata oraz podmiotowości uczestniczących (Shukaitis,
Graeber i Biddle 2007). Roggero stwierdza, że „we współbadaniach produkcja
wiedzy jest jednocześnie produkcją podmiotowości i konstruowaniem organizacji” (Roggero 2014: 513). Relacja między produkcją wiedzy, podmiotowości
i tworzeniem organizacji jest wzajemnym powiązaniem. Oznacza to, że okreś
lone badania wymagają określonych relacji, warunków, które również same
tworzą. W ramach relacji wyłaniają się specyficzne rodzaje wiedzy oraz takie,
a nie inne podmiotowości. Jest to bardzo istotne z perspektywy dydaktycznej, do
czego jeszcze wrócę w części poświęconej niewinności metodologii.
Dociekania robotnicze zrywają z podziałem pracy i hierarchią jej właściwą,
dowartościowując głosy uczestników jako pełnoprawne. Poznawanie, jako badanie i jako pedagogika, stanowi samodzielną aktywność, co oznacza dodatkowo
zerwanie z typowo modernistyczną wizją nauki i kształcenia, z leninowskim
wnoszeniem świadomości. Dobrym przykładem takiej praktyki, ukazującej
powyżej wspomniane powiązania i zerwania, jest przykład gazety robotniczej
opisywany przez Daniela Mothégo. Wskazuje on, że lewicowe, rewolucyjne
gazety miały wiele wspólnego z burżuazyjnymi. Tym, co je łączyło, był między
innymi podział pracy, odseparowanie od świata robotników, o których i do których pisały, panująca w nich hierarchia. Ponadto w obu przypadkach mamy do
czynienia z ideologicznym przekazem, forsowaniem określonej, z góry znanej
wizji świata, którą czytający winni wchłonąć. Mothé rewolucyjnym i burżuazyjnym gazetom przeciwstawia gazety robotnicze. Te ostatnie zrywają z podziałem,
ulokowując całą produkcję w łonie ludzi pracy jako ich kolektywne, wspólne
przedsięwzięcie. Gazeta nie tylko przestaje być redagowana, dystrybuowana
czy pisana przez wyspecjalizowane jednostki, zmienia się też cel publikowania.
O ile burżuazyjne i rewolucyjne pisma przekazywały ideologię, nauczały, czyniąc teorię czymś zewnętrznym, o tyle robotnicze pisma stanowiły pole dzielenia
się doświadczeniami, próbami wypracowania ich rozwiązań. W tym podejściu
teoria rodzi się z codziennych zmagań, nadając im sens, ujawniając realną presję i prawdziwe znaczenie walki z nią. Teoria nie tylko jest wypracowywana
w samej wspólnocie robotniczej, lecz również modyfikowana przez nią. Tracąc
swoją świętość, staje się ona narzędziem.
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Uruchamianie innego myślenia o teorii prowadzi też do innego ujęcia problemu organizacji. Robotniczą organizacją nie będzie już zbiurokratyzowane,
zhierarchizowane ciało, które naucza, narzuca i niczym kościół przekazuje dobrą
nowinę, którą recytują wierzący, lecz organizacja redukująca swoją funkcję do
wspierania autonomicznej działalności ludzi pracy. Sama gazeta robotnicza staje
się przestrzenią organizacji oraz wypracowywania teorii. Dzięki uczynieniu miejsca dla doświadczeń poszczególnych robotników, partykularne opowieści mogą
łączyć się w bardziej ogólne historie. Jako przestrzeń negocjowania znaczeń,
wymiany poglądów, dyskusji, robotnicze gazety stają się również miejscem nauki,
zdobywania kompetencji, rozwijania świadomości koniecznej do transformacji
porządku społecznego. Stanowią one przestrzeń zarówno walki z czasami stalinowskimi, biurokratycznymi organizacjami i władzą szefów, jak i ochrony przed
nimi. Gazety robotnicze to zalążek nowego społeczeństwa, wyraz autonomii
ludzi pracy i ich zdolności do reorganizacji społecznego porządku (Mothé 2013).
Robotnicza gazeta jako forum otwierała przestrzeń dla narracji robotników.
Stanowiła miejsce dla ich głosu. Oznaczało to uwzględnienie ich stylu, robociarskiej gramatyki i slangu, określonej wrażliwości, która nie musiała pokrywać
się z burżuazyjną wrażliwością, z dominującym literackim stylem, z „dobrymi”
i „ciekawymi” opowieściami klasy średniej. Autonomia narracji mogłaby załamać się, kiedy dokonywalibyśmy korekty, selekcji materiałów czy nawet zmiany
układu struktury tekstów bądź kolejności prezentowanych głosów (Haider
i Muhandesi 2013).
W kontekście krótkiej charakterystyki dociekań robotniczych można powiedzieć, że stanowią one odpowiedź na problem, który stał się obecnie istotny
w akademickich badaniach społecznych, a mianowicie na kryzys reprezentacji, podobnie jak na kryzys legitymizacji i praktyki (o potrójnym kryzysie zob.
Denzin i Lincoln 2009a: 46–47). Odpowiedź, jakiej udzielają dociekania robotnicze, na potrójny kryzys łączy się z wyłaniającymi się w ramach badań jakościowych różnymi formami eksperymentalnego pisania, jednocześnie radykalizując
akademickie odpowiedzi. Szczególną bliskość dostrzegam między niektórymi
odmianami (współ)autoetnografii oraz pisania performatywnego.
Tym, co łączy (współ)autoetnografię i dociekania robotnicze, jest przede
wszystkim wrażliwość na pojedyncze głosy, na konkretne usytuowania doświadczenia. Badacz nie jest już kimś zewnętrznym wobec rzeczywistości, nie spogląda
znikąd, nie jest uniwersalnym okiem, lecz okiem osadzonym w ciele i kulturze.
Oko przestaje być dominującym narzędziem poznania, a rozum sędzią i wyrocznią. Detronizacja kartezjańskiego podmiotu poznającego i iluzji oświeceniowego uniwersalizmu prowadzi do decentralizacji badacza, problematyzacji jego
statusu, tak samo zresztą jak funkcji i roli analizy. Chociaż Carolin Ellis, Tony
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E. Adams i Arthur P. Bochner (2010: 11) stwierdzają, że autoetnografia jest „analityczna i emocjonalna”, to warto zaznaczyć, że nie chodzi o analizę w wydaniu klasycznym, pozytywistycznym, lecz o analizę w duchu autoetnograficznym.
Oznacza to jednoczesność procesu opisywania, rozumienia, interpretowania
i teoretyzowania bez wyodrębniania osobnych, podzielnych pól, gdzie wypowiedzi nabierają sensu dopiero w ustach badacza oczytanego w teoriach, jako tego,
który nadaje/wydobywa sens z paplaniny uczestników badań.
Dowartościowanie osobistych narracji wiąże się z traktowaniem ich jako źródła wiedzy i teorii, co spotykamy w obu tradycjach, oraz z daniem możliwości
mówienia tym, których głos dotychczas był niesłyszany, marginalizowany lub za
których przemawiali polityczni bądź naukowi „reprezentanci”. Oczywiście nie
redukuje się to jedynie do dania przestrzeni na samą wypowiedź, na wprowadzenie czy to do przestrzeni publicznej, czy naukowej głosów, które były niesłyszalne, lecz pociąga za sobą, przynajmniej teoretycznie, założenie o kompetencji
mówiącego, o tym, że on sam jest w stanie nadawać znaczenia i rozumieć to, co
mówi, oraz własny świat. Zwłaszcza, że naukowiec nie jest już postacią w żadnym
sensie uprzywilejowaną, co najwyżej posiadającą własny żargon i będącą mniej
lub bardziej biegłą w akademickiej grze, co nie znaczy, że posiadającą tajemny
dostęp do obiektywnej prawdy czy magicznych technik „odsłaniania” rzeczywistości takiej, jaka jest w swej pornograficznej nagości.
O ile w dociekaniach robotniczych badacz jako osoba zostaje zniesiony,
a poznającym jest zarówno każdy podmiot, jak i cały kolektyw, o tyle w badaniach jakościowych, w tym w autoetnografii, kwestia nie jest stawiana tak
jednoznacznie. Można się pokusić o wysunięcie stwierdzenia, że pomimo teoretycznej akceptacji tego, że badacz nie jest podmiotem uprzywilejowanym,
niekiedy bywa wręcz przeciwnie – pomimo uznania, że poznanie to narracje, a świat składa się z ich wielości, to instytucjonalnie wciąż pracuje się
w ramach podziału, który prowokuje nie tylko myślenie o badaczach jako
o kimś innym od zwykłych ludzi – czyli tak naprawdę odmawia się wartości narracjom osobistym, o ile nie spełnią pewnych akademickich wymagań,
zwłaszcza teoretyzowania i analizy, które mają przekraczać doświadczenie
i prowadzić do uogólnień – lecz także oddziela poznanie od codziennego życia.
W decentracji badacza nie chodzi jedynie o uwzględnienie jego refleksyjności.
Przykładowo Jayne Pitard (2017) wykorzystuje autoetnografię do przebadania
własnych uwarunkowań, tego, w jaki sposób jej doświadczenia wpływają na
tak zwane dane. Również Roni Berger (2015) postuluje refleksyjność i wykorzystywanie autoetnografii do rozpoznawania uwarunkowań podmiotu, które
mogą ujawnić się w badaniach. Podobnie sprawa przedstawia się u Diane
Watt (2007), według której refleksyjność stanowi narzędzie zbierania danych,
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dostrzegania więcej. Nie chodzi mi oczywiście o to, że refleksyjność nie jest
potrzebna, ale o ograniczenie zasięgu refleksji autoetnografii i utrzymywanie
podziału na badaczy i badanych, na to, co partykularne, i na to, co uniwersalne, na interpretacje i dane leżące w świecie „poza”. Inaczej: autoetnografia
to nie tylko mój głos, to też rozmowy z innymi, wymiana poglądów, wspólne
myślenie i wspólne doświadczanie. W autoetnografii zdarzenia i rozmowy,
które się przytacza, nie są wcześniej zainscenizowane, zaprojektowane na
rzecz danego „badania”, lecz się wydarzyły – są przeżyciami, sytuacjami
z życia, relacjami między ludźmi, a nie między badaczem i badanymi.
Trzeba też podkreślić, że autoetnografia nie jest mamrotaniem wyizolowanego, zamkniętego w sobie ja, ściśle wewnętrznym monologiem. Tak
naprawdę każda dobra (cokolwiek to znaczy) autoetnografia jest (współ)autoetnografią i to rozumianą nie w technologicznie zorganizowanym procesie,
lecz jako wydarzenie. Odwołując się do pedagogiki, można przywołać Griffa
Foleya, który utrzymuje, że „ludzie uczą się tak, jak doświadczają życia i jak
angażują się w walkę społeczną” (Gouin 2009: 160, Foley 1999). Dociekania
robotnicze i (współ)autoetnografia są immanentnymi formami uczenia się,
poznawania, dociekania oraz walki.
Decentralizacja badacza, uwzględnianie osobistych narracji, detronizacja
kartezjańskiego podmiotu i pozytywistycznej wizji nauki wiążą się z rozmyciem podziałów zarówno wewnątrz świata nauki – zakwestionowaniu ulega
podział na tradycyjne dyscypliny, które szatkują rzeczywistość, wyodrębniają
w niej problemy i rzeczy, jakby stanowiła ona zbiór tychże – jak i podziałów na
naukę i sztukę, to, co społeczne, i to, co osobiste, prywatne i polityczne, kulturowe i biologiczne. Osobiste narracje nie stanowią jedynie spowiedzi, koncentracji na sobie, narcystycznego obserwowania siebie, lecz są uwzględnieniem,
że ja, czy bardziej precyzyjnie – self  9, jest płaszczyzną przecinania się różnych
władz: „self może być miejscem, w którym napięcia są odczuwalne i odkrywane, miejscem odkrycia, miejscem władzy, akcji politycznej i oporu. Często
wiadomo, co jest ważne, rozpoznając, co czuje ciało” (Pelias 2005: 420).
Dowartościowanie osobistych narracji, a tym samym różnych głosów,
otwiera na rozmaite sposoby pisania o doświadczeniach, otwiera na wielorakie sposoby snucia opowieści. Dodając do tego niemożliwość porównania
opowieści do rzeczywistości samej w sobie, odrzucenie teorii korespondencji,
trudno utrzymać wizję jednego stylu w nauce. Następuje więc odejście od
klasycznych form ewaluacji i poszukiwania nowych, niekoniecznie jako form
oceny, uciszania czy manifestowania władzy (zob. Bochner 2000, Clough 2000,
Sparkes 2000, Ellis 2000, Holt 2003, Richardson i St. Pierre 2009, Denzin
2009b). W dociekaniach robotniczych i niektórych badaniach jakościowych
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kryteria ewaluacji przestają być przedmiotem zainteresowania zaangażowanych społecznie badaczy i badaczek. Akceptuje się tutaj, implicite lub explicite,
koncepcję anarchizmu metodologicznego (Feyerabend 2001). Warto zauważyć, że niektóre sposoby uprawiania badań podkreślają przede wszystkim ich
praktyczny charakter. Zarówno dociekania robotnicze, jak i (współ)autoetnografia opowiadają się za politycznym zaangażowaniem po stronie demokracji,
wykluczonych, próbując poszerzać pole wolności i domagając się społecznej
sprawiedliwości. W obu przypadkach są to badania emancypacyjne.

Autoetnografia to…
Carolin Ellis uważa, że autoetnografia to
badanie, pisanie, opowieść i metoda, które łączą to, co autobiograficzne i osobiste,
z tym, co kulturowe, społeczne i polityczne. Autoetnograficzne formy przedstawiają
konkretne działania, emocje, ucieleśnienia, samoświadomość oraz introspekcje zobrazowane przez dialog, sceny, charakteryzację i fabułę. Dlatego autoetnografia domaga
się literackiej konwencji pisania (Ellis 2004: XIX).

Opowieści autoetnograficzne dryfują przez to, co osobiste i społeczne, uka
zując wzajemne uwarunkowania, uwikłania z perspektywy jednostki przeżywającej swoje istnienie w konkretnych sytuacjach.
Tam i z powrotem. Tam i z powrotem.
Jako autobiograficzny gatunek pisarstwa i badania autoetnografia ukazuje wiele
warstw świadomości. Autoetnografowie patrzą w tę i z powrotem. Najpierw patrzą
przez etnograficzny, szerokokątny obiektyw, koncentrując się na społecznych i kulturowych aspektach ich osobistego doświadczania. Następnie spoglądają do wewnątrz,
odsłaniając wrażliwe ja, które jest poruszane i może poruszać się, załamywać światło
i przeciwstawiać się kulturowym interpretacjom. Kiedy przybliżają do tyłu i do przodu,
do wewnątrz i na zewnątrz, rozróżnienia między tym, co osobiste, a tym, co kulturowe, stają się niewyraźne, czasem zacierając możliwość rozpoznania (Ellis 2008: 48).

Autoetnografia to…
Chwiejna równowaga. […] autoetnografia zmierza do połączenia ja i kultury, choć
celem tego zbliżenia nie jest ani osiągnięcie równowagi, ani też popadnięcie w stagnację. Opis autoetnograficzny ukazuje świat w stanie ciągłej zmiany i ustawicznego
ruchu – między opowieścią i kontekstem, między pisarzem i czytelnikiem, między
kryzysem i jego rozwiązaniem (Jones 2009: 177).

Tam i z powrotem. Do przodu, do tyłu. Szybciej. Wolniej.
O sobie. O innych.
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O kulturze.
O cierpieniu. O radości.
Tam i z powrotem.
Autoetnografia to
poezja radość eksperymentowanie ściema wspólnota
wydziwianie nuda łatwizna ja
twórczość nauka rewolucja maniera literatura
zaangażowanie
paplanie pozór zabawa
odkrywanie opowieści grafomania
słowa słowa słowa
poznanie
zrozumienie
transformacja

„Autoetnografia jest transformatywną metodą badawczą ponieważ zmienia
czas, wymaga wrażliwości, wspiera empatię, personalizuje kreatywność oraz
innowacyjność, eliminuje granice, honoruje podmiotowość i zapewnia terapeutyczne zyski” – mówi Custer (2014: 11). „Autoetnografia to strategia pisania
sercem, mająca służyć zmianie świata”, dodaje Ewa Kępa (2014: 82).
Rozmywanie granic między życiem a nauką,
między sztuką a nauką.
Roztapianie ich w potoku transformujących słów.
Splatanie i rozplatanie.

Nowy styl w akademii?
O ile istnieje raczej powszechna wiedza co do potrójnego kryzysu i wiele, wiele
napisano o postmodernistycznej wizji badań oraz rzeczywistości, kwestiach
referencji, wiedzy-władzy czy sprawczej mocy słowa, o tyle, jak wskazują
badania między innymi Evy Bendix Petersen, niekoniecznie przełożyło się to
na realną praktykę badawczą w obszarze edukacji. Petersen przeanalizowała
siedemdziesiąt siedem artykułów mieszczących się w tradycji postmodernistycznej, które ukazały się w „Journal of Education Policy”. Większość z nich,
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zauważa Petersen, miało klasyczną budowę raportu w naukach społecznych,
używało języka tradycyjnego dla realizmu naukowego oraz słów takich, jak:
dowód, dane czy odkrycie (Petersen 2015: 156). Petersen wskazuje na „dwie
cechy wspólne […] (1) realistyczne tworzenie kontekstu i (2) scjentystyczne
metody i wytłumaczalność” (Petersen 2015: 156). Badacze akceptują pozytywistyczne rozumienie nauki, starają się przekonać czytelniczki i czytelników,
że ich badania spełniają „naukowe standardy” definiowane scjentystycznie,
że „zostały zrobione we właściwy sposób”, zgodnie z metodą (Petersen 2015:
155, por. Malewski 2017). Analizowane artykuły reprodukują teorię korespondencji, reprezentując raczej „słabą, realistyczną naukę” niż postrealistyczną.
Wzmacniają one konserwatywne sposoby pisania, dokonując jedynie pozornej
zmiany na poziomie cytowanych autorów i deklarowanej tradycji, gdy tymczasem w praktyce akceptują pozytywistyczne zasady. „Zamiast tworzyć alternatywne czy transgresywne formy naukowości, stają się nauką as usual, ale teraz
z ozdobnym słownictwem” (Petersen 2015: 157). Tymczasem „postmodernistyczna krytyka podważa nietykalność tradycyjnego pisania jakościowego”
(Richardson i St. Pierre 2009: 461).
W ramach postmodernistycznych badań jakościowych, do których można
zaliczyć także niektóre praktyki badań autoetnograficznych, pisanie staje się
procesem badania i eksperymentowania. „Pisanie nie jest niewinną praktyką” (Denzin 2009b: 116). Nauka, pisanie, badanie – to wszystko jest głęboko polityczne. Pomijając kolonialny charakter pisania pozytywistycznego
czy klasycznego, można zauważyć, że również w paradygmacie interpretatywnym, w ramach którego majaczą widma pozytywizmu, założenie o możliwości reprezentacji i poszukiwanie znaczeń, wiedzy o kimś nie jest niewinne
(Richardson i St. Pierre 2009: 461). O ile struktura wcześniejszego, konwencjonalnego pisania była dyscyplinowana przez zasadę reprezentacji, o tyle
teraz niektóre pisanie jakościowe stara się poszukiwać, docierać do ukrytych
sensów, prawdziwych znaczeń, interpretować to, co na zewnątrz, nadawać
znaczenie chaosowi, czyli w pewnym sensie dalej docierać do prawdy i ją
reprezentować w badaniach. Tymczasem realnie nowe pisanie w ramach
postmodernizmu akceptuje chaos i stara się uczyć z nim żyć. „Prawdziwe
pisanie” musi otworzyć się i ujawnić pomieszaną, niechlujną, bałaganiarską
naturę życia społecznego (Adams, Jones i Ellis 2015: 9). Celem nie jest już
stworzenie spójnej narracji, wytłumaczenie rzeczywistości, narzucenie jej
często racjonalnego sensu, lecz otwarcie i prowokacja. Przykładowo Ken Gale
traktuje pisanie jako działanie rzucające wyzwanie dominacji i dominującym
formom (Gale 2016: 304). W pisaniu emocjonalnym, eksperymentalnym,
nomadycznym nie chodzi już o odpowiedź, lecz o pytanie, o odmrożenie form
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(Gurevitch 2000). Pisanie takie to nie styl, lecz ciągłe, nieskończone eksperymentowanie (Gurevitch 2000: 7), to proces, który nigdy się nie kończy, lecz
jest czymś, co nieustannie się staje (Guttorm 2012: 595).
Norman K. Denzin, odwołując się do koncepcji performatywnego pisania,
stwierdza, że jest to pisanie ewokatywne, refleksyjne, wielogłosowe, przekraczające granice stylów, gatunków, „jest zawsze fragmentaryczne i niekompletne”
(Denzin 2009: 231), dzięki czemu tworzy przestrzeń dla innych głosów, dla możliwości ujawnienia się nie jednej, hegemonicznej opowieści, lecz wielu. Trzeba
zostawiać wolne miejsca pomiędzy zdaniami (Guttorm 2012: 601). Elizabeth
Adams St. Pierre (1997), odwołując się do Deleuzego, charakteryzuje pisanie jako
nomadyczną, hybrydową, niehierarchiczną praktykę, rzucającą wyzwanie linearności jako formie zakorzenionej w poszukiwaniu prawdy. Koherencja, spójność to przekleństwo, z którego należy się wyzwolić na rzecz transformującej
fraktalności (Hensson 2017, por. Hensson 2011). Otwarcie na pisanie jako działanie, pisanie jako wyzwanie, przygodę, prowokowanie i profanowanie, otwieranie innego sposobu badania i myślenia (Hein 2017, por. Nycz 2017) nie tworzy
instrukcji obsługi, lecz raczej stawia przed wyzwaniem i wezwaniem, wymagając, by każdy znalazł własny sposób wyrażania. Bo gdy raz się odpowiedziało,
nie ma już powrotu do klasycznego pisania. Nie ma powrotu również do traktowania badania, wiedzy, jako odbijania i odbicia, do kontemplowania czy interpretowania w oderwaniu od zmieniania rzeczywistości. Akt pisania jest aktem
performatywnym, który pragnie nie być aktem narzucania, podporządkowywania, lecz wyzwalania i kreowania. Deleuze wstaje z grobu, tańczy i śpiewa:
Pisanie nie jest z pewnością narzucaniem formy (wyrazu) przeżytej materii. Literatura jest raczej po stronie tego, co bezforemne czy niezakończone [...]. Pisanie jest
sprawą stawania się, nigdy nie zakończonego, zawsze będącego w trakcie dziania się,
stawania, które wykracza poza wszelką dającą się przeżyć i przeżytą materię. Jest
procesem, to znaczy przejściem życia, które przechodzi przez to, co daje się przeżyć,
i przez to, co przeżyte. Pisanie jest nieodłączne od stawania się: pisząc, stajemy się-kobietą, stajemy się-zwierzęciem czy rośliną, stajemy się-molekułą, aż po stawanie
się-niedostrzegalnym (Deleuze 2016: 5).

Pisanie jest samym aktem badania, nieustanym procesem.
Odrzucenie nowoczesnej idei tekstu – jako zamkniętego pojemnika, rejestrującego
i przechowującego gdzie indziej i w innym trybie uzyskane wyniki działalności
poznawczej czy artystycznej – prowadzi nie tylko do przywrócenia zasadniczej rangi
jego czynnościowemu, „zdarzeniowemu” statutowi (w wymiarze tyleż nadawczym, co
odbiorczym). Pozwala bowiem także dostrzec w samym procesie konstruowania tekstu „teorię rodzącą się w działaniu”; bardziej czy mniej („konstelacyjnie”) metodycznie
urzeczywistniany proces poznania (Nycz 2012: 55–56).
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Brak zmiany sposobu pisania, tworzenia nie-raportów (D’Hoest i Lewis
2015), oznacza, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, może poza cytowaną literaturą i używaniem niektórych sformułowań. Sama struktura myślenia o badaniach, ich ocenie, celu, szeregu praktyk, pozostała bez zmian. Nastąpił zwrot
bez zwrotu, odpowiedź bez odpowiedzi. Mało tego, pozorna zmiana utwierdza
dominację scjentyzmu poprzez stwarzanie wzorców pseudopostrealistycznych
badań, zwłaszcza gdy redakcja praktykuje publikowanie tekstów, które nawiązują do artykułów już wydanych w jej czasopiśmie. Blokuje to dyskusję i realną
odpowiedź na wyzwanie potrójnego kryzysu. I przemyślenie samej naukowości.
Badania Petersen są oczywiście fragmentaryczne, czego jest ona świadoma.
Można też wymienić liczne publikacje, które dokonują realnego przejścia na pozycje antyreprezentacjonalistyczne, antyfundamentalistyczne czy antyrealistyczne.
Niemniej styl eksperymentalny trudno uznać za dobrze zadomowiony. Nawet
podczas niektórych konferencji poświęconych metodologii badań jakościowych
słyszy się szepty, majaczenia, a niekiedy głośne oświadczenia, jawne deklaracje
wciąż panującego pozytywistycznego dyskursu – sprawdzalność badań, powtarzalność, przywiązanie do metody jako gwarancji naukowości i prawdy, a nie
jedynie drogowskazu. Wróg jest wśród nas, w nas. To utrudnia zadomowienie
się wspólnoty autoetnograficznej w ramach uniwersytetu i świata naukowego.
Możliwe, że bezdomność jest czymś, co jest wpisane w naturę takiej wspólnoty.
Mamy tylko namioty.
ANEGDOTA:
Dzwoni do mnie redaktor jednego z czasopism. Z lekkim zakłopotaniem informuje, że artykuł może się ukazać, ale recenzent chciałby, aby ukazał się w dziale
zabawnych esejów.
„Dlaczego?” – pytam zaciekawiony. Jednocześnie zastanawiając się, co w nim jest śmiesznego. Może czarna
komedia? „Bo nie wie jak ocenić to pod względem merytorycznym” – odpowiada.
To już drugi raz, gdy pojawia się ta kwestia. To też dru
gi raz, kiedy wysyłam tekst autoetnograficzny do polskiego czasopisma.
Pomimo radości z tego, że tekst się pojawi i ktoś będzie
mógł go przeczytać pojawia się mroczna smuga. Czuję,
że moja praca nie została potraktowana jak normalna
nauka. Esej, a nie artykuł.
Wskazuje to, że pisanie eksperymentalne, autoetnograficzne, wymykające się pozytywistycznym i niektórym też jakościowym kryteriom, wprowadza w drżenie
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i trwogę recenzujących-oceniających. O ile w przypadku artykułów ryzyko jest niewielkie (najwyżej nie
opublikują), o tyle w przypadku dysertacji, procedury
habilitacyjnej czy obrony doktoratu, sprawa już nie jest
tak błaha.
Można byłoby powyższą sytuację zrzucić na „zacofanie” polskiej nauki, ignorancję recenzentów i tak dalej.
Taka diagnoza dawałaby dość proste wskazówki, w jaki
sposób problem rozwiązać. Potłumaczyć, popisać teoretyczne wprowadzenia. To zresztą częściowo jest
robione (zob. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014,
t. 10, nr 3; „Kultura i Społeczeństwo” 2017, t. 61, nr 3).
Problem nie ogranicza się jedynie do „polskiej zaściankowej nauki”, jak można byłoby przypuszczać. Podczas
recenzji jednego tekstu jedna z pięciu recenzujących
stwierdziła, że najprawdopodobniej nie wiem, jak się
pisze artykuły naukowe i zamieściła liczne instrukcje
mające uczynić go bardziej „akademickim”. „Clean your
messy text!”- napisała. „No! – odpowiedziałem dyplomatycznie – It is my room. Not yours”. „Ale ja nie wiem
nawet tego, czy projekt zakończył się sukcesem, czy
nie” – kontynuuje. „Ja też nie” – odparłem.

Eksperymentalne pisanie jest ryzykiem nie tylko badawczym, lecz wciąż,
niestety, instytucjonalnym. Jego instytucjonalne osadzenie, na które zwraca
uwagę Anna Kacperczyk (2014), odnosi się raczej do zachodniej nauki, a nie
polskiej. Chociaż także tam wciąż mówi się o marginalizowaniu autoetnografii, zwłaszcza w obliczu neokonserwatywnej ofensywy w nauce (Poulos 2017a,
Denzin 2009b). Dodatkowo utrzymywanie się pozytywistycznych badań,
skrytych pod płaszczykiem antyrealizmu, sprawia, że odpowiedź na wezwanie widma autoetnografii staje się trudniejsza.
Ale…

SKACZ!

Chyba nie chcesz żyć wiecznie?
Ale…
Czy już wystarczająco się zabezpieczyłem? Otuliłem cytatami, obwiązałem odnośnikami? Mogę skakać? A może jeszcze powinienem…

SKACZ!
Skok – skok w otchłań…
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Straciliśmy głos
stracimy własny głos
w akademii
akademia przynosi nam
społeczną śmierć
…neoliberalna akademia
indywidualne i kolektywne
milczenie
przynosi nam
słowa bez życia
To jest prolegomena do (nadchodzącego) powstania.
Performuj rewolucyjnie –
to zaś przykazanie.
Jedno, bo reszta z niego wynika.

Nekrofilia i świt żywych trupów
Umiłowanie tego, co mechaniczne, zimne, martwe, zastygłe, zhierarchizowane
i agresywne – wciąż pozostajemy poganami czczącymi idoli, składającymi krwawe
ofiary, poświęcając życie swoje i cudze.
Pojęcia nekrofilii w mojej pracy używam za Frommem w znaczeniu charakteru, a nie „aktu perwersji w sensie tradycyjnym” (Fromm 1999b: 371). Fromm
definiuje nekrofilię następująco:
w sensie charakterologicznym może być opisana jako namiętne upodobanie do wszystkiego, co martwe, rozkładające się, zgniłe, chore; stanowi namiętność przekształcania
żywego w martwe; niszczenia dla samego niszczenia; wyłącznego zainteresowania
tym, co czysto mechaniczne. Jest namiętnością rozszarpywania na części żywych organizmów (Fromm 1999b: 372).

Bernard Landis streszcza Fromma koncepcję charakteru nekrofilnego
następującymi słowami:
Nekrofilowi […] brakuje nawet perwersyjnego sposobu relacji sadystycznej. Jego zainteresowania przeniosły się z ludzi, natury i idei, skupiając się na technikach władzy
i na rzeczach. Nawet seksualność stała się dla niego techniczną zdolnością, a nie spontaniczną przyjemnością. Będąc bardziej nastawionym wrogo i bardziej narcystycznie,
skierowany przeciwko życiu charakter ma na celu zmniejszać to, co żywe i, w ekstremalnych przypadkach, chce niszczyć innych, nawet samo życie (Landis 1975: 423).
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Charakter jest charakterem społecznym, powiązanym z określoną organizacją społeczną. Fromm wskazuje na rozpowszechnianie się nekrofilii jako
ducha cywilizacji.
Należy się obawiać, że motto falangistyczne: „Niech żyje śmierć” powoli staje się
ukrytą zasadą społeczeństwa, dla którego mechaniczny podbój przyrody stanowi
samą istotę pojęcia postępu i w którym żywa osoba jest jedynie dodatkiem do maszyny
(Fromm 1999b: 19).

O ile faszyzm czy nacjonalizm są wyrazem takiego pragnienia i prezentują
społeczność śmierci, rozwijając edukację o śmierci10, o tyle kapitalistyczne społeczeństwo jest jego złagodzoną wersją. Odwołując się do Zygmunta Baumana,
można przeformułować jego tezę o faszystowskim charakterze nowoczesności na łączność nekrofilii z kapitalizmem, a faszyzmu jako jego intensyfikacji
(Bauman 2009).
Nekrofilny charakter kapitalizmu jest podnoszony między innymi przez
Panayotę Gounari, która moment neoliberalnego rozwoju określa, na przykładzie Grecji, jako społeczną nekrofilię (Gounari 2014, por. Quiggin 2010, Mendoza 2015). Również Henry A. Giroux, pisząc o polityce-zombie, wskazuje
na powiązanie śmierci społecznej i jej rozpowszechniania się z dominującym
modelem kapitalizmu. Zombie stają się nośnikami egzystencjalnej śmierci,
przekształceniem polityki w politykę śmierci, wyłanianiem się nowego autorytaryzmu, kultem siły, śmierci, utratą wyobraźni i nadziei, szerzeniem się
kultury przemocy. Współpracując i popierając śmierć, „politycy-zombie i ich
akolici wspierają modele korporacyjnego i zmilitaryzowanego zarządzania, za
pomocą których całe populacje stają się teraz zbędne, jednorazowe lub kryminalizowane” (Giroux 2011: 32). Hordy zombie, kierowanych voodoo ekonomią neoliberalizmu czy po prostu kapitalizmu, bez ludzkiej maski rozsiewają
zarazę, która przenika każde włókno życia społecznego. Nie tylko dokonują
ataków na wszelkie instytucje wsparcia i solidarności społecznej jako przestrzenie, w których tlić się może jeszcze jakieś życie, nie tylko przekształcają szkoły w miniwięzienia i instytucje coraz jawniejszej policyjnej przemocy,
lecz wysysają umysły żywych, przekształcając je w żywe trupy, pozbawiają
historii, pamięci, wyobraźni i języka.
Opowieści o represji, okrucieństwie, ludzkim cierpieniu i złu znikają z publicznej
pamięci, stają się niewidzialne, ponieważ polityka działająca poprzez zombie-język
czyni niesprawiedliwą i represyjną władzę niewidoczną (Giroux 2011: 49–50).

Rozpowszechnienie się języka-zombie służy rozpowszechnianiu się żywej
śmierci. Śmierć, którą niesie to nieustanne mamrotanie, gulgotanie przejawiające
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się poprzez rozpowszechnianie strachu przed innymi i lęku o własną egzystencję
w sprekaryzowanym, opanowanym przez żywe trupy świecie to mowa nienawiści skierowana w stronę grup nieuprzywilejowanych i w stronę tego wszystkiego,
co żywe. Język-zombie jest rodzajem języka-śpiączki. Prowadzi on nie tylko do
rozpadu debaty politycznej, utraty referencji i rozpowszechniania się kłamstw,
stając się „mechanizmem promowania politycznej bezsilności” (Giroux 2011:
43), lecz także do pojawienia się nowego analfabetyzmu. „Nowy analfabetyzm to
coś więcej niż nieumiejętność przeczytania książki czy słowa; to nieumiejętność
czytania świata” (Giroux 2011: 87).
W obliczu nekrofilnej polityki, istnienia licznych maszyn dydaktycznych,
napędzanych pragnieniem śmierci i wzmacniających, ustanawiających i rozpowszechniających społeczną śmierć jedyną łącznością tego, co jednostkowe,
z tym, co publiczne, jest strach i przemoc (Giroux 2011: 99). Przemoc rynku
i przemoc państwa ulegają normalizacji, co ustanawia stan wyjątkowy nie jako
tymczasowy, lecz stały, wojna zaś staje się modusem funkcjonowania całego społeczeństwa. Działania konserwatywnej machiny pedagogicznej, która niszczyła
wszelkie zdobycze progresywnych ruchów społecznych, instytucje solidarności
i wsparcia, przyczyniają się do rozkładu tego, co wspólne.
Przez kilka dekad prawicowi ekstremiści pracowali nad stworzeniem ultrakonserwatywnej re-edukacyjnej maszyny – urządzenia do produkowania i rozpowszechniania
publicznej pedagogiki, w której wszystko, co nosiło skazę liberalnego pochodzenia, jak
i słowo „publiczny”, miało być zakwestionowane i zniszczone (Giroux 2011: 92).

W zamian prospołecznej, solidarnościowej polityki wprowadzono pedagogikę
strachu, nienawiści i pogardy. Taka publiczna pedagogika, stanowiąca konserwatywne urządzenie, mobilizuje „partykularne tożsamości, pragnienia i potrzeby”,
aby wpierały rasizm, przejawiały wrogość wobec innych, imigrantów, jak również wpierały pogardę wobec słabych, manifestowały zagrożenie przemocą
„wobec jakiejkolwiek postaci politycznej, popierającej umowę społeczną i państwo opiekuńcze” (Giroux 2011: 58). W zamian otrzymujemy „klimat strachu”
umiejętnie podsycany przez polityków i media.
O ile zgadzam się z analizą nekrofilnego charakteru współczesnego (nie)por ządku społecznego, o tyle uważam, że warto dokonać małego dopowiedzenia. Czytając Girouxa, odnosiłem wrażenie, że metafora zombie nie do
końca u niego „pracuje”, stając się rodzajem raczej chwytu retorycznego, niż
narzędziem analizy11. Wydaje się, że istotne byłoby rozbudowanie tej metafory
oraz wprowadzenie na scenę jeszcze innych potworów, aby wykazać zależności i lepiej ująć samo funkcjonowanie kapitalizmu oraz edukacji w ramach
danego systemu. Poniżej dokonam zarysowania sceny i aktorów z pełną świa-
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domością, że wymaga to dalszej teoretycznej i empirycznej analizy. Bardziej
szczegółowo zamierzam zająć się tym w innym miejscu.
Sięgając do Marksa, dostrzeżemy, że pojawia się u niego pewien potwór,
który przekształca to, co żywe, w to, co martwe. Potwór ten potrzebuje życia,
aby funkcjonować, szerząc śmierć. Jest to wampir, który pojawia się w Kapitale (1951) kilka razy. Jego pojawienie się nie jest jedynie literackim dodatkiem,
czymś, co ma budzić negatywne emocje, lecz istotną kategorią (Neocleous
2003, Godfrey, Jack i Jones 2004: 26). Wampir jest czymś, co istnieje realnie,
a nie mityczną postacią – to są relacje w danym społeczeństwie, relacje między istotami ludzkimi (Neocleous 2003: 676). Kapitał jest sam w sobie nie
rzeczą, lecz relacją, która produkuje po jednej stronie wampiry, po drugiej zaś
ofiary – a wszystko to zapośredniczone jest przez technologię.
Steven Shaviro zauważa, że trwanie wampira-kapitału prowadzi do powstania „plagi zombie”, przekształcania siły roboczej w zombie – „the zombification of the work force” (Shaviro 2002: 282). Carmen Leah Kuhling,
w przeglądowym artykule dotyczącym współczesnego użycia zombie jako
metafory politycznej, przywołuje klasyczną figurę zombie-niewolnika i zombie-robotnika. Zombie był metaforą psychicznych konsekwencji ekonomicznej i kolonialnej dominacji, sam zaś lęk w folklorze haitańskim nie tyle wiązał
się z samym zombie, ile z uzombiowieniem, z sytuacją przemiany w bezwolnego niewolnika, poddanego swojemu panu (Kuhling 2017). „W kontekście
postępującej prekaryzacji, strach przed «apokalipsą zombie» jest metaforyczną reprezentacją załamania się społecznej solidarności” (Kuhling 2017:
402). Kuhlig dodaje zarazem, że permanentność kryzysu sprawia, że wszyscy stajemy się zombie (Kuhlig 2017: 403). W tym kontekście należy uznać,
że zombie-polityka, zombie-instytucje i zombie snujący się po ulicach to
sprekaryzowane społeczeństwo, które zostało poddane władzy wampira-kapitału. W czasach dominacji śmierci uzombiowienie staje się niemal przeznaczeniem, ulega swoistej totalizacji, sprawiając, że świat jawi się jako taki,
a nasze życie – jako typowo ludzkie. Zachowanie postawy biofilnej jest czymś,
co nie jest łatwe do osiągnięcia – może wręcz wydawać się naiwnością, utopią, a nawet zwykłym „frajerstwem”. Problem ten ukazuje dobrze popularny
serial The Walking Dead. Jeden z głównych bohaterów, Rick, mówi: „Wszyscy
jesteśmy zarażeni”. Wszyscy jesteśmy potencjalnymi zombie. Jesteśmy potencjalnymi zombie nie tylko w tym sensie, że wirus krąży w naszych żyłach
i po naszym zgonie wstaniemy, by szerzyć śmierć. Jesteśmy potencjalnymi
zombie, ponieważ nawet nieprzemienieni możemy działać jak oni. W świecie
opanowanym przez etos przetrwania najsilniejsze wartości, takie jak solidarność, wzajemna pomoc, stają się często czymś zapomnianym, a kierowanie
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się nimi uważa się za przejaw niedostosowania, oderwania od rzeczywistości. W momencie szalejącej wokół śmierci, nieustannego zagrożenia, walki
o przetrwanie kolejnej chwili humanistyczne wartości nie są zbytnio cenione.
Wydają się puste. Zdają się językiem przestarzałej moralistyki, która rozpada się pod naporem rzeczywistości. Wspomniany serial dobrze ukazuje zarówno zmagania, utratę nadziei i samego siebie, jak i powroty do siebie, do
wspólnoty, do wzajemnej pomocy.
Wychodząc od uzombiowienia jako procesu, stawiam trochę inne problemy przed pedagogami niż te zarysowane przez Girouxa. W jego koncepcji
wrogiem były zombie i szerzona przez nich zaraza, przy czym zombie, o których pisze Giroux, w mojej opowieści są raczej wampirami i ich najbliższymi
sługami. Wampir-kapitał jest oczywiście dalej wrogiem, a zabicie pana przez
zombie sprawia, zgodnie z ludowymi podaniami, że czar ustąpi (Kuhling
2017: 405). Niemniej sytuacja uzombiowienia w czasach prekarnej egzystencji i nekrofilizacji społeczeństwa prowokuje do postawienia pytania o to, kto
dokona tego czynu. Możliwe, że odpowiedź tkwi w samej figurze potwora –
w jego dialektyce. Nie zaś w heroicznym, lśniącym i tętniącym życiem obywatelu z mitycznej przestrzeni publicznej (Lewis i Kahn 2010; Kowalcze-Pawlik
2012; o problemie figury obywatela zob. Starego 2012, 2014, 2017). Na ile opór
przed uzombiowieniem będzie kierowany pragnieniem powrotu do „normalności”, a na ile będzie utopią po apokalipsie, światem, którego nauczyliśmy się
na własnych błędach?

Pozytywizm upolityczniony
Siedzimy w małym pomieszczeniu, w kręgu przy masywnym stole. Osoby
z katedry, jedna zaproszona z zewnątrz i duchy. Mamy rozmawiać o szkicu tej
książki. Dochodzi dwunasta. Dzień pochmurny.
– Problem jest taki – mówię – że pozytywizm, chociaż poddany krytyce, jest
wciąż obecny. Zobaczcie chociażby jeden z podręczników, który wciąż jest wykorzystywany do tresowania studentów, by stali się prawdziwymi badaczami. Autorzy stwierdzają, że pod pojęciem nauki w sensie treściowym rozumie się, czytam:
kompletny system uzasadnionych twierdzeń i hipotez oddających wiernie obraz danego
obszaru rzeczywistości (przyrodniczej, społecznej, technicznej), oraz o sposobach poznania tej rzeczywistości i jej użytecznego przekształcenia. Mówiąc prościej jest to zbiór
obiektywnej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie lub człowieku, o związkach między
nimi, genezie i rządzących nimi prawidłowościach. W takim znaczeniu możemy rozumieć
np. pedagogikę, psychologię, geologię, chemię, astronomię (Pilch i Bauman 2001: 16).
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Po tej definicji autorzy raczą nas od razu bardzo ostrą dystynkcją między poznaniem naukowym a nienaukowym. To, co nienaukowe, jest tym, co
„potoczne, nieuporządkowane, nieweryfikowalne, o ograniczonej użyteczności”
(Pilch i Bauman 2001: 17). To rodzaj ideologii rozumianej przez nich jako rodzaj
upolitycznionego, partykularnego, zaangażowanego, a przez to nienaukowego,
poznania. Poznanie ideologiczne, będące formą poznania potocznego, ma się,
według autorów, cechować między innymi tym, że jest ono zakorzenione, to
znaczy: mamy do czynienia z poznaniem przeprowadzanym z określonej pozycji, orientacji, stanowiska, co sprawia, że jest ono, a także wiedza produkowana podczas takiego poznawania, „wysoce partykularna” oraz „zaopatrzona
w swoiste przekonania moralne” (Pilch i Bauman 2001: 18). Ta wielce „nieideologiczna” charakterystyka zostaje dopełniona określeniami budzącymi
niechęć w liberalnych środowiskach, takimi jak: zamkniętość, absolutna pewność, ideologia zaś jest „ślepa na ustalenia z nią sprzeczne” oraz niespójna
pod względem logicznym. Kiedy zaś zaczynamy czytać o wiedzy naukowej, to
widzimy, że definiowana jest ona już zupełnie inaczej, czy też po prostu na
odwrót, na zasadzie prostych przeciwieństw. Cechy naukowego myślenia mają
wydźwięk pozytywny. Autorzy wymieniają, że wyjaśnienia są negocjowane,
otwarte, „chętnie poddają się sprawdzaniu”, wiedza zaś jest „niezależna, bezstronna”, „neutralna wobec wszelkich stronnictw”, posiada „logiczną spójność”,
a do tego, jakby było mało, lokuje się poza wszelkimi lokalnymi, partykularnymi uwarunkowaniami (Pilch i Bauman 2001: 18). Kiedy stasujemy takie
definicje, to rzeczywiście badania jakościowe mogą przejawiać się jedynie jako
strategie zbierania danych. Na pewno nie ma w nich miejsca na autoetnografię,
która musi się wydawać wielce podejrzana. To typowo pozytywistyczne ujęcie.
Pozytywiści zakładali ostry przedział między podmiotem i przedmiotem poznania społecznego, stojąc konsekwentnie na gruncie obiektywizmu. Traktowali świat społeczny
jako całkowicie niezależny od obserwatora i oglądany przez niego z zewnątrz. […]
Badacz życia społecznego powinien występować w roli obserwatora, a nie uczestnika.
Z zaleceniem tym łączył się nakaz wyzbycia się przezeń wszelkich uprzedzeń, które
mógłby posiadać jako człowiek należący do określonego społeczeństwa i żyjący w określonym środowisku. Powinien on przyjąć postawę przyrodnika, dla którego badana rzeczywistość jest światem zupełnie obcym, który nie porusza w nim żadnych namiętności.
Wiedzę społeczną posuwa naprzód nie cały człowiek, lecz człowiek sprowadzony do
swoich funkcji poznawczych, wyzwolony od idoli rynku (Szacki 2004: 248–249).

Brak namiętności, czyste poznanie zakładają brak wartościowania. Fakty
są, jakie są. Naukowiec opisuje, a nie ocenia.
Działalność poznawcza jest neutralna w stosunku do toczących się sporów o wartości
i nie dostarcza argumentów żadnej z uczestniczących stron. Jeżeli uczony angażuje się
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w te spory, sprzeniewierza się swemu powołaniu i tym samym traci zdolność wykonywania swoich własnych zadań (Szacki 2004: 249).

– Tylko czy on do końca jest zły? Próba pozbawienia języka mętności, sprawdzalność, jasność. Można potraktować pozytywistycznego ducha jako próbę
oczyszczenia pola społecznego z różnych manipulatorskich działań. Czy nie jest
tak, że musimy się jakoś porozumiewać? W czasach postprawdy, rozpowszechniania fałszywych czy też alternatywnych informacji, pogardy dla naukowych
dowodów, a nawet „dla samej idei dowodu” (Crouch 2017: 12) pozytywizm
może być ruchem, nie chcę mówić rewolucyjnym, ale powiedzmy – oporowym.
– Taki był u zarania, gdy walczył z metafizyką.
– To może powinniśmy oczekiwać jego wielkiego powrotu?
Zaczynam się trochę irytować. Problemy te dotykają wątpliwości, które
nawiedzają mnie w bezsenne noce. Z jednej strony mamy niechęć do nauki,
z drugiej – jej królowanie w pozytywistycznej wersji. I obie te tendencje zdają
się współgrać, wspierać neoliberalną i neokonserwatywną wizję świata, prowadzoną politykę.
– Wydaje mi się… – zaczynam powoli, niepewnie, czekając jakby miały
porwać mnie potoki myśli, te jednak grzęzną w mulistej ziemi. Słowa muliste mielę w ustach. – Wydaje mi się, że to… że to… Zacznijmy może od tego,
że neoliberalne reformy wiążą się z ustanawianiem quasi-pozytywistycznego
modelu nauki. Chociażby wprowadzony u nas system punktowy. Dariusz
Kubinowski, w momencie pierwszej ofensywy pod postacią reformy Kudryckiej, zauważył, że „przy gruntownym porównaniu wzorców kart oceny dla
tych trzech grup [nauki humanistyczne, społeczne i dziedziny sztuki; nauki
ścisłe i techniczne; nauki o życiu] wyraźnie daje się zauważyć, że nauki humanistyczne, społeczne i dziedziny sztuki oceniane mają być wedle standardów
raczej charakterystycznych dla nauk ścisłych i przyrodniczych” (Kubinowski
2010: 169). Te standardy nie uwzględniały badań takich, jak autoetnografia.
Zacytuję jeszcze jeden fragment:
We współczesnej humanistyce integralnej coraz częściej wykorzystuje się niekonwencjonalne pisarstwo, metodologie synergiczne (lokujące się między nauką, humanistyką,
sztuką, etyką i działaniem), artystyczne reprezentacje danych empirycznych, a nawet
poezję naukową i powieść metodologiczną, czy alternatywne formy raportów badawczych w postaci tekstów multimedialnych i hipermedialnych. Czy takie nowatorskie
działania naukowe mogą liczyć na przyznanie im punktów ministerialnych? Z treści
rozporządzenia wywnioskować raczej można, że niestety nie (Kubinowski 2010: 172).

– Pisząc artykuł z Maksymilianem Chutorańskim, dostrzegliśmy, że nie
tylko istnieje problem z punktami, lecz także z finansowaniem badań. Wiem,
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że autoetnografia jest dość tania, ale bez przesady. Za darmo się jej też nie da
robić na światowym poziomie. Tymczasem, jak zauważyliśmy, przeglądając
Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych
i starania o fundusze na badania (2016), majaczy tam duch pozytywizmu,
dyskwalifikujący niektóre jakościowe metody badań. Zwłaszcza te, które
odpowiadają na potrójny kryzys i opowiadają się za społecznym zaangażowaniem. Po pierwsze, badania rozumiane są w nim jedynie jako weryfikowanie
(falsyfikowanie) hipotez. Po drugie, wskazuje się na konieczność zachowania
bezstronności – bezstronności, beznamiętności badacza, jako usytuowanego
zewnętrznie wobec badanej rzeczywistości. Problemowe są również sformułowania dotyczące powtarzalności dokonanych badań. Czytamy w Kodeksie...:
„Materiał wyjściowy oraz dane pierwot ne należy zachować i w odpowiedni
sposób przechowywać, w formie pozwalającej na weryfikację otrzymanych
wyników, a protokoły i procedury powinny pozwalać na odtworzenie i, o ile to
możliwe, powtórzenie badań” (Kodeks 2016: 7). Powtórz wydarzenie, powtórz
autoetnografię, jeszcze traktując autora jak element wymienny, nieważny –
śmiało, zrób to. Dodatkowo, czytamy dalej, badania muszą „zostać przedstawione w sposób odpowiadający rzeczywistości” (Kodeks 2016: 15), a zarazem
„w sposób uczciwy, przejrzysty i dokładny” (Kodeks 2016: 9). Wiadomo, rzeczywistość taka jest. W pozytywistycznym imaginarium, które widzi świat
jako rzecz, zastygły obiekt. Nie trzeba się wdawać w subtelne krytyki czy
rozważania metodologiczne, aby dostrzec wykluczający charakter „dobrych
praktyk” i to, że jest to pozytywistyczne, scjentystyczne wyznanie wiary. Nie
ma miejsca na autoetnografię. To „zła praktyka”. Krótko mówiąc, mamy tu do
czynienia z hegemonią pozytywizmu. A to jest problem (Chutorański i Szwabowski 2018). Problem, który nie jest tylko polski.
Na całym świecie rządy próbują uregulować badania jakościowe poprzez egzekwowanie bio-medycznych oraz opartych na dowodach (evidence-based) modeli badań. Te
działania regulacyjne podnoszą podstawowe problemy filozoficzne, epistemologiczne,
polityczne i pedagogiczne dotyczące wiedzy i wolności słowa w akademii. Ich efekty
są interdyscyplinarne. Wykraczają poza obszary badań edukacyjnych i politycznych,
humanistycznych, komunikacji, zdrowia i nauki społecznej, opieki społecznej, biznesu
i prawa. Uregulowanie to marginalizuje badania tubylcze, graniczne, feministyczne,
rasowe, queer i etniczne (Denzin 2009b: 37).

– No tak, to jest bez wątpienia problem. To jest coś jak kanon, a on nie jest
niczym miłym.
kanon obowiązującej wiedzy działa na współczesnych uniwersytetach jako „normalizująca technologia” i stanowi standard, według którego ocenia się wszystkie inne formy
wiedzy. Wiedza, która spełnia wymóg kanonu, staje się częścią oficjalnego dyskursu
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intelektualnego; wiedza uznana za wartościową staje się głosem uniwersalnej obiektywności i prawdy (dąży przy tym do „ekskluzywności” wynikającej z zablokowania
innych form wiedzy). Z kolei zwolennicy wiedzy, która nie jest częścią kanonu, muszą
walczyć o to, aby być „wysłuchani” (Melosik 2009: 90).

Pierre Bourdieu (1984) również ostrzega, wskazując na walkę o definiowanie pola naukowego, w której stawką jest monopolizacja autorytetu – myśl
naukowa nie jest tylko lepszą myślą, myśl naukowa jest myślą uprawomocnioną. Twierdzenia pozanaukowe są albo błędne, albo prywatne. Już jako
takie są podejrzane, a wstęp w mury instytucji naukowych, badawczych i obowiązywanie mogą uzyskać tylko dzięki nauce normalnej. Ci spoza kanonu nie
reprezentują innej wiedzy, lecz przed-wiedzę, która nie może być, na przykład,
arbitrem w sporach publicznych, być podstawą zarządzania społecznego. Myśl
naukową cechuje społecznie znacznie większa moc i to tylko z tego powodu,
że jest ona określona jako naukowa, a więc godna wysłuchania, posłuchu,
obowiązywania.
– No dobrze, rozumiem. Brak pluralizmu. Hegemonia. Wykluczenie. Marginalizacja głosu. I tak dalej. Same straszne rzeczy. Nie zmienia to jednak
tego, co powiedziałem wcześniej. Mianowicie, że może potrzebujemy takiego
wykluczania, cięcia, abyśmy mogli się porozumiewać, prowadzić racjonalną
debatę, rozwiązywać problemy, unikając poetyckiej manipulacji. Może gest
Platona był słuszny. Może państwo wymaga usunięcia z przestrzeni publicznej pewnych sposobów mówienia i myślenia.
– Też nie wydaje mi się, aby równość w tym zakresie była czymś pożądanym. Pewna dystynkcja musi jednak być, bo tak to co? Co się komu podoba?
Po co wtedy pisać? Robić badania? Jak oceniać?
– Powoli! – zaoponowałem. – Nie wszystko na raz. Co do zarzutu o konieczność wykluczenia pewnych myśli, sposobów mówienia, to można tutaj
wysunąć przynajmniej dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczyłaby samych
kryteriów. Druga – konsekwencji czy precyzyjniej: tego, co hegemonia robi
z nami i z nauką. Co się tyczy pierwszej kwestii, to wiemy, że podział i definiowanie wiedzy naukowej mają charakter arbitralny. Nie istnieje nic takiego
w przyrodzie, co jest wiedzą naukową. Sami ją stwarzamy, sami ustalamy,
którą jak nazwiemy i na jakiej zasadzie. Taka nasza autonarracja, która się
wyalienowała. Jest ona silnie normatywna, mówiąc, co jest dobrym badaniem, a co nim nie jest. Kryteria naukowe, zakładające, czym jest byt, byt
społeczny, poznanie, są w pewnym sensie ideologiczne, chociażby wpisany
w nie podział na to, co jasne i mętne. To nie jest nic neutralnego. Ustanowiona arbitralność to akt polityczny. Akt, który, odnoszę takie wrażenie,
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jest kolisty. Tak jakby uzasadniał się sam, przez to tylko, że został ustanowiony. Panuje, bo panuje. Wiem, że można arbitralność kryteriów wyjaśnić
pragmatycznie.
I tu przechodzimy do drugiej kwestii. Jest ona znacznie bardziej poważna.
Powiem, że kluczowa. Arbitralność arbitralnością – każdemu można to zarzucić. Mnie również. Mniejsza z tym. Do rzeczy. Po pierwsze, gdy poeci zostają
wygnani, to nie tylko robi się nudno w państwie i nie tylko pojawia się zagrożenie totalitaryzmem, lecz następuje redukcja sposobów mówienia i myślenia.
Zobaczcie chociażby krytykę pozytywistycznego podejścia do języka przeprowadzoną przez Elliota Eisnera, w której podkreśla on ograniczony zasięg tak
pojmowanego języka. Tymczasem poezja jest czymś, co pomaga nam zrozumieć doświadczenie, metafora ukazuje jego złożoność (Eisner 2008). Poezja,
język artystyczny, jest czymś, co lepiej pozwala oddać nasze życie, to, co nam
się przydarza, prowadząc nas w stronę sensów i znaczeń, a nie czystej informacji (Bochner i Ellis 2003). W tym sensie można powiedzieć, że pozytywizm
nie tyle jest bliżej rzeczywistości, ile ją bardzo ogranicza, wycina, gdy tymczasem postmodernistyczne badania ukazują pogłębione rozumienie wydarzeń
(Dziamski 2009: 22).
Redukcja języka jest również redukcją osoby do rozumu postrzeganego
w sposób techniczny. Jest ona pozbawiona emocji, zbierająca „suche” dane,
analizująca niczym komputer, której przeżycie zostało zredukowane do liczby
bajtów, pozbawiona refleksji etycznej. To ma swoje konsekwencje także edukacyjne, o czym będę mówił później. Tutaj tylko nadmienię, że tak zwane
„oparcie edukacji na dowodach” nie jest niczym niewinnym. Redukuje ją do
„społecznej inżynierii”, gdzie kwestie celów i ich normatywności nie zostają
poddane refleksyjnej analizie, a praktyka sprowadza się do uczenia umiejętności oraz wykluczenia interpretatywnej wiedzy i związanych z nią praktyk edukacyjnych, chociażby studiowania (Ruitenberg 2017). Pomijam już
wpisaną w taką edukację przemoc związaną z określonym ujęciem wiedzy
i prawdy (Moroz 2015, 2017). Wiem, że nie interesuje cię sama przemoc, bo
może to zbawcza przemoc. Tylko wydaje mi się, że nawet zbawienna przemoc
jest narzędziem, które wprawdzie może ułatwiać zarządzanie światem, nie
pozwala jednak ująć głębi i złożoności ludzkiego życia, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Jest ono dostosowaniem, tak myślę, do wizji zbawiającego, jego koncepcji raju i zbawienia.
– Dodałbym jeszcze krótko o politycznych uwikłaniach. Analizując polityczne i ekonomiczne warunki wyłonienia się francuskiego pozytywizmu,
można stwierdzić, że proponowana przez nich wizja nauki wynika z porażki
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politycznej klasy średniej, z obawy przed ścierającymi się frakcjami, z niemożliwości opowiedzenia się, po którejś ze stron konfliktu.
Tak więc akademicka socjologia jako dziedziczka pozytywizmu powstała z klęski comtyzmu jako praktycznego ruchu społecznego na rzecz rekonstrukcji kultury. Oglądana z perspektywy historycznej i porównywana z żywionymi przez pozytywizm
aspiracjami, współczesna, „wolna od wartości” socjologia jest pozbawionym zasad
przystosowaniem się socjologicznego pozytywizmu do swojej politycznej porażki –
przystosowaniem się, które przybiera zazwyczaj formę zrutynizowaną, jako że czysta
wiedza bądź też metodologia tworzenia mapy społecznej wykazuje tendencję do stawania się celem samoistnym. Nieustannie dążąc do wzniesienia się „ponad konflikt”,
służy jako ucieczka tych, którzy chcieliby znaleźć inne wyjście niż polityczny wybór
między pozostającymi w konflikcie dominującymi obrazami społeczeństwa. Swoiście
pozytywistyczny wygląd socjologii współczesnej ma swoje polityczne podłoże – niepowodzenie polityki klasy średniej, która nie potrafiła stworzyć spójnego obrazu nowego
porządku społecznego (Gouldner 1977: 156).

Porażka zostaje przekształcona w cnotę, czyniąc z wyobcowania, które jest
w pewnym sensie konieczne w danych warunkach, coś godnego pożądania.
Obiektywność pozytywistycznych badaczy ma również charakter prorynkowy,
zgadzający się ze sposobem produkcji i konsumpcji. Sama obiektywność jest
rekompensatą. Rekompensatą wygnanych, politycznie bezdomnych, którzy ze
specyficznej sytuacji chcą uczynić pozycję uprzywilejowaną. Oznacza ona również niechęć do świata. „Obiektywność jest sposobem pogodzenia się i zawarcia pokoju ze światem, nie lubianym, ale i nie zwalczanym” (Gouldner 1977:
158). Mało tego, obojętny stosunek szybko przeradza się w obronę porządku
społecznego, w działania mające utrzymać panującą strukturę, zwłaszcza gdy
pozytywistyczna nauka staje się nauką akademicką. Nauka pozytywistyczna
staje się narzędziem politycznym w sposób niemalże bezpośredni.
wolna od wartościowania, wysoce naukowa socjologia, która jest spadkobierczynią
pozytywizmu, służy ukryciu ideologicznego wymiaru procesu podejmowania decyzji.
Odwraca uwagę od różnic w podstawowych wartościach i bardziej oddalonych w czasie skutków polityki społecznej, wykorzystującej badania socjologiczne. Stanowisko
takie pokrewne jest „inżynierii” czy też menedżerstwu: klient określa cele, które moją
być zrealizowane, podczas gdy socjolog dostarcza środków lub wyłącznie ocenia ich
skuteczność […] nacisk kładziony na zagadnienia poznawcze służył odwracaniu uwagi
od konfliktu wartości tkwiącego w różnicach politycznych i koncentrowaniu sporów
wokół faktów, sugerując, że konflikt wartości można rozwiązać niezależnie od polityki
i bez walki politycznej. W ten sposób pozytywizm w dalszym ciągu dostarczał sposobu
uniknięcia sporów o społeczną mapę (Goulder 1977: 160–161).

– Hmm… Podobnie jak dzisiaj. Pozornie niepolityczna nauka staje się służebnicą panującego ustroju.
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– Rozumiem, że uważacie, że pozytywizm nie jest zbyt realistyczny. Nie
dość dokładnie odwzorowuje rzeczywistość. Dobrze rozumiem?
– Słowo. Może trochę z innego rejestru. Może z trochę innej tradycji. Chociaż to wszystko się jakoś przeplata w ramach, powiedziałabym, antypozytywistycznego pluralizmu. Max Horkheimer mówi to samo, co wy tutaj,
stwierdzając, że „pozytywistyczny program poznania naukowego” stał się
„z oręża w walce z przeżytkami feudalizmu […] narzędziem nowej autokracji” (Walentowicz 2004: 31). To powiązanie wiedzy z władzą elit pozbawia
rozum autonomii i czyni go chorym. „[C]horoba rozumu wyraża się w tym,
że rozum nakazuje szerokim rzeszom podlegającym panowaniu wyrzec się
własnego osądu, zrezygnować z myślenia” (Walentowicz 2004: 146). Racjonalność staje się racjonalnością panowania, narzędziem politycznego podporządkowania pod interes elit, który prezentowany jest jako ogólny. Ale na
tym nie koniec. Relacja między rozumem, nauką a panującym porządkiem
społecznym przejawia się na samym poziomie myślenia w zmatematyzowaniu myślenia przemieniającego rozum w maszynę wspierającą maszynową
produkcję (Walentowicz 2004: 158).
– To też jest ważne. Brak myślenia… matematyzacja jako turboinstrumen
talizacja…
– Wracając do pytania – odzywam się po chwili – czy pozytywizm nie jest
wystarczająco realistyczny. No… I tak, i nie. Norman Denzin zwraca uwagę na
dość specyficzne, instrumentalne wykorzystanie „dowodów” i narracji pozytywistycznej w działaniach politycznych (Denzin 2009b). Mamy do czynienia
z wiedzą połączoną z panowaniem, która narusza nawet standardy wiedzy
pozytywistycznej. Przejawia się to, na przykład, w ramach tworzenia różnych
algorytmów pozornie opartych na bezdusznej matematyce (O’Neil 2017). Wracając jednak do sedna, do samej jakości „odbijania”, że tak się wyrażę, to z jednej strony, rzeczywiście mamy do czynienia z próbą oddania sytuacji, opisania
jej tak, aby czytelnik mógł się w niej znaleźć. Z drugiej zaś pojawią się, i to niekiedy w tych samych tekstach, wizje, że pisanie i badanie ma raczej performatywny charakter – jest bardziej rodzajem tworzenia, prowokowaniem zmiany
niż coraz doskonalszym odbijaniem rzeczywistości. Tutaj dotykamy istotnej
różnicy. Badania jakościowe, w których się sytuuję, skierowane są raczej na
zmianę społeczną, na walkę o sprawiedliwość, demokrację, udzielanie głosu
wykluczonym. To inny cel nauki i inna etyka. Po prostu.
– Ale pozytywizm ma być użyteczny!
– Użyteczność pozytywizmu i współczesnych politycznych odmian jest bardzo redukcyjnym ujęciem. Użyteczny władzy. Użyteczny jako dostosowanie.
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W tej użyteczności pobrzmiewa darwinizm społeczny, wspomniany instrumentalizm. Dodatkowo jest to sposób mówienia, który ucisza, nie otwiera
na dialog. Eksperymentalne formy angażują czytelnika, czynią go współtwórcą sensu. Przykładowo w kontekście poezji śledczej Stephen J. Hartnett
i Jeremy D. Engels piszą: „Czytelnikowi pozostawiona jest dowolność, mogą
sami uzupełnić puste pola w narracji wiersza, po swojemu złożyć tę straszną
układankę, wykorzystując przy tym szczegóły z własnych magazynów wiedzy, pamięci czy nawet fikcji” (Hartnett i Engels 2009: 571). W badaniach nie
chodzi więc o zgromadzenie informacji, o pozbawione błędu konkluzje, lecz
o dialog (Eisner 2008). To, co pisali kiedyś poeci, dzisiaj możemy odnaleźć
w krytyce społecznej.
– Rozumiem. Ciekawe… To znaczy, że łączysz pozytywizm, pewną formę
nauki, z kapitalizmem i państwem, tak?
– Tak. Pozytywizm jest pewnym rodzajem kultury, który instrumentalizuje,
redukuje praktyki do praktyk rynkowych, wiedzę do użyteczności, dydaktykę
do technologicznych zabiegów, gdzie nauka służy kapitalistycznej ekonomii (zob.
Kruszelnicki 2017).
– Ale czy postmodernizm też nie może pełnić takiej funkcji? Może to właśnie
nauka wspierająca politykę późnego kapitalizmu?
– Może. Nic nie jest niewinne, również autoetnografia może wspierać istniejące struktury. Może ona cementować istniejące relacje władzy. Nie tylko
w tym sensie, że nieświadomie powielać będzie pewne schematy, ujmować
Innego w krzywdzących perspektywach… Czasami nasze emocje, czasami
brak pogłębionej refleksji… I niekiedy, kiedy piszę, zamiast odczuwać radość,
zatapiam się w gęstej, mrocznej rozpaczy… Bo jestem zbyt skoncentrowany
na sobie, bo brakuje mi odpowiedniego rozpoznania, czegoś, nie wiem, może
obcego, co zmieni moją perspektywę, pomoże widzieć inaczej, dostrzegać to,
co mi umyka – nie zawsze autoetnografia jest wystarczającą korektą oczu, czasami mąci spojrzenie. Nie ma metody, która sama w sobie jest emancypacyjna.
Nawet wtedy, kiedy zrobimy dobrą autoetnografię, to nie wiemy, w jaki sposób
inni ją odczytają (Wall 2009).
– Ale wiesz, jest jeszcze inny problem. Czy logika i pozytywistyczne oczyszczanie języka nie miało chronić demokracji? Tak, nie pamiętam, gdzie czytałem o tym, zresztą też Ajdukiewicz wspomina o połączeniu logiki z demokracją.
Poza tym zobacz, co się dzieje, cały ten zalew fake newsów, postprawdy i irracjonalizmu… Wprowadzanie jasnych reguł, naukowych standardów… To mogłoby
pomóc. Możliwe, że odwołanie się do prawdy w erze, jak mówią, Trumpa, jest
tak naprawdę rewolucyjne (zob. Petersen 2018).
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– Rozumiem, tylko że nie wiem, czy to dobra strategia – obrona pozytywizmu. Zbyt jest redukcyjny i uwikłany. Możliwe, że parezja wystarczyłaby (zob.
Hansen 2018).
– Czy i tak nie redukujesz wszystkiego do kwestii świadomości, narracji…?
Takie autoetnografie kojarzą mi się z terapią: zmieńmy nastawienie, pogadajmy, a będziemy inaczej postrzegać świat, który jako taki nie ulegnie zmianie. A wiesz, że musi, że kryzys ekologiczny to nie tylko kwestia świadomości,
a już na pewno nie narracji, tutaj chyba potrzeba twardej, ścisłej nauki.
– Autoetnografia ma swoje ograniczenia, to już mówiłem. Może stwarzać pozór emancypacyjny, redukując się, jak mówisz, do terapii, przed tym,
między innymi, ostrzegał Paulo Freire, że sama wymiana doświadczeń nie
wystarczy (Macedo i Freire 2010). Nie postuluje on odrzucenia nauki jako
takiej, chociaż tak to może brzmieć, tylko odrzucenie wspomnianej hegemoni
pozytywizmu. Moje stanowisko jest nie tylko manifestem pluralizmu, lecz
także zamazywaniem, rozszerzaniem i niwelowaniem władzy utrzymującej
się przez wytyczanie granic i usuwanie pewnych sposobów narracji. W moich
badaniach próbuję też uwzględniać to, co przedmiotowe i materialne, nie
redukując całej dydaktyki i problemów do kwestii ja – ty (zob. Starego 2016,
Stańczyk 2018), co byłoby wyrazem indywidualizacji problemów społecznych.
To oczywiście jest problem metodologiczny dla autoetnografii i współautoetnografii, bo chociażby uwzględnianie innych ciał w procesie tworzenia opowieści czy wspólnoty autoetnograficznej jest, póki co, ujmowane albo zbyt
technicznie jako wpływ, na przykład, edytorów tekstu online (Sakellaridis i in.
2008, McKnight, Bullock i Todd 2017), albo zbyt metafizycznie (Gale i Wyatt
2017, 2018; Gale i in. 2013), nie zaś materialistycznie w sensie marksistowskim czy może marksowskim.
Z praktycznego punktu widzenia mogę streścić tę strategię w następujący sposób: wyjście od dołu, nie tracąc podmiotów jako ofiar i sprawców,
wspólne rozpoznawanie środowiska, a następnie zmienianie go. Taka strategia, którą zaczynam od opowieści, od autoetnografii, nie wyklucza badań
innych nauk, w tym nauk twardych, tylko wymaga zmiany ich ducha. Pewne
próby, jak chociażby Ewy Domańskiej (2016), są bardzo interesujące. Ryszard
Nycz podkreśla jednak, że wciąż mamy etap „kapitalizmu monopolitycznego”,
w którym posiadaczami są ścisłowcy, a „relacje ze «ściślakami» […] determinowane są na co dzień przez twarde przekonania o ich monopolu na wiedzę
ścisłą, pewną i pełną” (Nycz 2017: 47). Z tego powodu, chociaż rozumiem
wagę uwzględniania innych sposobów poznania i wzbogacania naszego słownika, strategii i obszarów, zamiast ich redukowania, jestem dość sceptyczny
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wobec deklaracji o jedności nauki. Obawiam się, że zamiast tysiąca kwiatów
chce się stworzyć gładko przystrzyżony trawnik. To oczywiście wymaga szerszego rozbudowania. Najkrócej – chodzi mi o badania interwencyjne, które
nie wykluczają transdyscyplinarności, ale które nie są prowadzone odgórnie
i nie likwidują tego, co konkretne, i które splatają podmiot, któremu pozytywistyczna kultura połamała kłącza. To wymaga dalszej metodologicznej
refleksji i konkretnej praktyki.
ANEGDOTA:
Wracam z konferencji niepedagogicznej. W samochodzie są cztery osoby, więc koncentruję się na trasie,
aby nie mieć zbyt wielu istnień na sumieniu. Pozostali
rozmawiają. W pewnym momencie pojawia się temat
uniwersytetu. Nie, nie nawiązują do licznych opracowań z zakresu edukacji wyższej, pedagogiki czy socjologii. Ich doświadczenia opisuje literatura piękna. Nikt,
mówi jeden z obecnych, lepiej nie opisuje życia na uniwersytecie niż Terry Pratchett. Jeżeli chcecie zrozumieć
co i jak, to musicie sięgnąć do cyklu ze Świata Dysku
poświęconego uniwersytetowi i nauce.
Czuję się trochę zawiedziony, że żadna z osób w samochodzie nie wiedziała nawet, że coś napisałem na temat
życia uniwersyteckiego. W sumie nie tak mało. Czuję
się zaskoczony, że znacznie ważniejsi teoretycy nie
zostają przywoływani. Pratchett? Tak. To, wbrew pozorom, bardzo poważna literatura.

Dane-wampiry i walking - dead badania
Pozytywizm jako nieumarły krąży w krwiobiegu metodologii, rozpowszechniając egzystencjalną śmierć. Produkuje nie tylko zobojętniałe podmioty z połamanymi i pociętymi kłączami, lecz także świat jako rzecz martwą – istniejącą „poza”
i możliwą do zmiany jedynie w narracji technologicznej. To nie jest już pozytywizm Comte’a z jego nową religią i płomiennym utopizmem. To pozytywizm
policyjny, nadzorczy i konserwujący. Pozytywizm nadzoru, który schlebia metodologom, przypisując im w hierarchii akademickiej rolę sędziów, tych, którzy
rozpatrują dane myśli z ich zgodnością – nie tyle z rzeczą, ile z magicznymi formułami mającymi legitymizować określone praktyki i słowa.
Zombie-pozytywizm snuje się po przestrzeniach akademickich, infekując
nieostrożnych i czyniąc ich elementem nekrofilnej akademii. Dane – jedno z or-
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ganów nieumarłej metodologii – są martwe, lecz wciąż żywe, i to żywe wśród
badaczy jakościowych (Denzin 2013: 353). Nieumarłe dane działają jak wampir,
stają się wampirem (Denzin 2013: 354–355). Dane-wampiry wysysają życie, karmią się tym, co żywe, przemieniając to w rzeczy martwe.
Dane-wampiry jawią się jako bezproblemowe, dostępne i poznawalne.
Prezentują się jak arystokrata, osoba o określonym statusie społecznym, ulokowanym w strukturze i dzięki temu kryjącym swoje mroczne oblicze. Dane-wampiry mają tendencje do znikania, rozpływania się, stawania się czymś
innym, przekształcając radykalnie swoje formy. Tak jak każde monstrum,
wampir może zmieniać swoje postacie, jest zawsze wielością, różnie majaczącą, przenikającą osobne porządki i sensy. Pozostając czymś nieokreślonym.
Poza samą refleksją. Są rodzajem dziedzictwa bezkrytycznie przyswajanego
przez kolejne pokolenia badaczy (Koro-Ljungberg 2013: 274). Podręczniki,
książki, poradniki, instrukcje obsługi „mówią nam jak je [dane] zbierać; jak
je sortować i przesiewać; jak wskazać dobre dane – istotne, ważne, znaczące –
od złych” (Koro-Ljungberg i MacLure 2013: 219) – nie mówią, czym dane
są. Ryan Evely Gildersleeve i Aaron M. Kuntz również dostrzegają brak problematyzacji danych w podręcznikach do badań jakościowych. Pojawiają się
jedynie rozdziały dotyczące tego, co z danymi można robić – same w sobie
pozostają jednak poza refleksją i dyskusją (Gildersleeve i Kuntz 2013: 263).
Problematyzacja danych jest konieczna dla rozpoznania ich potworności
i śmiercionośnego charakteru. Koro-Ljungberg stawia pytania: „w jaki sposób rozpoznaliśmy pewne obiekty jako dane, czego dane mogą chcieć, w jaki
sposób dane mogą przejąć inicjatywę i tworzyć same siebie w powiązaniu
z innymi danymi i jak dane mogą odkrywać, wymyślać i wypierać” (Koro-Ljungberg 2013: 275)… temat, podmiot, przedmiot? Czytam ten fragment
i zaczynam się zastanawiać, czy samo zerwanie z danymi jako biernymi rzeczami jest wystarczające. Czy nie mamy w tym przypadku dalej do czynienia z kolaboracją ze śmiercią? Czy przypisując aktywność, sprawczość danym
i wciąż traktując je jako coś zewnętrznego, tyle że nie biernego, nie uruchamia się tak naprawdę myślenia sfetyszyzowanego?
Koro-Ljungberg zauważa, że „dane są produkowane, konsumowane, podziwiane, gromadzone, weryfikowane, interpretowane, konstruowane i niszczone” (Koro-Ljungberg 2013: 277). Interesuje mnie kwestia produkowania.
Zwłaszcza gdy zestawi się wytwarzanie danych z przejmowaniem przez nich
kontroli nad podmiotem, z ich samodzielnością, często oszukańczą, często
zniewalającą samego badacza. Czy nie możemy pociągnąć tego wątku i wskazać, że badacz produkuje dane, które następnie usamodzielniają się i przeciwstawiają na rynku naukowym? To jego produkt jawić się zaczyna badaczowi
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jako coś od niego autonomicznego, odrębnego, a nawet wrogiego. Iluzoryczność danych (Koro-Ljungberg 2013: 275), zarówno w znaczeniu braku odniesienia do Rzeczywistego, jak i w sensie ich znaczenia, przywołuje obraz towaru.
Towar jako iluzja, która została wyprodukowana, której wartość jest również
iluzoryczna, niezależna już od użyteczności, a jedynie wymienialności: dane –
badania – raporty. Akademicki cykl produkcyjny jest odbiciem materialnego
cyklu produkcyjnego.
Czytam inny tekst: „Dane nie są jednak danymi, chyba, że je zgromadziliśmy
do celów badawczych” (Bridges-Rhoads i Van Cleave 2013: 270). Myślę: dane to
nie jakieś zwykłe doświadczenie, przepływy czegoś, nasze (współ)bycie, samo
życie w jego wielości i intensywności, lecz coś, co przechodzi przez mac hinę,
zostaje wydzielone i potraktowane jako zasób, z którego powstają badania.
Dane są produkowane na życiu, samo badanie staje się tego życia rozdzieraniem, szatkowaniem i zamrażaniem, a następnie zszywaniem nowych ciał, ale
już martwych. Wydarzenia przemieniane są w rzeczy: w bity informacji, które
następnie się łączy, w wykastrowany zapis poddany interpretacji – rozkładowi.
Sprawczość danych, ich autonomia, ich iluzja nie są czymś, co wyzwala,
chyba że forma towarowa jest wyrazem emancypacji. Pogląd o sprawczości
danych ukazuje raczej ich powiązanie z kapitalistycznym światopoglądem,
z fetyszyzmem jako uniwersalnym myśleniem i ujmowaniem zdarzeń.
Wcześniej napisałem: dane jako istniejące gdzieś naturalne surowce, z których tworzy się badania; można je określić też inną metaforą – dane jako
krew. W takim ujęciu badacz staje się wampirem, który wysysa wydarzenia aż
się nasyci, porzucając nieistotne resztki w otchłań milczenia, pozostawiając
puste skorupy, pozbawione już znaczenia, które teraz są własnością badacza.
Metafora ta odnosi się również do „danych teoretycznych” (Bridges-Rhoads
i Van Cleave 2013). Badacz-wampir karmi się cudzymi teksami, wysysając
krew z dzieł, tym samym przemieniając idee w zombie służących jego potędze
i pochodowi śmierci.
Zastanawiam się teraz: czy przesuniecie ujmowania danych z naturalnych
surowców w stronę wytworów istotnie zmienia powyższą metaforę? Krwią są
raczej wydarzenia, samo trwanie życia. W życiu nie ma danych, są doświadczenia – doświadczenia różnych istot i konfiguracji. Czy jest wtedy miejsce na
dane? Czy to słowo jednak nie jest podobne do faktu? Czy nie jest wyrazem
zreifikowanego światopoglądu, który dalej reifikuje, nawet gdy rzeczy zaczynają mieć sprawczość (w sensie towarowym)?
Warto w tym miejscu wrócić do Ericha Fromma. W Mieć czy być? przytacza on wiersz Alfreda Tennysona jako wyraz postawy nastawionej na posiadanie. Poeta staje się również obrazem zachodniego uczonego, „który poszukuje
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prawdy dokonując wiwisekcji na życiu” (Fromm 1 999 c: 55 ). Kwiat zostaje
wyrwany ze swojego środowiska i poddany intelektualnej analizie. W momencie wyrwania kwiat, stając się obiektem badań, umiera. Jest to swoiste pożeranie świata, odwrócenie się od doświadczenia w stronę martwej rzeczy.
Posiadanie odsyła do rzeczy, a rzeczy są ustalone i opisywalne. Bycie natomiast związane jest z przeżyciem, a przeżywanie ludzkie zasadniczo opisywalne nie jest (Fromm
1999c: 146).
Nikomu nie uda się w pełni opisać wyrazu zainteresowania, entuzjazmu, pasji życia,
nienawiści czy narcyzmu, który dostrzec można w oczach innego człowieka, ani też
rozmaitości grymasów, postaw, sposobów poruszania się charakterystycznych dla
poszczególnych ludzi (Fromm 1999c: 147).

Powyższe cytaty wskazują, że przyjęcie nekrofilnej postawy sprawia, iż
badacz widzi świat w formie urzeczowionej i opisywalnej, biofilia zaś inaczej ujmuje doświadczenie – zanurza się w nim i go przeżywa. Poznawanie
przestaje być pragnieniem posiadania, lecz intensyfikacji przeżycia, służenia
rozkwitowi życia.
Dane zdają się stanowić element poznania posiadającego, nawet kiedy
sugeruje się, że towar jest wytworzony, a nie dany. Performatywność badań
to nie jedynie wytwarzanie danych, raportów z zawieszeniem ich relacji do
rzeczywistości. Znajdują one odniesienie jedynie do rynku akademickiego
i jego reguł gry: produkować zgodnie z wytycznymi i to, co na danym rynku
ma wartość. Performatywność oznaczałaby tworzenie „radykalnej utopijnej
przestrzeni” (Denzin 2009b: 197) jako uruchamianie głosów, które wcześniej
nie były słyszane, jako proces emancypacji, dociekania zakorzenionego w konkretnej wspólnocie i działającego dla polepszenia jej życia. Performowanie to
intensyfikowanie doświadczenia, nie zaś jego opisywanie.
Dociekania jakościowe stają się tym samym stylem życia opozycyjnym
wobec nekrofilnych badań, swoistą praktyką, która może stanowić sposób
wymykania się reżimom poznawania na rzecz przeżywania.
Wyobraź sobie świat bez danych, świat bez metody, świat nierządzony przez audytorów i postpozytywistów. Świat, w którym nikt nie liczy danych i dane się już nie liczą.
Wyobraź sobie świat, w którym badania nie są już brudnym słowem, świat bez schematów kodowania, świat bez programów komputerowych do analizy danych jakościowych, świat, w którym utopijne marzenia są najważniejsze i wszyscy pracujemy dla
nowej polityki możliwości (Denzin 2013: 356).

W tym kontekście „dane teoretyczne” nie stanowią martwych cytatów
lub/i elementów wpierających cudzą myśl zgodnie z regułami zdobywania
prestiżu w grze akademickiej, lecz obcowanie z dziełami staje się obcowaniem
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z widmami. Są to głosy, głosy żywe, nieustanne bycie, które nie przemija
i które wzywa nas etycznie (Derrida 2016). Nie są to już rzeczy do wykorzystania, lecz w pewnym sensie osoby, które nas zobowiązują (Burzyńska 2013).

Poza metodą
Nota metaautoetnograficzna
Rozdwojenie ? Myślę sobie, że tego za dużo, całej tej
metodologicznej paplaniny. Tekst staje się ciężki,
niestrawny, zakalcowaty i taki akademicki. Trzeba to ciąć, zredukować, a nie dodawać nowe cytowania. Jednocześnie przeglądam notatki, kolejne
teksty. Co by tu jeszcze doczytać, przeczytać ? To
trochę za mało, wciąż nie wykazałem, jak wiele
wiem, jak dużo przeczytałem. Dodawać, dodawać –
ma być jeszcze więcej, jeszcze więcej przytłaczającej erudycji.
Tak jakbym się bał zacząć pisać to, co najważniej
sze, o własnych doświadczeniach. Nawet w naszki
cowanych fragmentach staram się uciekać, chować
za cudzą myślą. Wzbogacać – czy aby na pewno ? –
to, co napisałem perspektywami innych – czy aby na
pewno ? – czy może po prostu tresura daje o sobie
znać, że moje słowa są nic nie warte, jeśli nie znajdują odbicia w tekstach uznanych, że ta autoetnografia
to żadne badanie? A może czuję lęk, że sobie nie poradzę, że to się osunie w banał, w grafomanię?
– Czego się boisz ?
– Nie wiem. Serio, nie wiem.
Ciało jednak daje o sobie znać, musiałem się położyć na parę godzin, aby oczyścić umysł, aby się
wyciszyć.

Marta Malo de Molina, analizując dociekania robotnicze, stwierdza, że nie kieruje nimi metoda, lecz problem, realna interwencja badawcza, która sięga po
określone narzędzia w konfiguracji, jaka jest wymagana w konkretnej sytuacji
problemowej (de Molina 2005). Brak sformalizowanej metody, przyjmowanej
przed podjęciem badania, wynika, z jednej strony, z niechęci wobec abstrakcyjnych perspektyw, które podporządkowują rzeczywistość teoretycznym założeniom. Istotny i uprzywilejowany jest cel praktyczny. Ze względu na „sukces”
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dobiera się metody, które w ramach dociekań robotniczych są modyfikowane,
przekształcane. Z drugiej strony zaś niechęć do sformalizowanej metody
wynika ze zniesienia podziału na badaczy i badanych, a tym samym likwidacji
figury specjalisty, który został wytrenowany w używaniu różnych „narzędzi
pomiarowych”. Metoda ma tutaj raczej charakter drogi, wąskiej ścieżki wytyczanej przez nomadyczną wielość, niż widniejącej na mapie autostrady.
„Tworzymy drogę, idąc” – mówią działacze społeczni, mówią krytyczni pedagodzy, mówią badacze jakościowi zaangażowani społecznie. „Tworzymy drogę,
tworzymy wspólnotę, tworzymy świat”. Autoetnografia jest wspólnototwórczą
transformacyjną metodą, bardziej stylem życia niż metodą. A już na pewno nie
metodą zbierania danych i ich analizowania.

Autoetnografia przeciwko neoliberalnej nauce
i akademii
Nie ma miejsca na autoetnografię na uniwersytecie. Autoetnografia to obraza
dla nauki, dla poszukiwań prawdy, dla tradycji prawdziwych badań. Czym
to się niby różni od Rozmów w toku czy innego tego typu programu, w którym ktoś opowiada o sobie, spowiada się publicznie? To tam jest miejsce dla
autoetnografii, a nie w murach uniwersytetu – tak brzmią niektóre krytyki.
Nie-obecność autoetnografii wymaga oczywiście relatywizowania geograficznego oraz dyscyplinarnego. Niemniej pomimo wzrostu, niebywałego rozwoju
autoetnograficznego zrzeszenia (Bochner i Ellis 2016) są one, jak inne zaangażowane badania (post)jakościowe, zagrożone w obliczu konserwatywnego
zwrotu (Poulos 2017a).
Autoetnografia, nawet gdyby była zadomowiona – bo przecież częściowo
jest – byłaby praktyką oporową. Występuje ona bowiem przeciwko kapitalistycznemu upodmiotowieniu – zarówno maszynowej redukcji fordystycznego
kapitalizmu, jak i elastyczności postfordyzmu; tak samo jak przeciwko nauce,
która służy kontroli i produkcji.
Uczenie uprawiania autoetnografii może wspierać rozwój intelektualny i dyskursywne
zdolności, które opierają się neoliberalnej tendencji redukowania ludzkiego życia
i znaczenia do serii wymiany towarowej (Foster 2017: 321). […] redukuje uprzedzenia,
rozszerza osobistą odpowiedzialność i sprawczość; podnosi świadomość i promuje
kulturową zmianę, daje ludziom głos, którego przed pisaniem nie czuli, że mieli (Ellis,
Adams i Bochner 2010: 8)
Piszę autoetnografię jako bezpośredni opór wobec liczenia, kontroli, nadzoru, mierzenia
(Poulos 2017b: 315). Pisać, aby coś zmienić, ale zastanawiam się czy jakiekolwiek słowa,
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które mógłbym zaoferować są bardzo użyteczne dla ustanowienia komfortu czy wsparcia,
korygowania niesprawiedliwości czy generowania przestrzeni, w której moglibyśmy rozmawiać ze sobą, rzeczywiście mówić, szczerze, wrażliwi na siebie nawzajem, poszukując
sposobów na uczynienie naszego życia lepszym (Pelias 2017: 365).

– pisać, aby przeciwstawiać się temu, co nas dezintegruje (Bochner i Ellis 2003),
– pisać, aby przeciwstawiać się integracji i dezintegrować pozytywnie
(Dąbrowski 1979).
„Tworzymy przestrzeń, gdzie inni mogą widzieć siebie” (Pelias 2005: 419).
Schronienie – tak piszemy, wspólnie, tworząc autoetnografię o autoetno
grafii – ja, Paulina, Colette i Marcin12 – coś innego, obozowisko poza głównym
szlakiem, tymczasowa sfera autonomiczna (Bey 2003) w ramach akademii;
schron, nasz schron przed redukcją.
Niemniej „schron przed burzą już nie wystarcza” (Denzin 2009b: 55).

Performuj rewolucyjnie
Służymy sprawie robotników,
walcząc tam, gdzie jesteśmy uciskani.
Michel Foucault, Intelektualiści a władza

Jakiś czas temu jeden z bardziej znanych profesorów skomentował książkę,
którą wydaliśmy. Fajnie, fajnie, wszystko dobrze, stwierdził, ale autorzy
wycofują się, co jest chyba właściwe dla Państwa pokolenia, ze współczesnej
debaty o edukacji. Teksty są bardzo dobre pod względem teoretycznym, tylko
że problemem nie jest brak zrozumienia tego czy innego filozofa, lecz nasze
milczenie, milczenie pedagogów krytycznych, w obliczu wzrastającego autorytaryzmu. Potrzebny jest silny głos pedagogów krytycznych w przestrzeni
publicznej, powiedział.
A ja się zgadzam.
Nie tylko dlatego, że z profesorami wypada się zgadzać, ale również czuję
wyczerpanie krytyki opartej na ostrzeniu narzędzi i ewentualnym odnoszeniu
ich do rzeczywistości Stanów Zjednoczonej czy Wielkiej Brytanii albo innego
odległego kraju, a o Polsce jedynie nieśmiało w przypisach. Czuję wyczerpanie pisania, które dzięki abstrahowaniu unika uwikłania w bieżące spory;
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wyczerpanie pedagogiki krytycznej, która stała się tak filozoficzna, że przeszła na klasyczne pozycje filozoficzne, stała się wycofaną refleksją. Przeciwko
takiemu wycofaniu, ucieczce w akademizm, w „czystą naukę”, w rozumienie
filozofii, nie zaś jej praktykowanie, występuje również Henry Giroux, wskazując, że neoliberalne barbarzyństwo wymaga naszej bezpośredniej interwencji
(Giroux 2016). Zmierzch demokracji i wzrost autorytarnych oraz faszystowskich reżimów, wzrastająca przemoc państwa i wciąż trwający terror neoliberalizmu, do tego zbliżająca się klęska ekologiczna – to wszystko wymaga
„pedagogiki pilnych potrzeb” (Morris 2012).
Zgadzam się więc z profesorem, ale…
Po chwili zastanawiam się, czy chodzi o brak akademickich badań krytycznych. Czy może o coś innego, o bezpośrednią interwencję? Przecież moje
teksty są empiryczne, odnoszą się do polskiej rzeczywistości w szkolnictwie
wyższym. Czyżby chodziło o publiczne występowanie, publiczne studiowanie
przeciwko neokonserwatyzmowi i neoliberalizmowi? A czy i tego nie czyniłem? Wszak pisałem to tu, to tam jakieś teksty krótkie, bojowe, interwencyjne.
Występowałem publicznie, ale nie w „Gazecie Wyborczej”, „Do Rzeczy” czy
w innym mainstreamowym czasopiśmie. Nawet nie w „Krytyce Politycznej”.
Gdzieś na marginesach. Zawsze pisałem i mówiłem na marginesach. Czy to
jest tak, jakbym nic nie mówił?
Istnieje dystrybucja słowa, nadzorowanie cyrkulacji dyskursów, ich rozpowszechnianie i wyciszanie. Istnieją też szepty na marginesach, które może
nie są publiczne, lecz które mogą zrodzić dobra wspólne13. Piszę teksty z Maksem Chutorańskim, które traktujemy nie tylko jako akademickie produkcje;
piszę teksty ze studentkami i studentami, również dotyczące bezpośrednich
problemów – najważniejszy w tym pisaniu staje się proces. Wspólnotowość,
odzyskiwanie głosu, pogłębianie rozumienia, poszukiwanie alternatyw i ich
praktykowanie. Są to działania niezwiązane z wielką polityką, z przekształcaniem za pomocą reform życia społecznego – pod tym względem nie istnieją.
Nie liczą się. Nie mają wpływu.
Tego ostatniego, czyli wpływu, nie da się przewidzieć. Niemniej jestem
osobą, która nie znosi każdej partii. Też w duchu anarchosyndykalizmu nie
ufam publicznym intelektualistom. Co więcej, jak wskazaliśmy z Maksem
Chutorańskiem (Chutorański i Szwabowski 2016), partyjne i ideologiczne
podziały, zwłaszcza na lewicę i prawicę 14, wiążą się z afektywnym zaangażowaniem, które utrudnia porozumienie między ludźmi i rzeczywisty
rozwój solidarności. Praktyki pisania zanurzone w tradycji antypolitycznej przynajmniej na poziomie procesu są otwarte na różnice i rozumienie
swoich światów. To, co ukryte poza mainstreamem, może mieć silniejsze
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oddziaływanie albo chociaż prowokować zmianę, która w oficjalniej polityce
jest już zablokowana.
Oficjalna polityka zakłada ramy, które uniemożliwiają pojawienie się
wywrotowych idei. Niezależnie od kolorów, które uległy rozmyciu w dyskursie publicznym, tak że trudno rozróżnić formalnie białych od formalnie
czerwonych 15. Dociekania robotnicze, a w ich duchu: (współ)autoetnografia,
performatywne pisanie, które nie jest bezpośrednio rewolucyjne, lecz które
może stanowić punkt odniesienia, nie wikłają się bezpośrednio w partyjne
spory, lecz otwierają przestrzeń antypolityki. Przestrzeń oddolnego, niehierarchicznego poznawania, studiowania i przekształcania rzeczywistości.
Odwołując się do antypolityki, mam na myśli koncepcję Davida Osta, który
analizując pierwszą Solidarność stwierdza, że wypracowała ona
koncepcję demokratyzacji społeczeństwa bez bezpośredniego angażowania się w politykę państwową o rozkwitający w całym kraju ruch obywatelskiego uczestn ictwa,
który rzucił wyzwanie państwu, nie próbując przejąć w nim władzy (Ost 2014: 7).

Ta anarchosyndykalistyczna tradycja jest bardzo żywa i wciąż może stanowić odpowiedź na dyktaturę neoliberalizmu i neokonserwatyzmu. Ponadto
taka forma polityczności i działania jest w zgodzie z duchem dociekań robotniczych, ale też z bardziej radykalnymi odmianami badań jakościowych.
Oczywiście, niniejsza książka jest tylko książką, lecz pisząc, chcę pisać
przeciwko totalitaryzmowi rynku i dla utopii. Moje badania mają charakter
interwencyjny, są formą pedagogiki publicznej, „angażującej nie tylko wiedzę,
ale też doświadczenie oraz inwencje i wyobraźnię odbiorcy” (Nycz 2017: 46)
w celu zmiany świata. Artystyczne eksperymenty też są tego typu „prowokacjami”, innymi sposobami poznania, które są społecznie zaangażowane.
Chcę pisać performatywnie – performować rewolucyjnie. Zabieram głos –
by rozpalać, by leczyć, chociażby siebie. Zabieram głos w przestrzeni publicznej, naprzeciw władzy i wraz z tobą: obok ciebie, z tobą, naprzeciw ciebie,
wraz z nami… Głos, który nie niesie prawdy objawionej, nie domaga się posłuszeństwa, lecz jest wyrazem niezgody i zaproszeniem do dyskusji – do wspólnego działania, myślenia, poznawania, organizowania lepszego świata.
„Wierzę, że poetycka wyobraźnia może grać wyzwalającą rolę w postmodernistycznej kulturze” (Greene 1994: 218). Nie tylko w postmodernistycznej.
W czasach kryzysu utopijnego myślenia, redukcji horyzontu, swoistej ponurej
dyktatury tego, co jest, wyobraźnia może stanowić pierwszy wyłom w totalitaryzmie rynku i wzrastającym autorytaryzmie narodowym i religijnym.
Dociekania robotnicze, (współ)autoetnografia, pisanie performatywne,
pisanie kolektywne są zabraniem głosu, lecz bez uruchamiania problematycz-
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nej figury intelektualisty 16. To głos, który jest równy – równość przywołuje
i prowokuje dyskusje. Z drugiej strony, o ile dociekania robotnicze są formą
również organizowania i samej organizacji, badaniem uwikłanym w konflikt,
który ma charakter praktyczny i winien prowadzić do praktycznych rozwiązań sytuujących się poza tekstem, poza książką, lecz w przekształceniach
materialnego bytu społecznego; o ile dociekania robotnicze angażują innych,
nie są autoetnograficzne, ale (współ)autoetnograficzne, o tyle moje działanie,
tu i teraz pisanie tej książki, jest mimo wszystko samotnicze i ograniczone
do sfery tekstu. Tekstu, który jednak nie jest rodzajem kontemplacji, zamykaniem się w martwych formach, machiną dydaktyki technologicznej (taką
mam nadzieję), cynicznym performensem, anarchistyczną prowokacją.
Można również zapytać, o ile praktykowana przeze mnie (współ)autoetnografia wpisuje się w ducha dociekań robotniczych. Czy rzeczywiście
przekłada się na formy organizacji? Jednym z „efektów” działań jest koło
naukowe. Jest to pewna forma organizacji, która opiera się na demokracji
bezpośredniej, równości wszystkich członków. Ma ona w zamyśle również
prowadzić badania, które będą miały charakter interwencyjny. Jej działanie
nie jest do końca prężne, ale jak na warunki i liczbę osób nie jest aż tak źle.
Optymistycznie mogę stwierdzić, że koło naukowe jest uniwersytecką praktyką tworzenia innego ducha niż korporacyjny czy feudalny. To, że zmiana
dotyczy jedynie wąskiej grupy, a nasze badania są na razie w formie szczątkowej, to nic nie znaczy. W obliczu społecznych niepokojów, neoliberalnej
dyktatury i wzrastającego autorytaryzmu, konserwatywnego zwrotu oraz
narastania skrajnie prawicowej przemocy na ulicach wydaje się to zdecydowanie niewystarczające.
To jest problem, który mam od dawna, od czasu, kiedy wziąłem rozbrat
z panującą rzeczywistością i zapragnąłem innego świata: jak być zmianą? Jak
być tym, kto stwarza różnicę? Działanie w ruchu społecznym wydawało mi
się pozbawione sprawczości. Wycieraliśmy tylko buty, mazaliśmy mury, pisaliśmy ulotki, artykuły i tak dalej, a politycy i inni „na górze” robili dalej to,
co chcieli. Mieli legiony policjantów, którzy stawali nam na drodze. Złudzenie jakiejkolwiek komunikacji przerywał gaz łzawiący (o roli gazu łzawiącego
w komunikacji zob. Feigenbaum 2014: 20–21), póki wraz ze złudzeniami nie
rozwiał go wiatr. Niektórzy uciekli w „prawdziwą” politykę, osiągając tyle, co
na ulicach. U mnie – powrót do pisania… Najpierw było pisanie, później ruch
społeczny i w nim pisanie inne, raczej takie „tu i teraz”, ulotka-odpowiedź,
pismo jako element walki, niesamodzielny, lecz zjednoczony wraz z ciałami
i innymi rzeczami, a potem… pismo jako milczenie. Pisanie wciągnięte w trypy
kariery. Wymykające się, ale już akademickie, samo się ograniczające (bo kto
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normalny czyta teksty akademików? Mało tego: który z akademików czyta
teksty koleżanek i kolegów?).
Różnica między papierową a cielesną przyjaźnią, między robieniem a pisaniem o rewolucji, różnica między byciem na ulicy a wypowiadaniem się o byciu
na ulicy. Nawet jeżeli tekst jest performatywny, to jest to inne działanie. Jakże
ograniczone działanie! Odnoszę wrażenie, że pisanie można jedynie traktować jak hobby, a nie działalność publiczną. A może po prostu jestem słabym
pisarzem, słabym naukowcem, którego szkoda czasu czytać? To też możliwe.
Moje sprawstwo – utrzymać się na powierzchni. Przetrwać między jedną
oceną parametryczną a drugą – tylko? – indywidualne sprawstwo – sprawstwo
ruchu – z innej strony, po chwili: może wciąż złudzenia figury intelektualisty
i jego mocy, tego kto tworzy, kto rozwiązuje problemy, kto działa politycznie,
kto ma we władzy masy będące wykonawcami jego woli. Czy to nie jest też
jeden z mitów zmiany społecznej w Polsce (zob. Siermiński 2017)? Wysysany
wraz z jego tworzeniem, dojrzewaniem w rozumieniu, że to myśl, argumenty
i autorytet nauki są tym, co zmienia, przekształca, transformuje.
Nie chodzi jedynie o bezpośredni polityczny efekt. Tak samo jak o bycie lub
niebycie intelektualistą. Chodzi o jakikolwiek efekt. Odczuwam wrażenie, że
pisanie tej książki to wysyłanie listu w butelce, który i tak zostanie napisany
po czasie, wypłynie o zmierzchu. I nie ma pewności, że ktokolwiek przeczyta
go przed nastaniem wiecznej nocy. A nawet jeśli przeczyta…
Po chwili myśl kolejna: czy samo badanie nie jest zmianą, jeżeli nie w materialnej organizacji bytu społecznego, to chociaż taką małą, w samych uczestnikach projektu (zob. Kubinowski 2010a: 150–155)? Czy moje kolektywne
współbadania czegoś nie zmieniały? Może, nie wiem, nie jestem pewien (zob.
Szwabowski i Wężniejewska 2017a). Badania w ramach (współ)autoetnografii były też wyrazem pedagogiki krytycznej, która zrywała z emancypacją
rozumianą indywidualnie, ukazały, że wyzwolenie może mieć charakter jedynie wspólny i polegający na przekształcaniu środowiska (zob. Morris 2012,
Stańczyk 2018) – przejście do materialnej zmiany, niestety, nie nastąpiło.
Sama edukacja to wciąż za mało; nie zmieni się jej bez zmiany społecznej,
co też jest formą edukacji (Morris 2012). Prawdziwym, nowym publicznym
intelektualistą są ruchy studenckie, bojowe związki zawodowe (Giroux 2013,
Gilbert 2013).
„Jak wszystko inne, jest to nieustająca walka z władzą” (Chomsky 2018: 147).
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Uzombiowienie
Strach – nie ma dnia, bym go nie odczuwał. Zmienia się jedynie jego natężenie.
Strach przed przyszłością – czy będzie jakakolwiek? – strach przed innymi – jako
konkurentami, potencjalnym zagrożeniem, osobami tylko czekającymi na moje
potknięcie – zombie gotowe rozszarpać, wystarczy tylko chwila nieuwagi. Strach
przed niewłaściwym krokiem. Strach przed staniem się zbędnym, niepotrzebnym
instytucji, w której pracuję, niepotrzebny światu, wymazany, ulokowany po stronie
strat, odpad gnijący i rozkładający się w czarnej materii społeczeństwa, już nawet
może poza nim… Strach przed niemożliwością spłaty, przed niewypłacalnością…
Strach przed staniem się zombie. Strach przed zombie, które istnieją. Strach przed
wampirem-kapitałem… – horror polityki – horror ekonomii – horror społeczeństwa –
życie jako survival.
Zbędność – strach przed byciem zbędnym – konieczność udowadniania swojej
niezbędności, wartości dla instytucji, dla pracodawcy. Pragnienie uznania, które sprowadza się do bycia uznanym za wartego utrzymania przy życiu. Odroczenie wyroku.

„This isn’t a democracy anymore” (Rick)17
Strach – zbędność – przemoc – wojskowe pojazdy na ulicach, policjanci bez ludzkiego oblicza…
Pogarda – dla wszelkiej słabości, dla innych, dla niedostosowanych. Pogarda dla
życia, które nie chce się podporządkować. Pogarda wpisana w istotę gry o przetrwanie. Pogarda przejawiająca się w hierarchizacjach i nierównościach. W konkurencji
między innymi potencjalnie zbędnymi.
Konkurencja intensyfikująca strach, przemoc – niebezpieczeństwo Innego – spoglądam na znajomych z pracy; w tych warunkach trudno o przyjaźń, schyleni nad
komputerami, książkami, badaniami, które mają przenosić się na prestiż, punkty–
przetrwanie… w czasach paraliżującej nierówności, nierówności, która zabija (Therborn 2015) – w czasach prekarnych…

„Everybody turns”(Morgan)
Zindywidualizowany – osamotniony – kraczący z zombie – tryby się obracają – ciała
wpadają w maszynę, krew ścieka – zmienia się w towar…
Wyssać i wypluć (Riach i Kelly 2015).
Wysysać życie, marzenia, sny (Shaviro 2002, Rikowski 2003).
Dzień po dniu, godzina po godzinie, kierowany przez śmierć, w śmierci pogrążony,
rozsiewający śmierć. Powoli kroczący samotny wędrowiec.

„Rosnący brak sprawiedliwości w społeczeństwie amerykańskim wzrasta
proporcjonalnie do braku wyobraźni politycznej i zbiorowej nadziei” (Giroux
2011: 105).
„Powinniście trzymać bramę zamkniętą” – mówi Rick.
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Nota metaautoetnograficzna
Nachodzi mnie paraliżujące zwątpienie: czy cały mój
projekt ma sens ? Czy to ma jakąkolwiek wartość ?
Czy na pewno osiągnę to, co zamierzyłem? Czy to nie
jest, jak sugeruje moja żona, ucieczka od habilitacji?
Pozorowanie pracy, pozorowanie nauki ? I co z tych
zdań, z tych opowieści, co one wniosą do nauki, dla
czytelnika?
Przeskakuję między rozdziałami, dopisuję trochę tu, trochę tam, ale z coraz mniejszym przekonaniem. Słowa, które nic nie wnoszą, pozbawione
mocy. Rozpraszam się. Facebook, poczta. Poczta,
Facebook. Chwytam książkę, kartkuję, czytam fragment, odkładam. Inna książka. Kolejna. Kartkowanie. Pozorowanie pracy. Gra. YouTube. Że niby
szukam utworu, który mógłby mnie zainspirować. Papieros. Kawa. Poczta. Facebook. Gra. Kawa.
Papieros. Kropka. Przecinek. Facebook. Poczta.
Książka. Kawa. Papieros. Ściana. Kropka. Przecinek. Poczta. Kawa. Papieros. Kursor w górę. Kursor
w dół. YouTube. Facebook. Ściana. Kropka. Ściana.
Kursor w górę. Kropka. Wielokropek. Kursor w bok.
Papieros. Ściana. Książka. Poczta. Kawa. Poczta.
Ściana. Kropka.
Może by to porzucić ? Nie jest jeszcze za późno.
Odpuszczałem znacznie bardziej zaawansowane
projekty.
Ale już powiedziałem szefowej.
Ale już zamęczałem ludzi – rozmowami, przesyłaniem fragmentów...
W tym momencie przypominam sobie, dlaczego
lubię parametryzację: ona daje jasną odpowiedź. Jak
jeszcze napiszę dwa razy tyle, co dotychczas napisałem, to będzie to miało wartość. Okrągłe 25 punktów.
Więc warto. A reszta? Reszta jest milczeniem.

Ale po co?
Po co? Uporczywe pytanie, jakby wszystko musiało mieć
uzasadnienie, jakbyśmy każdą naszą czynność musieli
stawiać przed trybunałem. Jakby nic, co nieuzasadnione,
nie miało prawa istnieć. Usprawiedliwiaj się! Jesteś winny!
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Chcę pisać inaczej, chociaż trudno mi się wyrwać z utartych schematów,
z wyuczonego akademickiego stylu. Chcę pisać inaczej. Tylko po co? Po co
inaczej? I po co w ogóle chcę pisać? Policyjne pytania: dlaczego chcesz mówić?
Masz coś ciekawego do powiedzenia? Hę?!
Przede wszystkim chcę pisać inaczej, ponieważ uważam, że klasyczne
pisanie nie spełnia celów, jakie sobie stawiam. Chcę pisać inaczej, żeby lepiej
uwzględniać chaos doświadczenia, osobiste przeżycia. Chcę pisać nie po to,
aby informować, przekazywać dane, lecz po to, by tworzyć wspólnotę z czytającymi, wzruszać ich i poruszać. Chcę pisać inaczej, ponieważ akademickie
pisanie wysusza duszę (Barr 2018). To próba ocalenia – siebie i narracji –
wobec wspomnianej ofensywy neokonserwatyzmu i neoliberalizmu w nauce.
O czym chcę pisać? O doświadczeniach. O tym, co to znaczy być „akademikiem” w zmieniającym się uniwersytecie; o tym, jak nieustające reformy odciskają swoje piętno na ciele; jak stare formy dydaktyczne majaczą jako żywe
trupy „dobrej roboty”; jakim chaosem jest sama praca, zarówno naukowa,
jak i dydaktyczna. To też opowieść o poszukiwaniu utopii, wspólnoty, prawdziwego uniwersytetu i studiowania. Wychodząc od własnych doświadczeń,
zgodnie z autoetnograficzną dyrektywą, spoglądam na to, co społeczne i kulturowe, przez „szerokokątne szkła” (Ellis 2008), tam i z powrotem – i znowu:
łącząc emocje z filozoficzną refleksją, niekiedy się powtarzając, powracając do
tych samych tematów, ale w innym świetle, w innych konstelacjach – otwierając inne przestrzenie dyskusji, inne problemy, inne możliwości interpretacyjne.
Moje pisanie jest otwarte. Staram się unikać jednoznacznych wniosków. Moim celem jest raczej inspirowanie, umożliwienie zanurzenia się
w doświadczeniu innym, nawiązanie dialogu. Tym, moim zdaniem, powinno
być akademickie pisanie w naukach społecznych i humanistycznych: otwieraniem dialogu, ćwiczeniem z wrażliwości, prowokowaniem zmiany, rewolucji. „Trzeba tłumaczyć istniejące niezadowolenie, wyciągać z niego najdalej
idące konsekwencje, ujawniać jego ostateczne przesłanki i nagłaśniać je.
Oto droga, aby ponownie odkryć rewolucję, nowe odwrócenie perspektywy”
(Kwaterko bdw: 21). Studiuję mur i jego pedagogie.
W tym wszystkim chodzi o pedagogikę rewolucyjną.
Wychowuje nas mur, różne reżimy murów: reformy i działania władz
zarówno państwowych, jak i rektorskich oraz dziekańskich, nie pomijając najważniejszej władzy administracyjnej ze wszystkimi rytuałami i własną logiką
biurokratyczną. Wychowuje nas tradycja instytucji i jej nieistniejące oblicze
(mity, widma przyszłości i przeszłości), architektura, koledzy i ulokowanie
geograficzne (również w przestrzeni globalnej), sposoby produkcji i konsumpcji, relacje, w które wchodzimy, którym podlegamy i które tworzymy…
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Wychowują nas zombie, które dostrzegamy w lustrze, zombie zawieszone na
siatkach ochraniających nasze więzienie, snujące się po ulicach i dogorywające w rynsztokach. Wychowuje nas miejsce naszej pracy. Wychowuje nas
szeroko pojęte środowisko akademickie.
Można byłoby wspomnianą pedagogikę opisać „obiektywnie” czy też raczej
klasycznie. Oznaczałoby to jednak nie tylko rejestrację, która nie obejmuje
wielu aspektów osobistego przeżywania, lecz także umknąłby inny aspekt
pedagogiczności mojego projektu. Chcę nie tylko opisać, w jaki sposób nas
wychowują, lecz także symultanicznie uruchomić proces kontrwychowania.
Strategia pisania autoetnografii, koncentracja na self w akademii, pozwala
praktykować pracę demistyfikacji – sytuacjonistycznego rozbudzania rewolucji – oraz pracę samouświadamiania, wyrywania się reżimom akademickiej dyscypliny i kontroli18. Karen V. Lee, w kontekście pisania jako spowiedzi,
wyznania, zauważa, że ma ono pedagogiczny charakter, pozwala lepiej poznać
samego siebie, a „negocjowanie wyznań poprzez pisanie może być transformujące” (Lee 2006: 2). Stąd moja metoda, która oczywiście nie mówi, jak jest
w ogóle, lecz wskazuje na konkretne doświadczenia.
Stwierdzenie w kontekście pisania autoetnograficznego, że „czytelnik i autor
są sobie równi” (Gaitán 2000: 2), można odczytać jako odejście od pedagogiki
policyjnej i zwyczaju wyjaśniania wpisanego w praktyki dydaktyczne i naukowe (Biesta 2013). Zamiast tego autoetnografia zaprasza do dialogu, własnego dopisywania, przepisywania, współodczuwania i współrozumienia. Teksty
autoetnograficzne nie stanowią przekazu informacji, co też zrywa z modelem
transmisyjnym (zarówno w nauce, jak i w dydaktyce) na rzecz pedagogiki
krytycznej, transformacyjnej.
Inaczej mówiąc: opierając się na autoetnografii, pragnę czynić moją opowieść nie tyle raportem z pola walki, ile maszyną wojenną. Zapisy autoetnograficzne posiadają znacznie większą moc, umożliwiając tym samym zrozumienie,
którego klasyczne raporty nie potrafiły zrobić (Gaitán 2000: 2). Z pełną świadomością tego, jak mało mogą zdziałać słowa, jak ograniczone jest pisanie, pragnę poprzez słowa czynić zmianę, nawet malutką, wzywając podobnych do
mnie ludzi do zgromadzenia się przy ognisku, w piwnicy uniwersytetu.
Pragnę innego
Innego
spotkania
co otwiera
inne przestrzenie
inne relacje
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Pragnę Innego
Wydobywającego mnie z mechanicznej redukcji
Zmatematyzowanego języka
Podporządkowanego przetrwaniu
Innego
niosącego ryzyko
uczącego wędrować bez mapy
Pragnę Innego – dlatego piszę

Spotykam profesora, który mówi, że czytał moje ostatnie teksty i że to jak
Dzień świra.
– To znaczy? – pytam.
– Nie oglądałeś? – odpowiada pytaniem.
– Oglądałem… – mamroczę, nie za bardzo wiedząc, co odpowiedzieć. Nie
lubię zbytnio rozmawiać o moich tekstach autoetnograficznych. Nie tak niespodziewanie, niemal w biegu.
– Brakuje, żebyś tylko opisał, jak sobie poprawiasz… Pamiętasz.
– To znaczy? – Uciekam wzrokiem. Udaję, że układam materiały na zajęcia.
– To autoetnografia – dodaję niepewnie. By się bronić? Moje ciało w momencie wypowiadania zdania macha ręką, jakby mówiło: „to autoetnografia, nic
takiego, nie bierzcie tego na poważnie”.
– Chodzi o to, że nie wydaje mi się, żeby było aż tak źle.
– Pewnie nie. Możliwe, że jest gorzej.
A może nie jest aż tak źle, ani aż tak dobrze, jakby się wydawało?
Rozmowę przerywa telefon. Numer uniwersytecki. Przez chwilę tracę
oddech. Spoglądam. Nie odbieram. Dłonie mi drżą. Mam tak od pewnego
czasu: kiedy odbieram koperty z portierni, kiedy odbieram telefon. Spodziewam się, że któryś z tych listów z pieczątką i ładnie napisanym imieniem
i nazwiskiem lub któreś z tych połączeń, będzie początkiem jakiejś afery: że
to zrobione nie tak albo tamto nie zrobione, że znowu ktoś poczuł się urażony
opisem faktury i wnioskiem o wyjazd, podaniem lub jego brakiem, albo że ktoś
komuś coś o mnie powiedział.
Wychodzę przed budynek. Zapalam papierosa i oddzwaniam. Okazuje się,
że mam nieuregulowany czynsz za mieszkanie uniwersyteckie.
Wzdycham z ulgą.
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Nota metaautoetnograficzna
Nie wszystko można powiedzieć – uwikłania lojalnościowe, próba ochrony siebie i innych. Autoetnografia nie powinna krzywdzić innych, słyszę. Co to
znaczy?
***
Podczas projektu autoetnograficznego zdarzały
się teksty, które można było uznać za donosy, próby
zemsty. Nawet gdy wycięło się nazwiska, łatwo było
rozpoznać, o kogo chodzi. Studentki i studenci – niektórzy z nich, gdy otrzymali możliwość głosu pisali
pełne jadu i wrogości, mroczne teksty. Teksty atakujące, agresywne. Nie zawsze byłem w stanie zrozumieć źródło tej agresji. Niekiedy zdarzało się, że była
to próba odegrania się za doznane krzywdy.
Blokowałem teksty, które bezpośrednio atakowały
konkretne osoby. Zbyt wojownicze. Zastanawiam się,
czy postąpiłem etycznie. Czy może odebrałem im
głos, gdy okazał się niepasujący do uznanych zasad
wzajemnej nienawiści? Może stanąłem po stronie
opresorów, mówiąc że tak buntować się nie wypada?
Nie wiem. Nie jestem tego teraz pewien. Zwłaszcza, gdy sam balansuję na cienkiej granicy – kiedy
jeszcze można mówić, a kiedy lepiej zamilknąć. Dla
kogo lepiej?
***
To, o czym napisać nie mogę, wciąż powraca.
Przysłania inne doświadczenia. Wykrzywia perspektywę. Im bardziej chcę spojrzeć ponad nim, odsunąć
jako nieistotne, tym żywiej staje przede mną, wciskając się pomiędzy słowa. Tak jak pomiędzy moje
doświadczenia/doświadczanie. Tło. Nastrój. Znaczenie. Majaczy. Nawiedza. To, co się dzieje, widzę przez
pryzmat doświadczenia, o którym nie mogę pisać
(ale też trzeba dodać, że nieustannie się w moje doświadczenia wplata, chociażby wczoraj, kiedy znowu
nawiązano do sprawy, że ja niby taki dobry naukowiec, ale...).
Napisałem: „wykrzywia perspektywę”. A może
jednak wyostrza ? Przecież tyle to mnie nauczyło
o funkcjonowaniu władzy, o tym, co się liczy na uniwersytecie – i na kogo liczyć można.
Jest złość. Jest we mnie wiele gniewu. Chce on się
wydobyć. Chcę widzieć świat w płomieniach.
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Przeglądam stare notatki. Dostrzegam, że tam też
pisanie ześlizgiwało się, stawało oskarżeniem, donosem, próbą zemsty. Chyba z tego powodu porzucałem kolejne projekty autoetnografii uniwersytetu.
Złość zostawała.
***
Balansuję na krawędzi – pisanie jako wyraz parezji (Foucault 2018). Miło tak o tym projekcie myśleć.
Nie tylko miło. Strach, jakim nasączone są nasze relacje, związany jest z brakiem przestrzeni do szczerego mówienia. W administracji strachu parezja
może przeciwdziałać mrokowi i odradzać przestrzeń
publiczną (Elias 2016); parezja może w miejscu
pracy stanowić krytyczną praktykę, wypowiedź mogącą sprowokować transformację organizacji instytucji (Weiskopf i Tobias-Miersch 2016).
***
Balansowanie na krawędzi słów – niewypowiedzianego, bo uwikłanego. Bo nie ma miejsca na
szczerość – między nami: wykładowcami, studentami i z tobą czytelniczko, czytelniku. Szczerość na
uniwersytecie zarezerwowana jest dla idiotów, błaznów i samobójców albo emerytowanych profesorów19, którym nikt już krzywdy wyrządzić nie może.
„Co się zaś tyczy uniwersytetów – to lepiej nic nie
mówić  !” (Sloterdijk 2008: 137).
„Mobbing musi przestać być tematem tabu w polskim uniwersytecie. Inaczej sami zawiążemy sobie
pętle na szyję” (Zawadzki 2018).
„...wszystko, co zrobił mój szef, jest całkowicie legalne” (anonymous academic).

Istnieją książki bandyckie. To jest książka samobójcza.

Pisanie ostatniego listu pozwala na szczerość, na którą nie mogą pozwolić
sobie ci, którzy chcą pozostać żywymi. Słowa pisane w momencie utraty
wszelkiej nadziei nabierają mocy mowy oskarżycielskiej. Ostatnie słowa są
wyzwaniem, ale też nawoływaniem, aby nie trzeba było się lękać, zarówno
mówienia, jak i życia.
Odwaga pozbawionego nadziei nadaje słowom moc bezkompromisowości.
Można powiedzieć wszystko. Chociaż jeden raz. Ten ostatni.
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Chciałbym się nie lękać mówienia. Chciałbym się nie bać istnienia. Chciałbym, aby świat był lepszym miejscem niż jest. Chciałbym, aby moje słowa
chociaż trochę zmieniały rzeczywistość.
Tak, jest to książka naiwna.

Ale…
Jest tęsknota, która przepełnia serca skrytych w cieniu.
Skryci w cieniu spotykają się po zgaśnięciu świateł, kiedy pracownicy wiedzy
opuszczają swoje fabryki. Przynoszą wino, chleb i owoce – słowa i pragnienia. Dzielą
się i spędzają razem czas. W cieniu, w mroku, nocne studiowanie (Lewis 2013) –
praktykowanie universitas.
Nie utracić tęsknoty. Tęsknoty do przyjaźni. Stanowiącej podstawę skrytej w cieniu, studiującej wspólnoty.

Ale…
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„Jutro będzie źle”
w Polsce

INTERMEZZO – Winter is coming

Zima nadchodzi. A wraz z nią Ustawa 2.0.
Nocna Straż z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej wezwała na
alarm. Ogłosiła mobilizację we wszystkich szesnastu królestwach. Niewielu
odpowiedziało. To mity, mówili. Ci, ze Straży, to za długo się w horyzont wpatrują i im Inni przed oczami majaczą. To wykręt, dodawali kolejni, aby utrzymać
przywileje garstki. Boją się zmian, demonizują Innych, dawało się też usłyszeć.
W legendzie zapisano, że gdy się pojawi, nic nie będzie już takie samo. Już
zapomnieliście? To tylko opowieści, odpowiadali.
Zima nadchodzi – przestrzegali.
Zima nadchodzi, a wraz z nią Ustawa 2.0 i jej tymczasowy sługa – Gowin.
Jedni mówią, że jest następcą szalonej królowej. Inni mówią, że to Nocny
Król ze swoją armią nieumarłych. W niektórych budzi nadzieję: „O władco smoków, wyzwól nas od feudalizmu, rozbij żelazny tron”. W innych lęk: „Nadejdzie i niczego już nie będzie. Nie tylko tronu, o który trwają krwawe walki, ale
niczego – neoliberalna zagłada się dopełni”.
Stoję na murze, zaślubiony Nocnej Straży i zastanawiam się, czy mój lęk
przed Gowinem nie jest lękiem przed Innym? Może powinienem otworzyć
bramy, nauczyć się z nim żyć? Z nim i jego trzema jeźdźcami apokalipsy, którzy
przybyli na jego wezwanie? Z armiami stojącymi za nim, podążającymi powoli,
ale nieubłaganie, w stronę muru, w stronę nieobsadzonych warowni, nie dość
dobrze przeszkolonych wojowników?
Znajomy się śmieje. Mówi, że nic z tego nie będzie.
– Marnujesz czas na tym murze. Inni to tylko legenda. Żadna apokalipsa, stety
czy niestety, nie nadejdzie. Mówię ci, żelazny tron zostanie, reguły zostaną, dalej
będziemy toczyć swoje małe wojny.
Potrząsam przecząco głową.
– Nie. Zima nadchodzi – szepczę i wspinam się na mur.
Pierwsze płatki śniegu spadają w stolicy. W oddali słychać powolne zbliżanie
się wrogiej armii.
Dopiero po chwili, zbyt długiej, spostrzegam, że idą nie z tej strony.
– Inni są w nas. Żywe trupy siedzą na tronie – dyszy posłaniec.
Zima nadchodzi, a Gowin już jest. Ustawa 2.0 też.
– Zmieni się, ale nic się nie zmieni. Zmieni się tak, że zostanie jak było, tylko
jeszcze gorzej. Żelazny tron stanie się jeszcze bardziej żelazny, jeszcze więcej
mieczy będzie w nim stopionych. Jeszcze bardziej będziecie bali się o swoje głowy.
Czego innego można spodziewać się po konserwatyście (Stec 2017)?
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– Nieumarli są tutaj – szepczę. – Opanowali stolicę. To nieumarli wymyśli tę
grę. Oni się żywią życiem.

POCZĄTEK
Od czego się zaczyna?
Zaczynam pisanie od perspektywy władzy, od studiowania reżimów muru.
Od różnych zniewoleń. Tylko że to nie jest punkt wyjścia. Punktem wyjścia są
sny. Tęsknota. Pragnienie życia. Utopia, nie tylko dotycząca uniwersytetu. Z tej
perspektywy spoglądam na mur.
Proszę, nie zapominaj o tęsknocie. Inaczej nie dojrzysz pęknięć. Będziesz
mówił, że to tylko efekty władzy. I wszędzie będziesz widział tylko władzę. I mrok
cię ogarnie. Rozpacz. Cynizm.
Tęsknota, utopia, pragnienie życia, jego przejawy są pierwsze. Logicznie
i ontologicznie. Inaczej nie studiowałoby się muru z taką zawziętością. Inaczej
nie znajdowałoby się słów – innych niż ujęte w słowniku administracji.
Moje słowa, nasze słowa, słowa partyzantów pochodzą z utopii, z czasu przed
czasem, z nieokreślonej przestrzeni, pulsujących pragnień w nieskrępowanej, niedopasowanej, niepodporządkowanej wielości. W tym sensie są słowami
nadziei. W tym sensie praktykujemy pedagogikę nadziei.
Sam muszę o tym pamiętać, gdy mur zaczyna oddzielać mnie od utopii, pozbawia mojego słownika. Gdy oddziela od słów, które nas łączą gdzieś-nigdzie.
Nasz głos nie przychodzi z przeszłości, lecz z przyszłości, która nadchodzi.
Z pęknięcia w czasie. W momencie mesjańskim. W wydarzeniu.
Pisząc, trzeba mu dochowywać wierność.
Nie chodzi o niewinność, o słowa dziewicze. Nie chodzi o nostalgię. Nasze
cięcie, mesjańskie cięcie, jest wyżłobione w formacjach władzy, w skamieniałych
warstwach tradycji, danych momentów urzeczowionej rzeczywistości, danych
relacji i maszyn je wspierających.
W świecie nieistniejącym nie ma słów, nie ma jeszcze języka.
Temu spacerowaniu, temu byciu poza, które pojawia się na barykadzie, temu
wydarzeniu, właśnie jemu, wykrzywiającym słowniki, plączącym, rozcinającym, mącącym języki – właśnie tej utopii nigdzie i tu i teraz, trzeba dochować
wierności.
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SPOWIEDŹ (Z) MARGINESU
Wspomnienia i ich dynamika: to, co było, staje się znowu. Czas przeszły przechodzi w teraźniejszy. Od obserwatora do uczestnika. Zdarzenia z zastygłych
form, z fotografii, ożywają, nabierają ruchu. Przybliżenie. I znowu oddalenie, zwolnienie. Czas przeszły jest bardziej senny, to czas widm snujących
się nostalgicznie, podczas gdy czas teraźniejszy jest dynamiczny, czuję w nim
prędkość, napieranie zdarzeń. Nasączony jest fizyczną obecnością. Wspomnienie: to, co było, i to, co jest teraz. Splecione, nieustanne przechodzenie,
zmiana pespektyw: przybliżenie – oddalenie. Przyspieszenie – spowolnienie.
Obserwator – uczestnik. To, co było, jest znowu, wydarza się na nowo i inaczej.

Smutek peryferii
Pewnego dnia przyjechała do nas Pani Doktor z Warszawy. Byłem wtedy jeszcze
magistrem, który prowadził ćwiczenia z filozofii społecznej i filozofii polityki oraz
próbował pisać doktorat. Pani Doktor miała pracować na moim uniwersytecie.
– U was jest inaczej – powiedziała, kiedy już się zadomowiła.
– To znaczy? – spytałem, nie wiedząc, czy lepiej, czy gorzej niż w stolicy.
Przez chwilę milczała.
– No… – mruknęła. – Nie trzeba tak uważać, pod tym względem lepiej. I tempo
jest inne… Wolniej jest tu u was – dodała enigmatycznie.
Udałem, że rozumiem. Wtedy uznałem nawet, że to lepiej. Nie lubię poś
piechu. Siedzieliśmy na ławce, ćmiąc kolejnego papierosa. Psy biegały po
trawniku przed uniwersytetem. Inny znajomy zatrzymał się koło nas. Przez
chwilę rozmawialiśmy o rzeczach nieistotnych. Przysiadł się. Słońce świeciło.
Nigdzie się nie spieszyłem. Do zajęć miałem jeszcze godzinę, zabrałem na nie
psy, które obszczekiwały spóźnialskich, po czym zwinęły się w kłębek i przespały całe ćwiczenia.
– Nie jestem przyzwyczajona do takiego tempa pracy – mruknęła trochę
poirytowana Pani Doktor. – To wszystko dzieje się tak wolno.
– Straszna u was martwota – burknęła innego dnia. – Tu się nic nie dzieje, nic
nie można zrobić.
Przyjrzałem się jej – wtedy i teraz, obrazy majaczące pod powiekami. Dostrzegłem zmianę: kiedy przyjechała była pełna energii, później jej oczy stały się
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matowe, ruchy wolniejsze, nawet słowa wydawały się gęściejsze, wyciekały z ust,
a nie ulatywały.
Po paru miesiącach wyjechała.
***
Lubię obrzeża.
Dawno, dawno temu: spaceruję z kolegami po dzikich, miejskich terenach.
Niby w mieście, ale jakby poza nim. Wokół nas wysokie trawy, przez które
przedzieramy się z trudem, gdzieniegdzie wydeptane ścieżki i jakieś sterty
złomu, tymczasowe chatki zrobione pewnie przez bezdomnych, a może przez
dzieciaki z pobliskiego osiedla albo dzikich, którzy wybrali życie na obrzeżach.
Snujemy opowieści o przemierzanym terytorium. Staje się ono materiałem
dla naszej wyobraźni.
Spacerujemy, krokiem odmierzając czas, zaklinając go w naszych krokach.
Powinniśmy być na lekcjach – czterdzieści pięć minut i dzwonek, dziesięć
minut i dzwonek, i czterdzieści pięć minut – i długopis, i papier, i mechaniczne zapisywanie…
A jesteśmy wśród traw. Zapomniani. W zapomnianym miejscu. Wśród
porzuconych rzeczy. Wrastamy w trawę. Oddechy mamy spokojne. Kosmiczne.
Nie było dokąd iść ani po co. Żadnego wczoraj, żadnego jutro. Żadnego zaraz.
Tylko teraz. A nawet nie. Nawet nie rozmawialiśmy. Trawa robiła to za nas,
mówiąc gwiazdami.
Lubię obrzeża.
Dla mnie nadzieja i przyszłość nie spoczywają na zadbanych trawnikach i uprawnych
polach, nie ma ich w miastach i miasteczkach, lecz na nieprzeniknionych ruchomych
bagnach (Thoreau 2016: 26).
Sposobów obalania świata nie szukaliśmy w książkach, odkrywaliśmy je podczas włóczęgi. To było całodniowe dryfowanie, nic nie przypominało poprzedniego dnia, i nigdy
się nie kończyło. Zaskakujące spotkania, niebywałe przeszkody, straszliwe zdrady, niebezpieczne oczekiwania, niczego nie zabrakło w tych poszukiwaniach innego zagubionego Graala, wzgardzonego przez wszystkich (Debord 2007: 155).
Radzi byśmy wybrać się na przechadzkę, na jakiej jeszcze nigdy nie byliśmy. Przechadzkę, która pozwoli nam poznać świat wokół nas, ścieżkę, która jest symbolem
idealnego świata, do jakiego zmierzamy (Thoreau 2016: 16).

Już nie spaceruję.
Oddech mam urywany. Krótki. Nerwowy.
Kroczę pospiesznie. Z punktu A do punktu B. I z powrotem. Jak najwięcej
okrążeń w jak najkrótszym czasie.
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Dalej jednak mieszkam na peryferiach. Bieganie niewiele zmienia.
Część mnie tam została, wśród rdzewiejącego złomu.
***

Peryferyjność zwielokrotniona:
peryferyjny uniwersytet w peryferyjnym mieście peryferyjnego kraju,
peryferyjna dyscyplina w peryferyjnej nauce.
I ja wybrałem ten uniwersytet właśnie z tego powodu. Stary budynek,
gdzie zajmowaliśmy jedno piętro – podłoga pokryta linoleum, drewniane,
nieszczelne okna, niewygodne ławki, niedopałki i smród papierosów. Piętro wyżej politologia i ich melina na ostatnim piętrze, na którym poza ciągle
zamkniętymi drzwiami nic nie było. Siedzimy na ławce, na podłodze, na parapecie, rozmawiając, paląc, czytając…
Było w tym miejscu, w tym uniwersytecie, coś, co przypominało tymczasowe domki wśród rdzewiejącego złomu. Tak jakby czas omijał to miejsce,
jakby rzeczywistość się zakrzywiała, zapadała i tworzyła dziurę, o której świat
zapomniał – i dzięki czemu można było oddychać. Swobodnie. Pomimo dymu
nikotynowego.
***
– Peryferyjność ma swoje tematy – mówi znajoma. Jej twarz rozmyta jest
we wspomnieniu. Mówi jakby obok, może nie na temat, mówi gwarowo, dysharmonijnie, mówi tak, jakby przeszłość uwięziła ją, jakby się zakleszczyła.
Jakby peryferyjność, z tym swoim bezruchem, zablokowała ciało. Mówi powoli,
jakoś niewyraźnie. Czy peryferyjność to nie umysłowa ociężałość, która ujawnia się w dysharmonijnej, spowolnionej mowie?
Mieszkałem przez długi czas na obrzeżach miasta, do drogi asfaltowej miałem z pięćdziesiąt metrów – miałem obłocone buty.
Mój dziadek mówił, że czyste buty świadczą o człowieku. W myślach odpowiadałem, że na peryferiach mamy inne miary.
Peryferyjność przeciwnie – staje w pierwszym szeregu, tam, gdzie trzeba ujrzeć świat
innym niż ten, który jest jedynie fantazmatem rządzących, a tam karne armie centrum nie docierają (Sławek 2018).

***
Peryferie – prowincja. Miasto zesłańców, miasto bez tradycji. Uniwersytet
bez tradycji. Uniwersytet zlepiony. Uniwersytet prowincjonalny.
Dawno temu, na początku mojego pisania naukowego: wysyłam recenzję
pewnej książki do czasopisma. Przychodzi odpowiedź: nie jesteśmy zaintere-
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sowani. Z drugiego: recenzja dobrze napisana, ale po co recenzować X? Gdyby
Pan chciał napisać recenzję książki (tutaj padają nazwiska osób z Warszawy
i Krakowa), to z chęcią wydrukujemy.
Wreszcie gdzieś się udaje: prowincjonalna recenzja prowincjonalnego
autora zamieszczona w prowincjonalnym czasopiśmie.
***
Na peryferiach snuje się opowieści. To opowieści również peryferyjnego kraju.
Wtedy jeszcze nie było Internetu, to znaczy nie miałem go w domu, niektórzy jedynie byli podłączeni – ja będę dopiero za parę lat. Słuchałem więc
o półbogach nauki ze Stanów Zjednoczonych. Tam, tylko tam, dzieje się
prawdziwa nauka. Jeżeli jesteś coś wart, to Stany to potwierdzą – i tylko
wtedy jesteś coś wart.
Peryferyjność to prowincjonalność. Mało płatna praca w zawodzie bez perspektyw, niewybredne seriale i picie wina w bramie.
***
Później młodzi, niektórzy młodsi ode mnie, powtarzają opowieść, legendę
Zachodu i prawdziwej nauki. Skolonizowani i samokolonizujący się lewicowcy.
– Ja nie czytam polskich autorów – mówi jeden z nieukrywaną pogardą.
Próbuję bronić lokalności, ale pewnie tylko dlatego, że moja znajomość
języków obcych jest słaba.
Macha ręką. Nie ma o czym mówić. Polska nauka to parodia.
Oni są z centrum. Z centrum peryferii. Wiedzą lepiej, że tylko to, co światowe, ma znaczenie.
To, co przychodzi z Zachodu, też jest ważniejsze, skoro stamtąd przychodzi.
***
Działam w ruchu społecznym. Piszę tekst do jednego z czasopism. Odpowiedź redakcji: może lepiej znaleźć coś zagranicznego na ten temat i przetłumaczyć. Bez dyskusji, czy ten tekst jest dobry, czy nie.
***
Spotkanie z autorem. Naszym, lokalnym. Ktoś pyta go, czy odczuwa jakoś,
że na jego karierę ma wpływ to, że pisze i żyje na peryferiach. Odpowiada, że
dzięki Internetowi to teraz nie ma znaczenia, że takie odniesienia, jak centrum–peryferie, to już stary słownik, wszystko się wymieszało, nie ma znaczenia skąd pochodzisz.
Lubiłem tego autora. Mam kilka jego książek na półce. Jego wypowiedź
dodała mi otuchy. Bo już nie lubiłem peryferii. Bo już nie chodziłem na spacery.
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Nie zapraszają go do telewizji, nie promują w programach literackich ani
śniadaniowych.
Nawet nie wiem, czy jeszcze coś pisze.
***
Nałożenie wirtualnej globalności na lokalność niewiele zmieniło. A może
nawet bardziej staliśmy się peryferyjni?
***
Peryferyjność:
tłuste, leniwe muchy
ociężałe ciała, ociężałe umysły
i kiepskie dowcipy
***
Zatraciłem zdolność spacerowania. Wrastania w trawę, stawania się drogą,
roztapiania się w tafli jeziora, znikania w zieleni.
Oddech mam krótki. Nerwowy. Poruszam się szybko, jeszcze szybciej, od
punktu A do punktu B. I z powrotem. Jeszcze szybciej.
Zbyt długo siedziałem na łące, zbyt długo wrastałem w trawę. Za bardzo
się sprowincjonalizowałem. Zbyt długo spoglądałem z uśmiechem na tych,
którzy pragnęli być w centrum.
Dzisiaj wiem, że wolne przestrzenie, które odnajdywaliśmy, to były wysypiska, że peryferia nie są pozostawione same sobie, że tylko centrum pozwala
przetrwać. W nim jest źródło: myśli, doświadczenia. Wciąż centrum ustala
zasady, jest normą i sądem. Jego oczy są wszędzie, a gdy przestajesz spoglądać, to nie stajesz się wolny, lecz zbędny, stajesz się człowiekiem na przemiał
(Bauman 2004).
Peryferia jako zewnętrzność – za którą zawsze tęskniłem, której poszukiwałem, która dawałaby możliwość istnienia poza kapitalistycznymi regułami –
one były jedynie w moim umyśle.
Dostrzega się to dzisiaj, kiedy peryferyjność staje się wyrokiem, kiedy
musimy udowodnić, że jesteśmy światowi.
Bo inaczej…

Przybliżenia – oddalenia
Oko kamery spogląda. Ja przed kamerą, wpatrując się w migającą,
czerwoną lampkę. Ja za kamerą – spoglądam na siebie. Ja i ja mierzę się wzrokiem.
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Chwila napięcia. Dwie obce osoby.
– Proszę mówić. Już się nagrywa.
Przybliżenie na usta. Są suche. Lekko drżą.
– Już? – pytam.
– Tak, już – odpowiadam.
– Mówić, tak po prostu?
Wzruszam ramionami.
Kamera nagrywa. Przybliżenie, oddalenie.
Montaż. Przewijanie, do przodu, do tyłu. Rozcinanie i sklejanie.
Projekcja.

Perspektywa studenta i perspektywa wykładowcy – dwóch mieszkańców
uniwersytetu – zbiega się w zbyt częstym rozczarowaniu, poczuciu, że jeżeli
uniwersytet istnieje, to nie tutaj; i że jeżeli czymkolwiek się zajmujemy, to nie
jest to studiowanie.
Intuicyjne przeczucie.
Zwykłe „to nie to”.
Wtedy – student, doktorant bez papierów, na „śmieciówce” w szkole wyższej; i teraz – adiunkt, jednocześnie włączony i wyłączony, zbierający punkty
i próbujący zorientować się w kolejnych pomysłach reform.
Że tutaj – teraz, jak i wtedy – tylko
oderwane, papierowe, wytarte słowa
mechaniczne (re)produkowanie

czasem zdarza się rozmowa, która niesie nadzieję
czasem zdarzy się tekst – inspiracja
szepcze Paulina

Ja–ty – oni–my
Akademickie maszyny kopiujące
Złożenie maszyn w megafabryce
pisanie – napisanie – recenzja – produkcja
Wydalające – konsumujące
Odbicia i podporządkowania do tego, co istnieje

ale wtedy, wtedy was jeszcze nie znałem
mamroczę w odpowiedzi

Wczoraj i kiedyś łączy przeczucie, że studiowanie jest gdzieś indziej, tak
samo jak życie. Jesteśmy zamurowani w formach przetrwania, w rutynowych, mechanicznych czynnościach, niczym Bartleby przed martwym murem
(Melville 2009, Marx 1953). Jako student, jako dydaktyk, jako naukowiec – to
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samo doświadczenie: wiedzy, która nie ma egzystencjalnego znaczenia, nie
może przedrzeć się do egzystencji albo egzystencja do niej – egzystencja
zawieszona w szatni, wiedza zamknięta w podręcznikach, erudycja stanowiąca przejaw dostosowania, słowa, słowa, słowa – bez materialnego ciążenia,
słowa, które nie są ulotne, lecz puste, wypalone, słowa wysuszone – słowa-mumie, ani żywe, ani umarłe, ale też nie upiory, które by nawiedzały – sale
wykładowe wypełnione światłem jarzeniówek, blade twarze, notowanie, przepisywanie, dyskusje, sprawozdania…
Studiowałem filozofię – możliwe, że wpływa to na moje doświadczenie
studiowania i rozumienie samego studiowania. Możliwe, że moje uprzywilejowanie w strukturze społecznej – pochodziłem z nowobogackiej rodziny –
sprawiało, że sens życia i realizację człowieczeństwa postrzegałem poza
reżimem pracy najemnej. W czasie bezproduktywnym. W czasie poza biologiczną koniecznością. To przekonanie jest we mnie obecne do dzisiaj, chociaż
uległo pewnym transformacjom, ujmowane jest w szerszym kontekście społeczno-ekonomicznym. O ile wcześniej, nawet jeszcze przed studiami, dostęp
do przestrzeni wolnej wydawał się czymś oczywistym, zależnym jedynie od
decyzji jednostki – myślałem: inni zajmują się jedynie przetrwaniem, bo mają
wrodzone wąskie horyzonty, na nic więcej ich nie stać – o tyle wraz z rozpoczęciem studiów i upadkiem ekonomicznym mojej rodziny zaczynałem
dostrzegać zarówno uwarunkowania w dostępie do wolnej przestrzeni, jak
i szereg mechanizmów nadzorujących wolną przestrzeń. A wtedy jeszcze neoliberalizm na polskich uczelniach nie był tak obecny.
– Opowiesz o tym bliżej? O upadku?
– Nie za bardzo chcę…
– Chociaż w kilku słowach. To ma bardzo duże znaczenie…

Kiedy się to zaczęło? Zaczęło się od pożaru. Tak to sobie tłumaczę, tak
to sobie tłumaczyłem. Szalona kobieta podpalająca szpital – a potem to szaleństwo przeniosło się na mojego ojca, tak jak ogień, który strawił wszystko,
co osiągnął. Chociaż są też inne opowieści na ten temat, równie przekonujące. W każdym razie, jak sobie myślę, to upadek jest czymś nagłym, niespodziewaną chwilą, a jednocześnie procesem rozciągniętym w czasie. Stawanie
się biednym i stawanie się chorym w moim przypadku było jednoczesnym,
powolnym procesem – równie nieuleczalnym. Równie transformującym: prekarność ludzkiej egzystencji doświadczanej, studiowanej z pogłębiającą się,
duszącą melancholią, w której utrata nie jest wyzwalającą pustką, odcięciem od codziennej, kapitalistycznej krzątaniny, lecz otchłanią, porażającą
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nicością – jakby poza tą krzątaniną nic więcej nie istniało… To doświadczanie,
to studiowanie kruchości, było momentem odwrotu od neoliberalnej ideologii,
którą byłem przesączony, chociaż nazywałem ją anarchizmem.
Mimo że w murach uniwersytetu nie panował jeszcze przeklęty neoliberalizm, to i tak odnalazłem tam przede wszystkim mury. Otoczony murami,
zamurowany, postawiony przed murem. Mury były wewnątrz pozornie wolnej
przestrzeni. A może był to labirynt do naprawdę wolnej przestrzeni? A może
to mury, kolejne obwarowania coraz to bardziej wolnych przestrzeni? Czy nie
o tym pisał Tomasz Szkudlarek (2012)? Istnieje wielość włączeń i wykluczeń,
stanów bycia w uniwersytecie. I związanych z tym warunków możliwości studiowania. Nie bez znaczenia było też środowisko. Wraz z wchodzeniem do
uniwersytetu upadałem w strukturze społecznej. Myślę, że dzięki upadkowi
stawałem się wrażliwszy na mury – i moje studiowanie stawało się kontemplacją muru. Czynię to do dzisiaj, opisując różne reżimy murów i szukając
sposobów ich ominięcia, przeskoczenia i wysadzenia.
Z jednej strony wydaje się, że moje wysiłki skutkują tylko blokadą i kontrolowaniem kroku – od ściany do ściany. Z drugiej zaś mur okazał się połączeniem, czymś, co łączy buntowników, wczoraj i dziś, i rysy na nim.
Rozmawiam z Pauliną po przeczytaniu szkicu jej wystąpienia.
– Powołuje się pani na ekonomię i jej destrukcyjny charakter, na uwięzienie
w strukturach, a to wszystko nie jest łatwe do przekroczenia – mówię, wyrażając wątpliwość co do optymistycznego wniosku z jej referatu, że doświadczanie studiowania zależy jedynie od nas.
– Jeszcze raz to przemyślę. Jak pisałam, to wydawało mi się sensowne –
milczy przez chwilę. – Dziś nie będę już pana męczyć – dodaje. – Przemyślę
uwagi, bo mam w związku z nimi parę pytań, ale muszę je jakoś sensownie
zwerbalizować.
– Ok, to są problemy, z którymi sam się zmagam, tak na marginesie (gdzie
są marginesy wolności w pseudouniwersytecie?) – odpowiadam.
– Dziwi mnie tylko, że mimo tych licznych deklaracji nauczycieli akademickich co do konieczności zmiany, jakoś nic się „nie chce”, a może nie może zmienić... A może już się nie da wycofać świata z pogoni za lepszym (finansowo)
jutrem... skoro sami musimy gonić – kończy z lekkim smutkiem w głosie.
– Nie wiadomo, jak zmieniać – odpowiadam z właściwym sobie optymizmem.
– Dobrze, że są teksty bojowe, że dotykają ważnych kwestii dotyczących
dzisiejszego człowieka… I tego właśnie, że absurdem jest to, żeby trzeba było
publikować tak dużo, żeby już nie było wiadomo jak zmieniać.
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Myślę sobie teraz, że zdecydowanie za dużo. Sam już napisałem tyle,
i inni napisali, że pseudouniwersytet powinien się rozpaść, neoliberalizm
zwinąć, neokonserwatyści zapaść pod ziemię. Ale nic się nie zmienia,
poza tym, że wciąż mogę publikować, że dzięki studiowaniu murów
mogę dalej je studiować. I dalej wymyślać. Rysować linię ujścia.
Tylko rysować. Na firmowym papierze.

– Jawią mi się dwie drogi: oddolne grupy małych partyzantów i ruchy społeczne jako nowy uniwersytet i inna przestrzeń studiowania. Może one powinny
na siebie nachodzić – dodaję po chwili.
– Tylko czy te pierwsze miałyby działać na uniwersytecie w ukryciu? Na salach
wykładowych, w artykułach nieczytanych przez władzę? A ruchy społeczne… Też
o nich myślałam. Jeśli dobrze je zrozumiałam, musiałoby powstać gdzieś ognisko
zapalne, tak?
– Pierwsze na uniwersytecie, ale mogłyby się rozpraszać poza nim. Tak robiliśmy, jak studiowałem: koło naukowe i współpraca z ruchem. A sytuacje zapalne
są zawsze, trzeba tylko umiejętnie dmuchać. Chociaż ja już chyba się do tego nie
nadaję, po kilku latach w ruchu społecznym wycofałem się i trudno mi o optymizm, który napędza do działania.
– A wtedy, gdy pan działał, coś się zmieniało? Udawało się?
– Nie – odpowiadam chyba zbyt szybko, bez żadnego namysłu, ze śmiechem.
Pewnie dzisiaj funkcjonowałbym inaczej, po lekturach Foleya, badaczy
z tradycji „dociekań robotniczych”, różnych zaangażowanych myślicieli
i badaczy, po odkryciu (współ)autoetnografii. Ale nie działałem. Działałem –
i studiowałem w ruchu społecznym – najlepiej jak potrafiłem. Co nie
znaczy oczywiście, że dobrze. I to mnie zmieniło. Nauczyło tego, czego
nigdy nie wyczytałbym z książek, a jeżeli nawet, to bym nie zrozumiał.To
właśnie doświadczenia z ulicy, z piwnic, z przejętych pustych budynków,
międzynarodowych spotkań i lokalnych rozmów, zjazdów organizacji
i listów mailowych, broszur, czasopism, starych i zapleśniałych od wilgoci
książek, amatorskich stron internetowych, niezależnych samizdatów,
zinów, filmów dokumentalnych, tworzenia zinów, czasopism, serwisów
informacyjnych, demonstracji, bycia razem i wspólnej pracy, troski o siebie
nawzajem i podejmowania ryzyka występowania przeciwko władzy,
doświadczania bezpośredniej przemocy fizycznej i symbolicznej… Curriculum
pedagogiki krytycznej – nim jeszcze poznałem, co to takiego jest.

– A czy te działania docierały tylko do takich jak pan? Czy kierowane były
do osób, które były w tym ruchu albo tylko do osób już jakoś związanych ze
„światem nauki”?

spowiedź (z) marginesu

85

– No to był problem – raczej mówienie dla siebie, do siebie. Ale było nas
wtedy wielu.
– I co się z Wami stało?
– Rozpadło się, większość wyjechała, studia się skończyły…
Studia na ulicy
studia na uniwersytecie
dwa światy, których nie potrafiłem połączyć
dwa różne rodzaje wiedzy i sposoby jej produkowania
dwa rożne sposoby istnienia
Oddzielone – połączone murem
Między murami grupki partyzantów czyniących podkopy
pod murem
pod instytucją?
Między murami
w wiecznej tymczasowości włączenia w nie wiadomo co
partyzanci rozbijają obozy
snują autoetnograficzne opowieści
o zamurowaniu i utopiach
mysie dziury, pęknięcia, marginesy, pobocza, piwnice, strychy, opuszczone sale
uniwersytet jako wydarzenie, spotkanie
studiowanie wśród przyjaciół (Lewis 2013)
poszukiwania nieskolonizowanych przestrzeni

Nota metaautoetnograficzna
Nerwowość, niepewność – pisanie ma być lekarstwem ? Żarty ! Codziennie biorę lekarstwa, od pewnego czasu rano i wieczorem, dzięki czemu nie czuję
ucisku w gardle, mrok mnie nie ogarnia, świat nie
przytłacza. Dzięki nim jestem w stanie funkcjonować. Lekarstwa to efekt nieformalnej edukacji
akademickiej, funkcjonowania w przyjaznym, rodzinnym środowisku, pracy w ramach ciągle zmieniających się reguł gry, coraz to nowszych i lepszych
pomysłów ministra. Te lekarstwa, które pomagają
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normalnie, teraz jakby przestały już działać. Od
czasu rozpoczęcia pisania słowa grzęzną w gardle,
ono się ściska, przytłacza mnie nadmiar, nadmiar
wszystkiego – ponura generalizacja, a świat i słowa
wypłukują się z sensu.
Nie wiem, skąd ta mroczność, skąd ta (auto)destrukcyjność mojego pisania.
Może zaczynam dotykać jakiegoś wypartego problemu ? To by tłumaczyło koncentrację na rzeczach
mniej istotnych. Rozprawianie o metodologii, poznaniu, a nie wejściu w samo doświadczenie... Moja
ucieczka w teoretyczne rozważania, w świat filozofii – odwrócenie wzroku, dystans – i zawsze jasność.
Może presja czasu. Mam trochę ponad miesiąc na napisanie całości. A potem, mówi Szefowa,
szybko skończysz książkę habilitacyjną. Kiwam
głową. Głowa nie chce odpaść.
A może oko naukowe, oko recenzenta i oko sędziów, zagląda mi przez ramię, próbuje przejąć
kontrolę nad moim pisaniem, wtoczyć mnie w akademicki styl – za mało cytowania, za bardzo osobiste,
a kogo to obchodzi, a to jakieś ważne jest... – wiem,
wiem, nauczyłem się pisać pod wasze dyktando.
Trudno mi teraz pisać pod własne. Jak ten uczeń, co
biega do pani nauczyciel z pytaniem pełnym trwogi,
czy dobrze, czy to tak ma być, i z lękiem czeka na
wyrok, od którego zależna jest jego egzystencja.

Peryferyjność do potęgi entej
Peryferyjność na prowincjonalnym uniwersytecie – uniwersytecie ciągle nie
moim. Zastanawiam się, do kogo to wszystko należy.
Do studentów i studentek? Nie żartujmy. Oni przychodzą i odchodzą. Marginalizowani, goście nie goście, nie klienci, nie partnerzy, takie tam osóbki,
numery w indeksach.
Do pracowników? Do których? Do tych sprzątających, dbających o sprzęt,
wydających klucze? To już nie jest żart nawet. To niekiedy nawet przecież nie
są pracownicy uniwersytetu. Usługi te można zlecić. Będzie taniej – przedsiębiorczy uniwersytet. Nasze kolonialne, peryferyjne rozumienie dostosowania
się do rynku: im taniej, tym lepiej (Woś 2017). Władza 21 dba o jakość: połączyć zbyt małe grupy, trzydzieści osób to akurat dobra grupa ćwiczeniowa,
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z piętnastoma dobrej dydaktyki się robić nie da. Wykład? W sumie wykład
nie wymaga interakcji, prawda? Jedna osoba mówi, a reszta notuje, to czy
nie będzie racjonalnie, oszczędnie, znaczy się przedsiębiorczo, połączyć studentów, nawet z różnych kierunków, o ile się w sali zmieszczą? Oszczędnie,
przedsiębiorczo – bo to nasza prowincjonalna przedsiębiorczość konkurować
kosztami pracy (Gadomski 2017).
„Januszowo” przedsiębiorczy uniwersytet22 nie należy do przedsiębiorców,
chociaż to niby wymaganiom lokalnych i globalnych kapitalistów, ich życzeniom, marzeniom i potrzebom, jest podporządkowana każda reforma. No
i pragnieniom dostania się na listy, na różne rankingi, bo to niby świadczy
o naszej nowoczesności, o tym, że już nie jest peryferyjnie – a że peryferyjnymi metodami, prymitywnymi formami zarządzania, to już inna sprawa.
Nota metaautoetnograficzna
Narracja mi się urywa. Rozpraszam się. Stare nawyki
dają o sobie znać: zagłębić się w słowa inne, przytoczyć badania – po to, aby zapomnieć o sobie, odchodzę od własnego doświadczenia, autoetnografia
staje się pisaniem felietonu. Czuję jakbym maskował
się słowami, pisał, żeby nie pisać. Czuję to znowu.
Słowa przesuwają się po powierzchni. Stąd chyba to
pragnienie cytowania, przytaczania cudzych badań,
cudzych myśli – dla pozoru naukowości. Bo oko,
oczy – one patrzą. A i moje oko nie widzi siebie.

Mówi się o mnie, że jestem pracownikiem niesamodzielnym. Jest nas cała
zgraja. Cała armia niesamodzielnych. To znaczy – zależnych od kogoś w swym
działaniu i w swej dzielności. To znaczy – pracownicy podlegli. Decyzje dotyczące mojej pracy, zarówno dydaktycznej, jak i naukowej, spływają w formie
komunikatów. Potrzebujemy zgody na zrobienie tego czy tamtego, podpisów
wszystkich świętych.
Marek Kwiek dowodzi, że polski uniwersytet to uniwersytet profesorski,
z silnym podziałem na młodych i starych (Kwiek 2015). To profesorzy są tymi,
którzy decydują i ustalają reguły. Oni są samodzielni – i to jest przywilej władzy. W Królewskiej Przystani intrygi obejmują całe szesnaście królestw. Do
Czerwonej Twierdzy nie wszyscy mają wstęp. Doktorzy tacy jak ja siedzą
w Zapchlonym Tyłku, słuchają plotek, unikają Złotych Płaszczy i co wybitniejszych postaci oraz ich sprzymierzeńców23.
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Niektórzy wzdychają, że kiedyś wejdą do Czerwonej Twierdzy i już nie
będą musieli spuszczać głowy, schodzić z drogi, uważać na to, co mówią.
A może nawet zajmą Żelazny Tron i może coś się w końcu zmieni. Uśmiecham
się i wskazuję na nowe głowy nabite na pal, które pojawiły się nad murem.
– Wiesz, co do głowy, to chyba nawet bardziej będziesz musiał ją spuszczać. Na
pewno w pewnych okolicznościach – komentuję. Poza tym myślę, że różnie z tą
samodzielnością bywa. Nie bez przyczyny i nie bez powodu nabijają głowy na pal.
– Ktoś widać nie miał głowy na karku, więc mu zdjęli – śmieje się ktoś z boku.
– A może to był ktoś ze Starków.
– Nie ma co demonizować – mruczę poirytowany. – Trzeba robić swoje.
Wiem, że uniwersytet nie należy do mnie, do nas; to po prostu miejsce
pracy. Pod względem kultury organizacyjnej niewiele różni się od innych
przedsiębiorstw.
– Bo to nie jest uniwersytet – szepcze głos z cienia.
– I najgorsze, że trzeba będzie kiedyś tam wejść, na salony, a wtedy trzeba
będzie pokazać, że się przez przypadek w Zapchlonym Tyłku wylądowało, że
się może ma znajomości w bogatszych dzielnicach. W każdym razie jakoś tam
trzeba będzie, bo nas tutaj jest za dużo, więc wiesz, wiesz, co mówią…
– Tak, że się plebs szerzy na elitarnych salonach. Kiepscy studenci, kiepscy
doktorzy. Tacy, co to piwo przekładają nad wino i nie są w stanie rozpoznać
roczników.
– Słyszałem… – ktoś szepcze – z pewnego źródła, że zmienią zasady wstępu.
Trzeba będzie wykazać się umiejętnością właściwego stania, dobierania marynarki do koszuli albo na odwrót, to mi się myli, w każdym razie ważny też
będzie gest i ton, musi być odpowiedni… to też mi się czasem myli…
– To jest wbrew pozorom bardzo ważne. Ukazuje, czy masz odpowiedni stosunek do idei. Czy będziesz pasował, pasowała do modelu, a tym samym wywierał,
wywierała odpowiedni wpływ dydaktyczny i wychowawczy na studentów.
– Dobre uzasadnienie.
– Jak każde inne…
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Biurowiec
Tęsknota za przyjaźnią (Rutkowiak 2010) i poczucie wyobcowania (Cleaver 2012,
Groendwald 2012) to sygnały, że uniwersytet nie istnieje. Nie jest on tym, co
nam się śniło. To nie jest miejsce, w którym rozwija się człowiek, lecz środowisko toksyczne, antagonistyczne, poddane coraz większej i większej subsumcji pod kapitał. Uniwersytet staje się wampirem, który wysysa z nas marzenia,
energię, moce twórcze, pozostawiając puste ciała.
„Slake moth wysysa sny i marzenia ludzi. Po ataku slake moth wydrążona
jednostka zostaje przemieniona w zombie, które jedynie leży bez woli, bez myśli,
bez pragnień” (Shaviro 2002: 286). Slake moth to transformacja wampira-kapitału, który wysysa żywą pracę, przemieniając ją w pracę martwą, wysysa życie,
aby móc funkcjonować (Marks 1951).
Pod koniec studiów przenieśli nas do nowego budynku. Szerokie, białe korytarze, jarzeniówki, przestronny główny hol – nowoczesność. Mój znajomy powiedział: „Aż zachęca, by przyjść tutaj z karabinem i zrobić masakrę. Ta przestrzeń
tak mi podpowia”. Mnie mówiła co innego – mówiła mi: osamotnienie. Tłum
i samotność. Wielość anonimowych twarzy, poruszających się znacznie szybciej
niż w poprzednim budynku. Nikt nie pali papierosa na korytarzu. Wykładowcy
przestali przesiadywać z nami przy oknach i rozmawiać, niekoniecznie o filozofii. Nie wiedziałem, kto z tych ludzi studiuje filozofię. Nie było już więzi między
rocznikami, relacje z osobami z mojego roku również się rozluźniły. To była przestrzeń, która wypychała.
I dalej taka jest. Ilekroć mam tam zajęcia: przyjść, zrobić swoje, wyjść. W przerwach szybki papieros. Podczas tak zwanych okienek nie wiem, co ze sobą zrobić.
Szukam miejsca do czytania. Większość ławek jest zajęta. Przelewające się ciała
hałasują.
Przyjść, zrobić swoje, wyjść.
Ciała poruszają się szybko.
Nawet, gdy spotykam kogoś, rozmawiamy w przejściu, wymieniamy kilka
zdań – nie ma czasu na dłuższą rozmowę. Muszę iść. Ja też.
Pamiętam różne opowieści o tym, czym był czy miał być ten budynek. Biurowiec, siedziba tajnych służb, drukarnia… W każdym razie nie uniwersytet.
Wcześniej, w poprzednim budynku – wielogodzinne dyskusje na korytarzu,
przerywanie komuś lektury, aby podyskutować o tym, co czyta.
Może trochę idealizuję. Jest jednak w tej przeprowadzce coś symbolicznego.
Biurowiec – przestrzeń biurowa – przestrzeń szaleństwa.
Kamery, automaty z napojami, reklamy, ławki przytwierdzone śrubami…
Wchodzisz – wychodzisz.
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Piwnice
Podczas demonstracji antyglobalistycznych skandowano hasło: „Czyje ulice?
Nasze ulice”. Ulice na co dzień nie należą do ludzi. Są artyleriami kapitału
podporządkowanego jego cyrkulacji. Ciała przelewają się, by pracować i konsumować. „Drogi przeznaczone są dla koni i ludzi robiących interesy” (Thoreau 2016: 12). Kiedy więc demonstrujący mówią, że ulice są ich, wskazują
na fakt przejęcia, przechwycenia przestrzeni. To, co miało funkcjonować jako
ułatwiające przepływ ludzi dla celów kapitału, to, co podporządkowane było
nieustannej akumulacji, nagle zostało „wyzwolone” – ciała w przestrzeni, ciała
na ulicy sprawiły, że ulica stała się czymś innym – miejscem spotkania, ale też
przeszkodą dla cyrkulacji kapitału. Ulica została zatorowana, zapchana nieposłusznymi ciałami.
DOBRA WSPÓLNE
I
mówią
że nas ograbiono
skarbce są puste
melancholia władcy
strażnicy pustki
przy bramach
– jak długo jeszcze utrzymają się iluzje?
pierwsi złodzieje odchodzą z pustymi rękoma (Harney i Moten bdw)
II
Słyszę
że dobra wspólne
rodzą się na barykadzie (DeAngelis 2012)
są spojrzeniem
są słowem
splecionymi dłońmi
nieuchwytne
pomiędzy nami
swobodnie kreowane (Hardt i Negri 2012)
barykada – laboratorium
eksperymentowanie z życiem
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III
Zastanawiam się, gdzie jest barykada.
– To tak jak ze skarbcem – mówi starzec. – Nigdy go nie było.
Nie ma czego tutaj szukać. Jeśli są dobra, to pakowane w paczkach, już nie nasze. Musisz stworzyć to, czego szukasz.
Wspólnie.
poza ponurym spojrzeniem strażników
poza melancholią władcy
zespolonej z trupem
którego stworzył

Myślałem wcześniej, jeszcze nie tak dawno temu, że aby pojawił się
uniwersytet, potrzebny jest protest. Ucząc, czym jest edukacja krytyczna,
wyświetlałem zdjęcie okupowanego uniwersytetu. „To są warunki, w jakich
pojawia się krytyczne kształcenie”, mówiłem. Płynnie przechodziłem do obrazów z demonstracji i strajków. Nie robiłem edukacji krytycznej, tylko o niej
uczyłem. Bo nie ma warunków, myślałem. Potem, jak już wiecie, trochę
poczytałem. Odkryłem inne możliwości przechwytywania uniwersytetu, jego
urealniania. Chociaż zasięg tych zmian może jest mniejszy… Jest? Nie jestem
tego pewny. Może inaczej… Co inaczej? Inaczej przebiega zmiana… Jest ona
trochę podobna…
Czasami udaje się stworzyć małą barykadę w tych czasach, kiedy ulicę
przejęła skrajna prawica, uruchamiając na niej festiwale nienawiści, kiedy
bycie alternatywnym oznacza głosowanie na Kukiza (słuchałem go w podstawówce, bo przeklinał, co denerwowało nauczycieli, i obrażał kościół, a tej
instytucji nigdy nie darzyłem sympatią, potem wystąpił w reklamie pepsi
lub coca-coli). Czasami udaje się stworzyć małą barykadę, mały uniwersytet,
małe, efemeryczne dobra wspólne…
Nota metaautoetnograficzna
Przez prawie trzy tygodnie nie pracowałem nad
książką. Byłem zajęty pisaniem artykułów, redagowaniem, planowaniem i szkicowaniem nowych.
Teraz, gdy wracam, przewijam tekst, to w górę, to
w dół – jest już ponad dwieście stron. Przy czym
żaden rozdział nie jest skończony. Wszystko rozsypane, fragmentaryczne, urwane. Przewijam tekst
w górę, zaraz znowu w dół. Raz w jedną, raz w drugą.
Czas mija, a ja nie piszę. Nie wiem, od czego zacząć,
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gdzie zacząć dopisywanie, porządkowanie. Niektóre
notki wydają się niejasne. Co tu miało być ? O co
mi chodziło ? Części fragmentów też nie pamiętam.
Co tu jest napisane ? Co zostało powiedziane ? Obcy
tekst. Nie mój. Tekst obcy na ekranie. Przewijam
w dół. Gdzie ja tam jestem? Co ja tam robią? Jestem
tutaj. Przewijam w górę. Jestem tutaj przed ekranem.
Wobec czarnych liter na białym tle.

głosy
Słyszę głosy. Głosy w mojej głowie. Głosy wokół. Głosy kopiowane przez innych.
Uniwersytet pełen jest głosów:
szeptanych, krzyczanych, recytowanych, uciszanych, nagradzanych
pełzających, wzbijających się
zatrutych i takich, co niosą życie
Uniwersytet zbudowany z głosów. Marmuru. I murów. Zbrojenia ze słów.
Zbrojeni w słowa.
Mowa idealna przeplata się, przechodzi w mowę skorumpowaną.
słowa-wydmuszki kolorowe i lekkie słowa milczące, ciężkie, szare, chropowate
słowo
w twoich dłoniach
podajesz mi niepewnie
moje usta się otwierają
taśma się zrywa, przerywa, zacina…
milczenie otwiera małe drzwi
w cieniu postacie w kręgu
moja usta się otwierają
głosy bez słów – melodie
są też głosy z gazet, z radia, z ekranu telewizora:
trzeba kadrę akademicką mocno dyscyplinować
polski naukowiec taki niekonkurencyjny
nadprodukcja bezrobotnych humanistów
święte krowy
leśne dziatki
i wiewióry
– powtarzają studenci, doktoranci, młodzi naukowcy

spowiedź (z) marginesu
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TEACHING IS MESSY

Teaching is messy. Dealing with other people
is always tricky: You never know for certain
what they are thinking or how they will act.
Duncan Waite, Teaching the Unteachable

Pragnienie dydaktyczne – widmo maszyny, która
przeklętym czyni
Parę lat temu moja odpowiedź na pytanie, czym jest dla mnie dydaktyka,
byłaby jasna – przykrą koniecznością. Przyszedłem na uniwersytet, by robić
naukę, a nie by nauczać. Gdybym chciał zostać nauczycielem, to zatrudniłbym się w szkole. Proste? Proste. Okazało się, niestety, że nie ma stanowisk
naukowych. Szkoda. Trzeba się męczyć. Trzeba w takim razie zrobić tak, aby
się jak najmniej męczyć. Powiedziałem to nawet ostatnio na zajęciach z doktorantami, że jeżeli zaangażują się w dydaktykę, to mogą zostać pochłonięci,
i to kosztem pracy naukowej. „Gdy chce się być dobrym dydaktykiem, naraża
się na rotację” (Pauluk 2016: 293). Chyba, że uda im się to jakoś połączyć
ze swoimi badaniami. To jednak nie jest proste, wiedzą państwo, sylabusy,
administracja, różne motywacje studentek i studentów, ograniczenia czasowe,
lokalowe. Wymaga to wielkiego zaangażowania, również emocjonalnego –
łatwo się spalić, często nic z tego nie wychodzi. Oni słuchali. Nie mają jeszcze
zajęć, nigdy żadnych nie prowadzili. Części z nich wydaje się, że prowadzić
zajęcia to nic takiego. Wprowadzi się jakieś metody aktywizujące i tyle. Tak
jakby to były maszynki, które same z siebie działają. Nie działają. Nie zawsze.
Nie tak jakbyśmy chcieli. To jeden wielki chaos, w którym nieustannie trzeba
reagować. A i to nie pomaga.
Wiem dobrze – są pragnienia, też je mam, aby znaleźć naukowe sposoby,
sprawne maszynki, które pomogą nam osiągać założone cele, które będą
sprawiać, że całe działanie dydaktyczne przebiegać będzie tak, jak nam się
jawi w snach. Zastanawiam się po chwili, czy to nie są złe pragnienia, czy
nasze założenia nie są w jakiś sposób chybione. Czy nie jest w to wpisana
określona relacja z władzą, która już na wstępie uniemożliwia współpracę
inną, niż wykonywanie poleceń dydaktyka-nadzorcy?
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Możliwe, że moje pytania wynikają z dydaktycznej ignorancji. Możliwe, że
już na samym początku za dużo naczytałem się Hubertusa von Schoenbecka
(2007, 2009) i przyjąłem za swoją antypedagogiczną postawę niewiarę, że znajdziemy sznurki, które pozwolą poruszać ludzkimi umysłami. Możliwe, że zbyt
dużo naczytałem się filozoficznych tekstów, które krytykują interwencję, które
pragną słyszeć głos Innego i otwierać przestrzeń dla jego działania. Czy nie jest
tak, że często widzę zdziwienie na twarzach studentek i studentów, niepewność
tego, co się dzieje? Zdarzało się, że traktowali oni propozycje projektów jak prowokację czy przeprowadzany na nich eksperyment.
Sięgam do źródeł, które niby zostały zapomniane, przezwyciężone czy też
wyparte, które jako takie nie mają większego znaczenia dla obecnej dydaktyki.
Są one jednak stale obecne – są nawiedzającym pragnieniem, upiorem przenikającym nasze praktyki edukacyjne i szepczącym złowieszcze słowa, prowokującym określone myśli i działania.
Jan Amos Komeński rozpoczyna swoją Wielką Dydaktykę od jasnego postawienia sprawy, że dotyczy ona niezawodnego i wybornego przepisu. Ma być on
„szczegółowy, miły, gruntowny, w którym do wszystkiego co się zaleca, bierze
się podstawę z najwłaściwszej natury rzeczy; prawda wykazuje się tu na przykładach, tak jak się to dzieje w sztukach mechanicznych” (Komeński 1883: 4).
Dydaktyka jest ogólną instrukcją obsługi, dotyczącą wszystkiego i wszystkich,
poszukującą ogólnych prawideł. Pojawia się pragnienie, aby uczynić ją ścisłą,
dzięki czemu uniknie się „trudu i mozołu, chwiejności i złudzeń, wad i błędów”
(Komeński 1883: 8).
Poszukiwanie ładu i wydajności, efektywności procesu kształcenia prowadzi Komeńskiego do tworzenia przepisu, który nabiera maszynowego, technicznego charakteru. „Naturalność” metody dydaktycznej jest naturalnością
sztuczną w tym sensie, że, po pierwsze, nie dzieje się spontanicznie, lecz
w sposób planowy, po drugie – sama natura jest wytworem, mechanizmem.
Wprowadzenie ładu wymaga „pewnego urządzenia oraz pewnego postępowania” (Komeński 1883: 234). Sama dydaktyka ma być taką maszyną (Komeński
1883: 237), którą nawet określa Komeński mianem „dydachografii”, porównując ją do procesu drukowania książek w sposób maszynowy.
W dydachografii (pozwólmy sobie zatrzymać to wyrażenie) rzecz ma się jak następuje:
papierem są uczniowie, których umysł mamy pokryć czcionkami nauki; czcionkami są
podręczniki i inne środki naukowe do nich zastosowane, przy pomocy których łatwo
da się uwydatnić w umysłach treść naukową. Czernidłem jest żywe słowo nauczyciela,
który myśli treści naukowej z podręcznika przenosi do duszy słuchaczów; prasą – karność szkolna, która wszystkich przygotowuje do przyjęcia nauki i do niej przymusza
(Komeński 1883: 232).
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Kształcenie jest wielokrotnie porównywane do sprawnie działającej
maszyny. Maszyna jest postępem, pozwala zaoszczędzić czas, jest bardziej
efektywna od wcześniejszych praktyk dydaktycznych, czyni możliwym to, co
bez niej było niemożliwe. Jest ona gwarantem doskonałości (Komeński 1883:
75); wymaga jednak organizacji, porządku, odpowiedniego połączenia elementów – „rozłożeni[a] wszystkich przypadających tam części pod względem
liczby, miary i porządku” (Komeński 1883: 76).
Warsztat, prasa drukarska, zegar – naukowa organizacja, porządek i kontrola. Dokładny rozdział elementów – to jest esencja przepisu. Działanie
dydaktyczne jest czysto techniczne: „Sztuka nauczania wymaga tedy przede
wszystkim dokładnego podziału czasu, przedmiotu i dokładnej metody”
(Komeński 1883: 76). Nauczyciel staje się „najwyższym nadzorcą” (Komeński
1883: 133), który dzięki odpowiednio stosowanej kontroli, represjom i motywowaniu, podziałowi pracy i umiejętności tworzenia matryc, wprawianych
w ruch przez szkolną maszynę, dba o jej sprawne funkcjonowanie.
Dzieło założycielskie dydaktyki uruchamia pragnienia, które cyrkulują
w jej obiegu. Można zadać pytanie, czy nie są to pragnienia podtrzymujące
dydaktykę jako taką? Nie są jej duchem? Kiedy sięgam do współczesnych
podręczników, którymi karmieni są studentki i studenci, odkrywam obecność
widma, czyniącego dydaktykę przeklętą.
Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności
i prawidłowości nauczania – uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu
przez człowieka. Dydaktyka jako nauka dostarcza wiedzy o stanie rzeczy istniejącym
w obrębie przedmiotu jej badań, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki
nauczania – uczenia się oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości,
a ponadto wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywoływaniu
zamierzonych zmian u uczniów (Kupisiewicz 2000: 16–17; por. Kupisiewicz 2012).

Powyższa charakterystyka może wydać się tak typowa, że aż bezproblemowa.
Również w niej zapisana jest obietnica dydaktyki, złe kuszenie mające dać
przepis nauczycielowi (Kupisiewicz 2000: 20). Przepis – technika – maszyna.
Charakterystyka dydaktyki jest rozpisana w scjentystycznym duchu, który
zakłada, po pierwsze, przejrzystość procesu, możliwość dostrzeżenia tego, jak
się rzeczy mają; po drugie – że istnieją prawa, które nauka ujmuje; prawa te
zaś mają charakter uniwersalny, dzięki czemu możliwe jest nie tylko zrozumienie, lecz także projektowanie skutecznych działań. Świat, rzeczywistość to
pewien mechanizm, który ukazuje się oczom naukowca.
Scjentyzm Czesława Kupisiewicza jest ukrytym, mniej lub bardziej maszynowym, technicznym podejściem do dydaktyki, która może ulec „częściowej
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automatyzacji i komputeryzacji” (Kupisiewicz 2000: 135). W gruncie rzeczy metoda nauczania to nie droga, lecz sprawdzony sposób postępowania,
powtarzalny, mechaniczny, dający – o ile się go sprawnie wykona – założone
efekty (Kupisiewicz 2000: 134). To, co nie poddaje się „próbom racjonalizacji”,
ujęciu w schematy i powtarzalne, odczłowieczone procesy, jest nieefektywne
i szkodliwe (Kupisiewicz 2000: 109).
Technologiczne podejście dominującej dydaktyki nie różni się zbytnio od
aktu założycielskiego. Po pierwsze, przeważa w nim orientacja na wydajność
i uniformizację kształcenia. Po drugie, kontrola, dyscyplina i nadzór są nieodłącznym i koniecznym elementem procesu dydaktycznego. Po trzecie, nauczyciel nadal jest „najwyższym nadzorcą” i inicjatorem. Pełni on rolę kierowniczą,
a aktywność ucznia zostaje zredukowana do reagowania na działania nauczyciela. Po czwarte, produkcja podporządkowana jest ogólnym celom, w których to, co ludzkie, zostaje usunięte jako zbyt chaotyczne, nieprzewidywalne
i przypadkowe.
Proces kształcenia – albo inaczej proces integralnie powiązanych ze sobą nauczania
i uczenia się – w praktyce szkolnej występuje jako systematyczny, planowy, powtarzający się, długotrwały i zamierzony zbiór (ciąg) ściśle ze sobą powiązanych czynności nauczających (aktów) nauczyciela i bezpośrednio od nich zależnych czynności
poznawczych uczniów. W procesie kształcenia działa z jednej strony nauczyciel, który
inicjuje i kieruje procesem poznawczym (uczenia się) uczniów, z drugiej strony
zaś – uczniowie aktywnie przysuwający materiał nauczania. Nauczyciel, mający do
dyspozycji odpowiednie treści kształcenia, które realizuje w określonych formach
organizacyjnych i określonym środowisku dydaktycznym, najczęściej w klasie szkolnej za pomocą metod i odpowiednich środków dydaktycznych, dąży do realizacji założonych rezultatów kształcenia (Bereźnicki 2011: 13).

Takie podejście, które jest przeformułowaniem maszynowej dydaktyki Komeńskiego, prowadzi do powstania megamaszyny (Mumford 2012),
maszyny ludzkiej kierowanej przez wielkiego nadzorcę – nauczyciela. Maszyna
ta produkuje masowe produkty szybko i tanio, podporządkowana jest realizacji celów – produkcji, która nie ulega problematyzowaniu. Pragnienie kontroli
jest lękiem przed człowiekiem będącym chaosem, przed człowiekiem działającym na własny sposób, poza maszyną. Niechęcią przed tym, co żywe. Mechaniczna dydaktyka jest dydaktyką nekrofilną.
Pojawia się pytanie: czy to pragnienie jest wpisane w istotę dydaktyki, czy
może jedynie wynika z jej konkretnego ujęcia? Czy można pomyśleć dydaktykę inaczej?
Przeciwko scjentystycznemu ujęciu dydaktyki opowiadał się Władysław
P. Zaczyński. Przytoczone wcześniej podręczniki łączyły technologiczne ujęcie
dydaktyki z pozytywistycznymi metodami badań, tak samo jak uzasadniały
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naukowość samej dydaktyki oraz jej skuteczność. Mechanistyczny, urzeczowiony obraz świata w pozytywizmie odbijał mechanistyczne i urzeczowione
ujmowanie procesu kształcenia. Nauka miała być gwarantem sprawnego
postępowania. Zaczyński dostrzega, że takie podejście związane jest z hegemonią fizyki i traktowaniem nauki w rozumieniu nauk przyrodniczych. Jest to
rodzaj monizmu metodologicznego, który niweluje jakiekolwiek różnice związane z przedmiotem poznania. „Monizm metodologiczny postuluje – zaskakujące dla dydaktyka – odwrócenie relacji przedmiotu i metody jego poznania.
W dydaktyce bowiem przyjmowano zgodnie od lat, że metoda zależy między
innymi od przedmiotu” (Zaczyński 1988: 15). Narzucenie scjentyzmu dydaktyce prowadzi do utraty przez nią przedmiotu, oderwania jej od życiodajnych
źródeł poznania. Zostaje wówczas wymazana jej specyfika (Zaczyński 1988:
97). Tym samym rozwój dydaktyki eksperymentalnej wiąże się z utratą specyfiki dydaktyki, jej ujęcia w przyrodniczy, fizyczny sposób, uniemożliwiający
wyjaśnienie tego, co dzieje się w rzeczywistości edukacyjnej. Urzeczowienie
zarówno uczestników, jak i wiedzy, redukcja do techniki, są czymś, co musi
się wydarzyć, kiedy przyjmie się scjentystyczną wizję dydaktyki.
Odrzucając technologiczną, scjentystyczną wizję, Zaczyński wskazuje, że dyda
ktyka rodzi się w żywiole praktyki i jest tej praktyki rozwijaniem – „wychodziła
z praktyki i przez praktykę była weryfikowana” (Zaczyński 1988:46). Praktyki konkretnej, wielokształtnej, mającej zakorzenienie i wytwarzającej w pewnym sensie
rzeczywistość dydaktyczną. Badawcza praca w dziedzinie dydaktyki sprowadza się
do „rekonstrukcji doświadczenia”, jego archiwizowania i gromadzenia.
Rzeczywistość dydaktyczna przestaje mieć charakter techniczny, mechaniczny, staje się przestrzenią integracji, relacji, współdziałania, przestrzenią
wydarzeń (zob. Klus-Stańska 2010). Kiedyś napisałem tekst, który już kolejny
rok oczekuje na recenzję, gdzie postulowałem zerwanie z pozytywistycznym
duchem dydaktyki oraz z jej pragnieniem poszukiwania ogólnych reguł i przepisów postępowania zawsze i wszędzie oraz dla wszystkich. Bazując na rozróżnieniu na dydaktykę immanencji i dydaktykę transcendencji (Szwabowski
2017b), wyróżniłem dwa typy podejścia dydaktycznego. Dydaktyka immanencji rezygnuje z naukowości na rzecz realnych spotkań, czyli musi się ona stać
istotowo filozoficzna, gdzie filozofia wraca do źródeł, do połączenia z egzystencją mędrca-koczownika czy może raczej plemion.
„Wszelka myśl jest już plemieniem, przeciwieństwem państwa” (Deleuze
i Guattari 2015: 464). Zamiast poszukiwać prawidłowości, którymi zarządzać
mogą technokraci, myśl zanurza się w konkretnym, niepowtarzalnym wydarzeniu (które jest czymś pojedynczym, zob. Massumi 2011, rodzajem mesjańskiego cięcia, zob. Bey 2001)
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nauki podróżne czy koczownicze nie predestynują nauki do objęcia władzy ani nawet do
samodzielnego rozwoju. Nie mają po temu środków, ponieważ podporządkowują wszystkie swe procedury zmysłowym warunkom oglądu i konstruowania, „podążając” za strumieniem materii, „śledząc i łącząc” gładką przestrzeń (Deleuze i Guattari 2015: 459).

Horyzontalny charakter dydaktyki immanencji wyklucza wszelką zewnętrz
ność, która właściwa jest korupcyjnemu charakterowi nauki królewskiej. W ramach immanentnie rozumianej dydaktyki proces kształcenia jest tworzony
podczas spotkania, nieustannie modyfikowany. Zdecentralizowanie nauczyciela i rzeczywista równość wymagają nieustannego negocjowania wszystkich
ze wszystkimi, współprodukowania w ramach pirackich sieci edukacyjnych
(Lewis 2012). Można wprawdzie to, co się dzieje podczas spotkania, tłumaczyć
za pomocą paradygmatu konstruktywistycznego czy humanistycznego, jednocześnie proponując „pomoc” prowadzącemu, starając się „ulepszać” działania.
Tylko że oznacza to nic innego, jak nałożenie starych struktur, wytartych klisz
interpretacyjnych na unikalność wydarzenia, a tym samym proces łamania
kłączy, likwidacji tego, co osobliwe (Deleuze 2016). Przykładem „niewidzenia” i wyjaśniania polityczności oraz tego, co pedagogiczne, przy pomocy logiki transcendencji mogą być niektóre interpretacje ruchu Occupy Wall Street
(OWS), niedostrzegające nie tylko autonomii wielości, lecz także specyfiki polityki wypracowanej podczas danego wydarzenia, odrębnych stylów uczenia
się, studiowania czy szerzej odrębności rzeczywistości OWS.
Zapisywanie doświadczeń, uczenie się przez doświadczenia, rekonstruowanie doświadczenia, rozwijanie refleksyjności, empatii, zanurzania się
w przepływach to droga do poznania, rozumienia i przetworzenia, swoistego
współbycia. Próba zrozumienia siebie, innych, relacji. Tworzenie przestrzeni
dyskusji, samorozwoju. Czy autoetnografia nie wydaje się najlepszą metodą
rozwoju zarówno siebie jako nauczyciela, jak i dydaktyki jako miejsca wydarzenia? Sposobem istnienia, które nie odrzuca chaosu, lecz go akceptuje
i w nim tkwi? Czy nie jest też drogą, sposobem rozbijania technicznych ujęć,
maszyn dydaktycznych i wspierania życia przeciwko dydaktycznej nekrofilii?
Czytając o stawaniu się profesjonalistą, dostrzegam istotne miejsce dla autoetnografii (Gołębniak 2014). Dostrzegam w niej możliwość samozrozumienia.

W świetle, na scenie
Śniło mi się… Miałem sen, który mnie nawiedził. Trwały warsztaty, podczas których J.G. zmusił mnie do wystąpienia na scenie. Miałem wyrecytować jakieś
swoje wiersze. Tak się złożyło, że miałem akurat przy sobie kilka utworów.
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Siedząc, otulony rozproszonym światłem, na skraju między mrokiem głębi
sceny a jasnym centrum zakreślanym przez reflektory, stwierdziłem, że
wszystkie moje wiersze są pretensjonalne. Nie nadają się do prezentowania.
Ogarnął mnie niepokój. Nie mam nic do powiedzenia, nic do odczytania, nie
przed nimi, myślałem.
J. kiwał głową pytająco. Czy już mogę zacząć?
Jeszcze chwila, informuję gestem. Mała chwila.
Nerwowe zerkanie na kartki. Nie ma na nich nic wartego odczytania. Żadnego też wiersza nie znam na pamięć. Muszę jednak wyjść. Stanąć w centrum, w blasku reflektora. Biorę mikrofon do ręki i zamiast recytować z kartki,
zaczynam opowiadać o tym, dlaczego nie robię „klasycznych” wykładów.
Mówię wierszem o słowach-popiołach, mówię długo, przywołując coraz to
bardziej wyszukane metafory…
Mówię przeciwko mowie. Stojąc w świetle, na scenie, przed publicznością –
mówię przeciwko temu wszystkiemu. Zastygły. Nie robiąc kroku. Nie milknąc.
Tak jakbym chciał doprowadzić do nadmiaru, przepełnić i doprowadzić do eksplozji. Mówię, mówię, mówię, że to mówienie, że słowa, że one…
Przebudziłem się, ale nie do końca; zawieszony między rzeczywistościami
widziałem siebie tworzącego poemat na scenie i siebie w pokoju. Miałem
wstać i wszystko zapisać, ale zasłuchałem się w swojej opowieści i zasnąłem…
Chciałbym częściowo przywołać sen. Dotrzeć do swojej prawdy o wykładzie. Jest to jeden z istotniejszych aspektów mojej pracy akademickiej, z którym od początku nie mogę dojść do ładu. Zarówno będąc studentem czy
później, stając po przeciwnej stronie, sens wykładu mi umykał, a samo to
wydarzenie nabierało różnych odcieni i niekiedy w skrajny sposób wpływało
na inne aktywności zawodowe i prywatne.
Co to znaczy dobry wykład? Czy dobry wykład jest możliwy? Czy to ma
w ogóle sens? Po co to? By recytować książki?24 Niektórzy tak robią – oszuści!
Kradną mój czas, myślałem, będąc studentem. Może gdyby czytali to jeszcze
jakoś dobrze, z przejęciem, posypywali swoje narracyjne wymioty kolorowym
lukrem, to dałoby się to jakoś przetrwać. Najlepsi z nich tak robili. Dodawali żarty wplecione w recytowane fragmenty podręczników. Oszuści! Nie
tylko dlatego, że prezentowali cudze myśli jako swoje. Oszukiwali, że teksty,
koncepcje, teorie, idee autorów i autorek mają ustalone interpretacje możliwe do odczytywania w jeden właściwy sposób. Pozostało nam zapamiętanie,
później powtórzenie. Sama zaś filozofia wydawała mi się sztuką gromadzenia
cudzych interpretacji i prezentowania ich w logiczny, uporządkowany sposób – sztuką powtarzania zredukowaną do dydaktyczności rozumianej w tradycyjny sposób. Oszuści!

Teaching is messy

101

Wykłady i ćwiczenia polegające na powtarzaniu tekstu przeczytanego
sprawiały, że nie mogłem znaleźć dla siebie miejsca. Filozofia zredukowana
do odczytywania i powtarzania cudzych myśli wydawała mi się pozbawiona
sensu. Szybko nauczyłem się omijać oficjalną dydaktykę i wyłuskiwać czas dla
własnych poszukiwań – poszukiwań tożsamości siebie jako filozofa. Pewne
inspiracje czerpałem od złych dydaktyków, osób, które jawnie nie przykładały
się do zajęć, nie potrafiły mówić przez dziewięćdziesiąt minut bez przerwy.
My, studenci, w tym czasie przepisywaliśmy mniej lub bardziej w tamtych
czasach dostępne podręczniki.
Źli dydaktycy dzielili się na różne grupy. Były osoby, które po prostu igno
rowały dydaktykę i nas. Nie pojawiały się na zajęciach, a jak to robili, to snuli
anegdotkę za anegdotką, rzucali od niechcenia jakieś fakty, czytali fragmenty
podręcznika równie znudzeni jak my.
Byli jednak dydaktycy, którzy w dominującej – transmisyjnej – perspektywie wykonywali złą pracę, a z mojej perspektywy byli to ci, co robili dobrą
robotę. Potrafili w ciągu kilku minut wybić mnie z komfortu pozornego rozpoznania otaczającej rzeczywistości, uchylić otchłań nieznanego, zainspirować do lektur, które nie miały na celu jedynie odhaczenia kolejnych ćwiczeń,
a później otrzymania pozytywnej oceny. Jakoś, niekiedy nawet nie wiedziałem
jak, łączyły się z egzystencjalnym rozwojem, wiodły do nie do końca sprecyzowanej mądrości czy też stawały się narzędziami rozmontowywania i przebudowywania otaczającej rzeczywistości.
Wychodząc na scenę, chciałem grać jak oni. Jak ci źli-dobrzy, wymykający
się technologicznej dydaktyce. Naoglądałem się jednak wielu słabych występów, które uznawane są za właściwe, poprawne. Nie chciałem być oszustem,
ale nie wiedziałem, jak mam grać, kiedy znajdę się na scenie. Z drugiej strony
miałem czas do wypełnienia, czas, który mnie przerażał. Przerażali mnie też
ludzie. Przerażała mnie świadomość mojej niewiedzy.
Wchodząc na scenę… Dzisiaj dostrzegam, że podczas charakteryzacji nałożyłem na siebie różne stroje – pancerz rycerza, czapkę błazna, brodę mędrca, jeden
but włóczęgi, a drugi szacownego mieszczanina… n… – nie. Teraz sobie przypominam. Kiedy pierwszy raz wyszedłem na scenę, tuż po obronie pracy magisterskiej, miałem na sobie rynsztunek gotowy do rozprawienia się z demonstrującymi.
Swoją policyjną władzą organizowałem ćwiczenia, rozdzielając odpowiednio
głos, tematy, wprowadzając dyscyplinę mającą motywować do zaangażowania.
Studentki i studenci mogli i musieli działać tak, jak ja chcę. „Robi pan kościół
na tych zajęciach” – powiedziała jedna Pani Doktor po hospitacji zajęć. To była
jedna z osób, którą szanowałem, której zajęcia były jednymi z lepszych. „Powinien pan dawać im więcej do robienia, a nie prawić kazania cały czas”.
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Ja, ksiądz-policjant w pełnym uzbrojeniu, zbawienie poprzez dyscyplinę,
poznanie poprzez nadzór, rozumienie dzięki przemocy. Działam – tu, tutaj
patrzcie, na mnie, a ty, czym się tam zajmujesz, powtórz, powtórz, co mówiłem,
a ty – odpowiedz na pytanie, albo ty. Dyscyplina wydawała mi się konieczna
nie tylko z powodu strachu przed głosem innych, lecz także dlatego, że ważne
było, aby znali teksty, odpowiednio je interpretowali, jak Bóg przykazał. Czy
nie to jest celem – wyposażyć studentki i studentów w odpowiednie interpretacje takich to, a nie innych tekstów? Czy to nie jest dobra praca dydaktyczna?
Czy nie na tym ona polega? Moje doświadczenie mówiło mi, że tak. I że nie.
Czy wymagał ode mnie tego sam fakt bycia na scenie?
Nie wiem. Do dzisiaj nie wiem. Później, chodząc ubrany w stylu niezgrabnego kolażu – taki kampowy potwór pedagogiczny, zamieszkujący w obscenie – próbowałem znieść podział na scenę i widownię. Dalej jednak grając.
We wrześniu nie mogę doczekać się pierwszych zajęć, kiedy zacznę uwodzić masy studenckie. Hipnotyzować ich, aby szli zachwyceni i posłuszni za
moimi myślami; aby z entuzjazmem podziwiali moje kolekcje i je kopiowali,
donosili nowe eksponaty zgodnie z moją logiką doboru i bardziej niż ja sam
troszczyli się o to, co zostało zgromadzone.
Wyobrażam sobie show, siebie jako idola gromadzącego tłumy fanów,
oddane grupies. Reżyseruję w wyobraźni każdy gest i odpowiedź na niego,
odpowiednie modulacje tonu, zawieszenia narracji, inteligentne żarty wzbogacające perspektywę, oświetlenie, wsparcie multimedialne, które zwiększa
moc oczarowywania. Mój głos, jak jakiejś gwiazdy (Lady Gagi, a może Justina
Biebera), wypełnia salę. Słyszę tylko siebie i tylko ja jestem słyszany. Nawet
pytania, które padają z mroku sali, są moje. Napisałem je i rozdałem odpowiednim osobom z instrukcją, kiedy powinny zostać zadane i jakim tonem.
Wszystko jest wyreżyserowane. Mój głos rozbrzmiewa, płynie nieustannie.
Światło pada na moją osobę. Studenci są skryci w mroku. Ich wzrok skoncentrowany jest na mnie. Przedstawienie trwa. Widzowie muszą być zachwyceni.
Przez chwilę stepuję fragmenty z Platona, rapuję Arystotelesa, by kilkoma
saltami wyjaśnić Agambena. Myślę, że robię to dla nich, chociaż liczę się tylko
ja. Moje są wykłady, moja jest sala i czas biurokratycznie wyznaczony.
Nie mogę się doczekać. Bez wykładów jestem zwykłym człowiekiem, którego mało kto słucha, bo raczej nudno gada. Bez wykładów mam szare ubranie i szarą twarz. Jestem niekompletny. Tak się czuję, chociaż można zapytać,
na czym polega ten brak. Brak widza? Brak sceny? Brak kontaktu? Jakiego
kontaktu? Czy po kilku zajęciach nie dopada mnie zniechęcenie? Czy nie
marzę już tylko o tym, by semestr się zakończył, by mieć za sobą konieczność
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mówienia na określony temat, kontaktu ze studentkami i studentami? Wtedy,
może bardziej niż niepełny, czuję się wyalienowany, wyalienowany z własnego głosu, z czasu i przestrzeni, z kontaktów z innymi… Może nowy semestr
i nowe zajęcia to możliwość czegoś nowego? Za każdym razem niespełniona?
We wrześniu czuję się jak podróżnik przed wielką wyprawą. W sumie nie
wiem, jak się czuje podróżnik, sam jestem typem osiadłym, który choruje
przed każdym opuszczeniem swojej nory. Wyobrażam sobie, że jest podekscytowany, że odnosi wrażenie, jakby powracał do życia, wyrywał się z nudnej
codzienności, otwierał na przygodę, na nieznane. Podobnie ja zawsze liczyłem,
że wykłady staną się wydarzeniem…
Czy aby na pewno? Czy chodziło o przygodę? Czy o spotkanie z innością,
z niespodziewanym? Czy może o powrót na scenę emerytowanego gwiazdora,
którego szlagiery capią stęchlizną?
Napisałem, że jedno i drugie, ale po chwili wykreśliłem to zdanie. Było
one fałszywe. Wciąż mam swoje notatki z pierwszych wykładów, które prowadziłem. To nie są notatki. To spisane dokładnie wystąpienia, które niemal
odczytywałem zdanie po zdaniu. Wiele stron tekstu, który produkowałem
przerażony, że będę musiał mówić przez dziewięćdziesiąt minut bez przerwy
i to częściowo na tematy, którymi się zawodowo nie zajmowałem. Pierwszy
rok prowadzenia wykładów zaowocował stertą makulatury i zerową pracą
naukową. Wprawdzie później przerobiłem swoje notatki na artykuły, ale
dopiero wtedy, kiedy stworzyłem rozbudowany skrypt wszystkich przedmiotów, które prowadziłem.
Wchodząc na salę wykładową, zawsze się denerwowałem, że zapomniałem
notatek. Nawet wtedy, gdy znałem już tekst na pamięć, nie powiedziałbym nic
bez nich. Zapewniały mi ochronę, tak jak mur książek, które rozstawiałem na
biurku, chociaż skorzystałem z nich może dwa czy trzy razy. Wykorzystywałem je cały czas jako ochronę przed studentami.
Trema showmana.
Na scenie jestem ja, tylko ja, tylko ja się liczę, tylko ode mnie zależy sukces.
Wyobrażam sobie zafascynowane, milczące oblicza studentek i studentów.
Potem wstają i biją brawo. Brawa nie mają końca. U schyłku życia słuchacze
i słuchaczki wykładów Szwabowskiego będą siadać przed kominkiem z kubkiem
gorącej herbaty i wspominać, opowiadać wnuczkom i wnukom, jak kiedyś uczestniczyły w niesamowitym wydarzeniu, jak do dziś wpływa to na ich życie. To było,
będą mówić, coś, co na zawsze mnie odmieniło. Nic już nie było takie samo.
We wrześniu marzę o scenie. O reflektorach skierowanych na moją osobę.
O fanach. O grupies. O władzy nad duszami, nad pragnieniami, nad myślami.
Władzę nad czasem i ciałami już mam przez chwilę.
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W październiku i listopadzie marzę o czerwcu, o skryciu się w cieniu.
Czuję się jak komik podczas nieudanego wystąpienia, któremu skończyły się
dowcipy, a sala się wyludnia – on jednak nie może zejść ze sceny.
Każde kolejne wystąpienie, każde kolejne słowo, każda minuta na scenie
to coraz większe rozczarowanie. Sobą, nimi – nie wiem, czym jeszcze. Prosta
odpowiedź, by nie powiedzieć prostacka, polegała na tym, że stwierdzałem,
że ci, do których kieruję swoje słowa, przed którymi dokonuję wystąpień, nie
potrafią tego docenić, jest to dla nich za trudne: nieczytające, niemyślące, nie,
nie, nie, nie tacy jak z moich snów.
Tak było, tak napisałem dwa lata temu. Wtedy też zacząłem rozmyślać
o swojej dydaktyce. Byłem bliski wypalenia. Potrzebowałem sensu, zmiany,
zrozumienia tego, co robię. Przemyślenia samego siebie jako wykładowcy.
Kryzys był transformujący.
Permanentny kryzys. Kryzys, podczas którego doświadczałem euforii
i ponurego mroku. Nauczyłem się wiele, o wiele więcej niż bym chciał, o tym
jak potrafi funkcjonować instytucja i jak bardzo trzeba uważać na ludzi u władzy. O tym, jak bardzo potrafią niektórzy być zamknięci i jak silne są pewne
iluzje dydaktyczne, jak mocno zakorzeniony jest konserwatyzm i quasi-behawioryzm. A przez to jak bardzo trzeba uważać, gdy się próbuje robić coś innego.

„Ci nic nie warci studenci” i lęk przed masą
Paliliśmy papierosy przed powrotem do Szczecina. Było to po zajęciach w zamiejscowym ośrodku pewnej prywatnej szkoły. Niedawno zostaliśmy doktorami,
więc wykłady były dla nas czymś nowym.
Przed zajęciami bolały mnie zęby. Zastanawiałem się nawet, czy nie odwołać wykładów. Mogłem tylko myśleć o tępym bólu pulsującym w ustach. Teraz
minął. Chyba nie muszę iść do dentysty, co mnie cieszy, biorąc pod uwagę
sytuację finansową. Znajomy palił papierosa w milczeniu. Potem dopiero
wyznał, że nie mógł mówić.
– Nie mogłem mówić. Chciałem im powiedzieć, jak ważna jest dla mnie ta
książka. Otwieram usta, zaczynam: „Ta książka jest dla mnie ważna…” i nic,
nic dalej. Po chwili znowu: „To książka, która ma dla mnie istotne znaczenie…”. Oni siedzą i patrzą, a ja nie mogę wydobyć z siebie słowa. Stwierdziłem,
że nie mam ochoty im mówić, dlaczego ona jest dla mnie ważna, że nie mam
im nic do powiedzenia. Kazałem im iść do domu.
Po chwili zapytał mnie, czy to ma jakikolwiek sens.
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– Przecież oni i tak mają to w dupie.
– Nie masz co szukać z nimi porozumienia, nie znajdziesz. Spraw tylko, by
czas im w miarę miło mijał – przypomniałem sobie jedną z rad udzielonych
mi na początku „kariery” akademickiej.
Nie wiedziałem, co powiedzieć. Przytakiwałem tylko. Zawsze przytakuję,
gdy nie wiem, co powiedzieć. Tak jak studenci. Tak jak studentki.
Rozmowa ze znajomym odbyła się po tym, jak postanowiłem nie narzekać
na osoby, które uczę. Chociaż wcześniej reprodukowałem dyskurs „obniżenia
jakości”, „zalewu barbarzyńców”, „tej masy, która chce mieć dyplomy, a tak
naprawdę nadaje się jedynie do zmywania podłóg. O ile i to ich nie przerasta”.
Masy studenckie nie dorosły do naszych zainteresowań, nie są w stanie zrozumieć naszych rozważań.
Studentki i studenci – to był raczej problem, rzecz nieprzyjemna, coś, co
musi być i z czym jakoś musimy sobie poradzić. Takie opinie przejawiały się
często w rozmowach, które prowadziłem. Sam, tak jak wspomniałem, (re)produkowałem ten dyskurs. To prosty dyskurs, wiele tłumaczący, rozgrzeszający.
To nie moja dydaktyka jest zła, to oni/one są do niczego. To nie ja prowadzę
nudne zajęcia, ale oni/one nie interesują się nauką. To wszystko ich wina.
Studenci nie tylko uniemożliwiają prawdziwie akademicką dydaktykę,
lecz także przyczyniają się do rozkładu uniwersytetu, jego praktyk, dawnych,
sprawdzonych i świętych stylów życia. Czytam Piotra Nowaka (2014) i robi mi
się niedobrze, jak bardzo ten dyskurs jest zakorzeniony w niektórych zakonserwowanych łbach – by użyć kwiecistego stylu wspomnianego uczonego.
Na marginesie: warto przywołać Nowaka, bo jego praca jest przykładem
złej autoetnografii – autoetnografii, bo jeżeli jakakolwiek metoda leży u podstaw jego rozmyślań, to chyba autoetnografia (wskazuje na to emocjonalne
opisywanie rzeczywistości, dzielenie się wrażeniami, bazowanie na własnym
doświadczeniu i odnoszenia tego do kultury i społecznego kontekstu) – bo
wychodząc od własnych doświadczeń i starając się je, w ramach własnych
warunków, zrozumieć, uznaje on je za ogólny trend wyjaśniający globalne
przekształcenia kultury i uniwersytetu. Z drugiej strony, może wgląd arystokracji ducha potrafi jednak dojrzeć to, co uniwersalne w jego partykularności.
Nie podzielam takiego filozoficznego zadufania. Niemniej, jako zapis własnych doświadczeń, reakcji, bardziej emocjonalnych niż teoretycznych, może
stanowić interesujący materiał. Zwłaszcza, że jest on tendencyjny. Nadto ukazuje ograniczenia autoetnografii, złej autoetnografii. Oczywiście, co należy
podkreślić, Nowak nie uznaje się za autoetnografa, a za filozofa, a ci są trochę
na bakier z metodologią…
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Nowak reprodukuje dyskurs o słabych studentach, najeździe barbarzyńców, czyniąc ich, studentów-barbarzyńców, co najmniej współwinnymi kryzysu instytucji. „Masowość i zdziecinnienie studentów pociągają za sobą […]
zdziecinnienie całej kultury uniwersyteckiej” (Nowak 2014: 70). Studenci,
jako masa niecywilizowana, niekulturalna, plebs, co wynurzył się z rynsztoku,
wypełzł z nizin, gdzie winien przebywać, narusza święte hierarchie, niszczy
arystokratyczne duchy. Nowak pisze przerażony: „Hordy troglodytów usiłują
zakrzyczeć wolność mniejszości, ściągając osoby szlachetne, mądre, wrażliwe
do poziomu rynsztoka, w którym tamci lubią polegiwać” (Nowak 2014: 78).
Studenci są „niedojrzali, dziecinni” (Nowak 2014: 80), a „wytatuowane byki
i wpół roznegliżowane panienki zajęte kolorowaniem paznokci” (Nowak 2014:
68) odbierają powietrze, uniemożliwiają swobodne myślenie, sprawiają, że
Nowak zaczyna się dusić, spogląda w ścianę i zastanawia się, co on tu robi, wolałby być gdzie indziej. On, „nauczyciel – strażnik czytelnych hierarchii – wydaje się w tym towarzystwie istotą przybyłą z innego świata. Stawiając stopnie,
podważa egalitaryzm – podstawową zasadę kultury współczesnej; ujawniając
różnice, wskazuje, że jedni są lepsi, a inni gorsi” (Nowak 2014: 76)25.
A są coraz gorsi, dowodzi Nowak.
Skonfundowany milczeniem studentów pytanych o ich ulubione książki, od paru
lat dodaję na wszelki wypadek: „Kafka – wielki pisarz niemiecki” albo „Dostojewski,
rosyjski myśliciel religijny i polityczny”. Dawniej, gdy to robiłem, słyszałem śmiechy
„osób dobrze poinformowanych”, które rzecz jasna, wszystkie te fakty całkiem nieźle
kojarzyły. Dzisiaj tego śmiechu nie słyszę. Wyjaśnienie nasuwa się samo: studenci
przestali czytać i zastąpili wiedzę informacją, oryginalną lekturę wyparły streszczenia,
wielkie nazwiska przestały im cokolwiek mówić (Nowak 2014: 79).

Studenci tym samym przestają być dla niego partnerami, są obcy. Mało
tego – studenci, narzeka Nowak, przestali się snobizować, przestali pozować
na intelektualistów, przyznają się do tego, że uczestniczą w kulturze popularnej i nie hierarchizują kultury, co samo w sobie już jest dowodem na ich
barbarzyństwo i zdradę akademickiej gry.
studenci nie mają nawyku kupowania książek […] przestali snobować się na ludzi
inteligentnych i oczytanych […] wystarczy im fragment i ksero. Dzisiejszy student wie,
że kupowanie książek nie opłaca się, a ich czytanie uchodzi za ciężkie frajerstwo. Ich
lekturę zastąpiło klikanie. Młodzi ludzie przestali stylizować się na intelektualistów,
ponieważ nie stoi za tym ani kasa, ani prestiż. Dla nich Kafka jest tak samo dobry
jak oni sami i ciut gorszy od Lady Gagi. Odnoszę nieprzyjemne wrażenie, że studenci
przestali być partnerami i stali się niepiśmiennymi troglodytami. Z coraz większym
trudem przychodzi mi zainteresować ich tematem bez przeprowadzania prezentacji
powerpointowej, bez podsuwania im obrazkowych historii z myślenia, bez epatowania
rzuconym na ekran cytatem. Nie łapią, nie można obejść się bez tego. Nauka okazuje
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się dla nich trudna i nieinteresująca. Studenci są niedojrzali, dziecinni. Na przykład
różnica między dobrem a złem, o czym przekonałem się wielokrotnie, wydaje się im
sprawą konwencji, materią, co do której można się dogadać (Nowak 2014: 80).

Można byłoby zostawić cytaty, żeby mówiły same za siebie. Zdaję sobie jednak sprawę, że „nieprzyjemne wrażenia”, uruchamiające dany dyskurs i potęgujące odczuwaną nieprzyjemność, ulegają „naturalizacji”. Wrażenie staje się
prawdą, która działa tak, że sama się potwierdza. Studenci przestają być partnerami, bo zostają na wstępie wykluczeni, ustanowieni przez dyskurs jako
gorsi. Już na progu w oczach, słowach i czynach akademickiego nauczyciela
zostają zdefiniowani jako troglodyci. Ubrani nie tak, jak do tego przywykłem,
mówiący z dziwnym akcentem, słuchający dziwnej muzyki. Pochodzący ze środowisk, które przecież naturalnie winny siedzieć na dole, zajmować się pracami,
które umożliwiają arystokracji ducha bycie arystokracją (Koś 2008). Podważają więc hierarchię nie tylko ducha, lecz także materialną, stawiają świat na
głowie. Klasowe uprzedzenia łączą się z uprzedzeniami ideologicznymi.
Ideologiczne uprzedzenia pojawiają się w momencie, kiedy o „nieokrzesaniu” czy niedopasowaniu do uniwersytetu ma świadczyć to, że studenci
prezentują określone koncepcje filozoficzne, posiadają własne zdanie i do uniwersalizmu oraz idealizmu podchodzą nieufnie. Możliwe, że Nowak posiada
specjalne wejrzenie w świat idei i nawet wie, za które warto, a za które nie
warto umierać. Studentka czy student zachowuje się raczej racjonalnie, gdy
pyta skąd wie, za co ginąć warto, a za co nie, i skąd wie, co jest prawdą, a co
nie. To są przecież bardzo filozoficzne pytania. Chociaż dobrze rozumiem, że
trudno na nie odpowiedzieć. Niemniej nie świadczy to o nędzy studentów.
Cytat przeciwko cytatom: „Dużo też czytaliśmy – nie całe książki, raczej
fragmenty” (Deleuze 2007b: 27). W domu mam całą szafkę „kserówek”. I nie
przesiaduję w czytelni. Nie jest ona dostosowana do mojego trybu pracy.
Zamykana jest, kiedy dopiero zaczynam myśleć. Kręci się w niej za dużo ludzi.
Krzesła są niewygodne. Na papierosa trzeba przemierzać korytarze, a zimą
jest to jeszcze bardziej utrudnione. Dodatkowo, co zakrawa na skandal, nie
można pić kawy. Ja nieustannie wlewam coś w siebie. Popijam słowa, zagryzam, a potem trawię wszystko, ćmiąc fajkę. I tak godzina za godziną. Aż do
drgawek – wtedy się kładę, aby się uspokoić. I od nowa: kawa, śmieciowe
żarcie, papierosy, przeżuwane strony. Mało w tym lansu, mało snobizmu.
Przynajmniej taką mam nadzieję. W każdym razie cieszę się, że studenci
przestali się snobować na intelektualistów. Snoby to bardzo nieprzyjemne
typy, a snoby intelektualne to już są istoty wręcz nie do zniesienia. Wolę tych,
dla których studiowanie, czytanie czy szerzej poznawanie i myślenie jest rzeczywiście przygodą. Tych, dla których czytanie nie stanowi elementu bycia
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w towarzystwie, tak jak oglądanie takich czy innych programów bądź filmów,
ale tych, którzy tworzą towarzystwo czytających czy myślących, nie sprawdzając jak się to ma do dystrybucji prestiżu. I to niezależnie czy czytają fragmenty,
całości, „kserówki”, wypożyczają książki z biblioteki czy kupują je. Oczywiście,
snoby kupowałyby więcej, tylko po to, by książki stały na półkach i onieśmielały gości. Snoby, które mają odpowiedni dochód. Nawet ja, będący na pensji
adiunkta, nie jestem w stanie kupić wszystkiego, co bym chciał. Zresztą nie
wiem, czy to, co dotychczas zgromadziłem na półkach i na dysku, zdążyłbym
przeczytać w trakcie swojego życia. Raczej nie. Nie w całości, jak radzi Nowak.
A czytanie to moja praca.
Marudzenie, że ludzie nie czytają, bez uwzględnienia kwestii ekonomicznych jest jałowe. Zamiast gromić z katedry barbarzyńców warto poruszyć trzy
kwestie, które mogłyby przyczynić się do wzrostu czytelnictwa: skrócić dzień
pracy (ale też studiowania, bo zajęcia od ósmej rano do dwudziestej pierwszej nie są ani dydaktycznie uzasadnione, ani nie zostawiają zbyt wiele czasu
na samodzielne studiowanie), zwiększyć pensję oraz zapewnić lepszy system stypendialny dla studentów, by osoby nieposiadające bogatych rodziców,
a jednocześnie nie balansujące na skraju ubóstwa, nie musiały łączyć pracy
i studiowania, czy mówiąc bardziej precyzyjnie – nie podejmować pracy tymczasowej, McJob, by móc studiować26.
Nieuwzględnienie ekonomii w spojrzeniu Nowaka na studentów ułatwia
mu krytyczną ocenę ich stosunku do studiowania, do tekstu, który przecież
jest również odbiciem habitusu. Brak uwzględnienia ekonomii i tego, co społeczne, oznacza też swoistą ślepotę na konkretnych studentów. Oczywiście, że
oni są inni ode mnie. Niekiedy bywają bardziej twórczy i odważniejsi w swoich
pracach niż ja byłem jako student. I nawet teraz jestem. Chociaż z perspektywy
„kanonu” i stylu pracy z tekstem, mógłbym wykazać ich „nieodpowiedniość”,
brak umiejętności akademickiego czytania, który niekiedy oducza czytania,
jak to ma miejsce z czytaniem w szkole (Klus-Stańska i Nowicka 2005).
Ślepota na inność, na warunki i style sprawia, że dostrzega się ciągle
to samo, spogląda na studentów jak na lustro, szukając własnego odbicia,
a to, co nie pasuje, wartościuje się negatywnie. Kiedy Nowak pyta ich o to,
co czytają, to nie po to, aby się dowiedzieć, ale by ocenić. Milczenie może
być właśnie oporem wobec oceny i próby utożsamienia. To nie jest niewinne
pytanie. To pytanie selekcjonujące. Kiedyś zrobiłem coś podobnego. Poprosiłem studentki i studentów o wymienienie trzech książek oraz filmów, które
ostatnio czytali i oglądali. Szybko przestałem traktować poważnie to, czego
się dowiedziałem. Jedna osoba napisała, że oglądała Adrenalinę 1, Adrenalinę 2 i Adrenalinę 3. Pierwsze dwie części widziałem i dobrze mi się je
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oglądało. Przyjemne kino akcji. Toteż wieczorem szukałem wspomnianej
trzeciej części filmu. Szukałem i szukałem, i… Tak, bez wątpienia studenci
potrafią rozczarować.
Jest to ślepota dydaktyczna. Ślepota nie tylko na innych, lecz także na własną praktykę. Na swoistą wsobność edukacji akademickiej, gdzie cel oznacza
jedynie opanowanie materiału, bez pytania o sens znajomości tego materiału.
Po co mają czytać klasyków filozofii? Dla Nowaka jest to oczywiste – bo to
wypada znać, bo wtedy jest się człowiekiem kulturalnym. Opanowuje się
więc materiał dla jego opanowania i to w określony, „kulturalny” czy też „klasyczny” sposób. Jest to czytanie nie po swojemu, lecz czytanie pod nadzorem
i kierunkiem prowadzącego.
Komentarz Piotra Zamojskiego, dotyczący edukacji szkolnej, znajduje
zastosowanie również do akademickiej formy kształcenia:
Powoduje ona [wsobność], że działania szkolne uczniów są zredukowane do bezmyślnego wykonywania odgórnych poleceń, z nastawieniem na spełnianie formułowanych wobec nich, zewnętrznych wymagań […]. Dominacja takiego nastawienia
praktycznie wyklucza samodzielną pracę intelektualną uczniów, jest bowiem treningiem ślepego, czyli nierozumnego, niekrytycznego posłuszeństwa – nauką podążania
za czymś, czego się nie pojmuje, co nie ma sensu (Zamojski 2010: 173).

Odczuwałem taką bezmyślność i związany z tym bezsens podczas własnych studiów filozoficznych. Większość zajęć polegała na streszczaniu dzieła,
niekiedy akapit po akapicie – chociaż były osoby, które miały wolniejsze
tempo, koncentrując się na zdaniach – co jednak nie prowadziło do specjalnie
odkrywczych interpretacji, lecz raczej uczenia czytania w sposób, jaki dominująca wykładnia przewidywała. To tak jakby neoklasyczne czytanie pozbawić tego, co w nim najważniejsze, czyli odnoszenia myśli interpretowanej do
nowych faktów i innych obszarów niż do tej pory (Kozyr-Kowalski 1999). Bez
tego użytku nie następuje przecież zawłaszczenie myśli klasycznej ani jej ożywienie. Zostaje martwa, skostniała w pozornych rozpoznaniach. Bez większego znaczenia dla egzystencji czytającego.
Kiedy kanon się rozprasza i hierarchia w miarę spłaszcza, a „dobrego towarzystwa” nie otula aura, terroryzm „wstyd nie znać” przestaje odgrywać większą rolę. Tym samym pytanie „po co mi Platon, Arystoteles czy inny trup?”
może doczekać się wreszcie jakiejś odpowiedzi. Zamiast oburzać się na skandaliczne pytanie, brak szacunku czy na bezczelność studiujących, warto stanąć
przed tym wyzwaniem. A jest to wyzwanie. I to ważne. Dopóki nie odpowiem
sobie po cholerę mi ten drań Hegel, nie zawłaszczę jego myśli. Jak również nie
nadam sensu mojej pracy dydaktycznej, samemu uprawianiu filozofii.
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Lamenty Nowaka maskują dwie istotne kwestie, które nie są niczym oczywistym, chociaż takimi pewnie chciałby się jawić. Maskują zarówno sens dydaktyki (nie tylko filozofii), jak i uprawiania samej filozofii (czy szerzej: danej
dyscypliny). Lament ten, nie tylko Nowaka, jest próbą obrony przed problematyzacją własnej pracy zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. Dodatkowo
pozwala łatwo się rozgrzeszyć. To studenci są nie tacy, jak sobie wyśniliśmy.
Nie, nie są tacy. Nie są też tacy jak ja czy ty. Tak jak ty nie jesteś mną. Brak
problematyzacji maskowany lamentem dodatkowo utrzymuje w mocy obecną
formę uprawiania filozofii (czy szerzej nauki) i dydaktyki (nie tylko filozofii).
Historia uczy, że filozofię uprawiano na różne sposoby i zbiurokratyzowana, polegająca
na pisaniu „tekstów badawczych” i prowadzeniu zajęć oraz sporządzaniu stert sprawozdań i dokumentów, forma nie jest ani jedyna, ani najstarsza, najbardziej żywotna
czy najdogodniejsza. Filozofię uprawiono już jako dręczące rozmowy na ulicy, jako
dobre życie, jako pocieszenie w więziennej celi, jako projektowanie lepszego świata,
jako wznoszenie się ku transcendencji, czy jako badania naukowe. Choć spostrzeżenie
to jest trywialne, to de-naturalizacja współcześnie obowiązującej formy filozofowania
[…] okazała się procesem żmudnym i w znacznej mierze prywatnym, wymagającym
nieustannego powątpiewania we własną pracę (Abriszewski 2010: 6).

Przychodzę spóźniony. Nie dużo, parę minut. Przed salą stoi taki tłum, że
trudno dotrzeć do drzwi. Kiedy je otwieram, rzeka ciał wlewa się, a ja zastanawiam się, czy to nie powódź, czy nie zaczną pękać mury, a ciała wylewać
się szparami pod drzwiami. Wartki nurt ciał zdaje się nie przemijać. Wreszcie,
gdy wysycha, boję się wejść do środka. Z trudem zmuszam się, aby spojrzeć
na zapełnioną salę. Nie widzę twarzy, nie widzę ciał. Widzę płaską przestrzeń
z plamami kolorów.
Myślę – masa. Masa wlała się do sali i szumi. Jest ich tak dużo, a ja jeden,
sam. Sam w obliczu tłumu. Myślę – masa, to samo w sobie jest już kliszą,
kalką. Nakładam na salę rozmazany obraz, linie w nim zarysowane przez
komentarze znajomych, cienie nałożone przez medialne przekazy. Brunatny
odcień majaczy w tle, sprawiając, że jako czerwony, na wstępie zakładam,
że nie będzie między nami porozumienia. Zresztą, jak tutaj się porozumieć?
Z masą? Z tłumem? W sumie z moją iluzją, którą nakładałem niczym warstwę
ochronną, skoro już ich rozpoznałem, tak od razu, na wstępnie, to też wiedziałem, jak z nimi postępować, jakich tematów unikać jako zapalnych, pewnie i tak dla prawicowych mózgów zbyt trudnych.
Pewnego dnia, kiedy zrobiłem wykład selekcyjny, prawdziwy wykład dla
twardzieli, który mogli ogarnąć i wytrzymać jedynie ludzie o mocnych tyłkach, w wyniku czego przerzedziło się na sali, jedna studentka powiedziała:
– Pan nas tak ignorował. Próbowaliśmy, ale nie dało się nawiązać kontaktu.
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Kontakt? Z masą? Z tym tłumem?
– Bo państwa było tak dużo… – próbuję się tłumaczyć.
– Nie aż tak – odpowiedziała.
– Ja rysowałam pana podczas wykładu – mówi druga. – Same pozycje
zamknięte, obrazujące wycofanie.
Nic nie odpowiedziałem. Pomyślałem, że muszę się bardziej kontrolować.
Bo się zdradzam ze swoją niechęcią. „Zwracać się w kierunku ściany niż…”
(Nowak 2014: 68). No właśnie. Niż do własnych iluzji? Z jednej strony ściana,
biała, pomalowana, z drugiej ściana-masa, wytworzona przez mnie, przez
moje przed-sądy, która te przed-sądy utrwalała, utrudniając nawiązanie
jakichkolwiek relacji. Bo to nie były nawet relacje feudalne. Później dostrzegłem grupę studentów na konferencji poświęconej filozofii i pedagogice. Siedzieli tam przez całe obrady. Jeden z tych studentów chciał nawet założyć koło
naukowe filozofii edukacji, ale nie znalazł chętnych.
Odnoszę wrażenie, że narracja dotycząca nic nie wartych studentów
powiązała się jakoś z lękiem przed masą. Nic nie warci, masa, irracjonalna,
najazd barbarzyńców – otwierasz drzwi i widzisz, jak wlewają się do sali.
I musisz z nimi przetrwać. Sam w tej sali.
Głos studentek zrobił rysę na ścianie, którą stworzyłem. Masa przemówiła.
Pojedynczym głosem. To było dziwne. Kolejny głos. I kolejny. I odkryłem, że
mimo iż w sali jest dużo ludzi, to są to ludzie i można z nimi rozmawiać.
Ta rysa i doświadczania rozmawiania doprowadziły mnie do odkrycia wielkiej tajemnicy: studenci nie istnieją. Nie ma ich. Kiedy piszecie o studentach,
kiedy się o nich wypowiadacie, to piszecie czy mówicie o czymś, czego nie ma.
„Ale czy nie widzisz tego tłoku?” pyta ktoś. „Czy on cię nie denerwuje, ten tłum,
ta masa?”. Masa istnieje. Istnieje tłum. Jako ściany. Nie istnieją studenci. Co
miałby oznaczać zbiór studentów? Co mówicie, kiedy mówicie „studenci”?
I czego nie mówicie, gdy to mówicie?
Są studenci prawicowi i studenci lewicowi. Studentki chodzące do kościoła
i studentki, które księży nie cierpią. Są liberałowie i konserwatyści, czasami
faszyści, czasami komuniści, a nawet anarchiści. Osoby o poglądach nieokreślonych. Są osoby, które studia traktują jako przygotowanie do zawodu
i różnie ten zawód problematyzują. Są osoby, które interesują zagadnienia
teoretyczne związane z kształceniem i wychowaniem. Są osoby, które jeszcze
nie wiedzą, co chciałby robić w życiu i szukają swojego miejsca, pól badawczych. Są osoby, które po prostu potrzebują „papierka”. Są osoby, które
już skończyły jakieś studia. Są osoby od razu po maturze. Są osoby, które
gdzieś tam pracowały. Z dużych miast, z małych miast, z wiosek; z rodzin
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robotniczych, z klasy średniej. Są osoby miłe i są osoby bezczelne… Są osoby…
Są ławki, rzutniki, różne sale, różne pory dni i roku, zmienia się ciśnienie.
Są złożenia, mniejsze złożenia w ramach złożeń, kontrzłożenia i złożenia
przyległe, i to, co pojedyncze – deal with it.
Banał? Kiedy mówicie „ci studenci”, zapominacie o tym. Tworzycie masę,
obraz, na którym malujecie swoje fantazje, na który przelewacie frustracje.
Czyż nie?
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„Przemiana uniwersytetu z instytucji kształcącej elity w instytucję dla mas sprawiła, iż społeczność studencka nie jest dziś jednorodna” (Góralska 2003: 219).
…obraz typowego studenta naszych czasów jest raczej pesymistyczny (Ostafińska-Molik 2010: 186).
morze przeciętności zalewa uczelnie. Kiedyś te osoby, wybitne, ciekawe, z którymi
się dyskutowało, były czymś w rodzaju ośrodków skupienia. Reszta studentów starała
się do nich dostosować. Dziś są one osobnymi wyspami, pośród całej reszty nie budzą
żadnego zainteresowania […]. Na półtora miliona dzisiejszych studentów ponad 70
proc. Stanowią kobiety (Podgórska 2014).

Początkowo, tzn. w momencie przejścia progu uniwersytetu, czyli
w trakcie pierwszego roku studiów, nie warto – z punktu widzenia
kadry akademickiej – w ogóle zwracać uwagi na młodych adeptów
nauki (gówno, pierdak), potem można potraktować ich nieco bardziej
poważnie (pan gówno, biedaczek), chyba że uzna się ich za blokadę
w rozwoju naukowym (Jendza 2017: 39).
Nauczyciele akademiccy są przerażeni – polscy studenci są coraz
głupsi. Niestety, może być jeszcze gorzej (Krajewski i in. 2011).
Studentek nie porównuje się do jakichś konkretnych bytów, nie jest ona nawet kotem, pierdakiem, z której może wyrosnąć pełnoprawna członkini społeczności akademickiej. Jest nikim,
a jednak jest jakaś. Bezczelnie wykorzystująca swoją seksualność do osiągania osobistych
celów budzi odrazę zdominowanego przez mężczyzn uniwersytetu (Jendza 2017: 42–43).

Wykładowcy opowiadają sobie taki dowcip: w czym
student jest podobny do psa? Jak do niego mówisz,
to patrzy tak, jakby rozumiał(Staszewski 2013).
Sprawozdania ze zderzenia akademickich ambicji edukacyjnych ze studencką biernością czy
brakiem intelektualnych kompetencji są obecne w wypowiedziach wszystkich grup pracowników uniwersytetów, od szarych akademików po władze. Trafiamy na nie zarówno wśród humanistów, jak i przedstawicieli nauk przyrodniczych. Negatywna ocena zdolności studentów, którzy
według tradycyjnie rozumianej misji akademickiej powinni stanowić „narodową elitę”, miewa
w tym kontekście dość czytelny wyraz klasowy (Stankiewicz 2018: 210).

Lęk przed ludźmi
Rozumiem pragnienia niektórych, pragnienie sterylności, przewidywalności,
pragnienie nekrofilnej dydaktyki – podłączyć się do maszyny, jedynie uruchamiać maszynę, a ona zapewni wszystko, wszystko będzie już dane: wejście – wyjście. Przepowiedziane, przewidziane.
Daj mi wiedzę, abym wiedział, jak maszyną sterować. Jak ją uruchamiać.
Tylko o to proszę.
Żadnych nieprzewidzianych zdarzeń. A nawet jeżeli coś na końcu wyprodukuje się nie tak, to będzie to odpad wpisany w produkcję.
I byle tylko tych odpadów nie było za dużo.
A będzie dobrze.
Pragnę wiedzy, która chroni przed tym, co się wydarza. Wiedzy-skafandra
i wiedzy-okularów, które projektują świat. Oddalają. Projektują świat dany
przez B(ł)ogo-wiedzę. Wiedzę błogą, kołyszącą, jak szum taśmy, rytmiczny
stukot tłoków, mechaniczne recytowanie treści…
Za pierwszym razem, kiedy miałem prowadzić zajęcia ze studentami, jeszcze zanim zacząłem studia doktoranckie, pewien profesor dał mi radę: „Tak
naprawdę to tylko trzeba uważać, co tam komu głupiemu do łba strzeli”. Idę
i wiem tylko tyle: trzeba na nich uważać. Na nich. Postawionych naprzeciwko,
a może nawet w naszym/moim myśleniu – przeciwko.
Inny to otchłań. Wyzwanie i klęska.

Kryzys Głosu
Jak w tym śnie… Muszę mówić, nie mogę mówić, nie chcę mówić, mówię, nie
mówiąc, wypluwam słowa…
Mam wszystko zapisane, jest to już drugi rok, wiem, co i jak mówić,
w jakiej kolejności, wystarczą krótkie spojrzenia na kartkę, by słowa płynęły,
słowa zapisane, słowa już wypowiedziane… Część z tych słów została nawet
opublikowana. Niektóre z tych opublikowanych słów spotkały się z jako takim
uznaniem. W końcu czasopisma prestiżowe… I wtedy… Mówię, nie mówiąc,
jestem jak we śnie, słyszę siebie, niemalże widzę, i zaczynam się nudzić, spoglądam w okno, za oknem jesień, jeszcze słońce, tutaj, w sali, półmrok, usta
się cały czas poruszają monotonnie, monotonnie płyną słowa, zdanie po zdaniu, takim samym tonem, popijam kawę, aby nie zasnąć… Słowo za słowem,
zdanie za zdaniem, akapit za akapitem, myśl za myślą… Usta poruszają się
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w jednym rytmie, ręka szkicuje na tablicy, obrazując logikę wywodu… Widzę
rękę, widzę usta, słyszę słowa, ale nie mówię, jak we śnie jestem obok…
Słowa wypełniające salę sprawiają, że staje się ona pusta. Tak wypełniona, że
nie ma w niej miejsca, nie ma nikogo.
Słowa moje – niosące śmierć. Nudzące, usypiające, pozbawione życia – słowa
powtarzane, recytowane z pamięci, słowa niemające już znaczenia, słowa wypełniające czas, słowa bez człowieka.
Nie jest to kwestia tematu. Bardzo inteligentny, obdarzony sporą erudycją nekrofil może rozmawiać o rzeczach, które byłyby bardzo interesujące, gdyby nie sposób,
w jaki przedstawia swoje idee. Pozostaje sztywny, zimny, daleki; jego przedstawianie
tematu jest pedantyczne i pozbawione życia (Fromm 1999b: 380).

Można przemawiać z grobu dwojako. Pierwsze przemówienie to nie-mówienie Bartleby’ego – to mowa życia, które zostało wyparte, życia nieumarłego.
Drugie to mowa nekrofilna, gdzie nie tyle przemawia nie-umarłe życie, czyniące wyłomy, ile żywa śmierć. Mowa wampira – usypiająca, przytłaczająca,
wysysająca.
Mój głos
tylko mój teraz – i jakieś szepty w tle, szum
cisza – zakłócenia
mój głos rozchodzi się w przestrzeni
równe rzędy takich samych ławek
szpitalne oświetlenie
wzniesienie i mikrofon
zagłuszam każdy szum
sylabusy i porządek
wypowiedzi
mojej nie-mojej

Mówienie, które stwarza przestrzeń bez miejsca dla Innego. Mówienie,
które stwarza przestrzeń, w której nie ma miejsca dla człowieka. Mechaniczne powtarzanie zapisanych zdań. Myśli, które należy przekazać. Należy
trzymać się tematów zapisanych w rubrykach strzeżonych przez biurokratów.
Odnalazłem swój głos jako nie-mój, jako obcy. Milczałem wśród tylu słów.
Milczeli i inni, mówiąc w szumie, w drobnych pęknięciach czasu i przestrzeni.
Zastanawiam się, czego tam poszukiwali? O czym rozmawiali?
Dostrzegam, że jedna osoba ma słuchawki na uszach. Jest nieobecna jak ja.
Oboje jesteśmy gdzieś daleko. Mnie unoszą słowa gdzieś daleko…
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Szaleństwo wykładowcy
Wyobraźmy sobie taką sytuację: jest jesienne popołudnie. Czekacie na autobus.
Na przystanku stoi kilka osób. W pewnym momencie ktoś was zaczepia, podtyka pod nos jakiś znaczek pocztowy i stara się was przekonać, że to cudowna
rzecz. Widząc, że nie wykazujecie entuzjazmu, nie odchodzi, lecz zaczyna być
jeszcze nachalniejszy. Zaczyna tłumaczyć, że to bardzo źle z waszej strony, że
nie czujecie tego, co on, że jeżeli nie rozumiecie wartości tego znaczka, to najwyraźniej coś z wami jest nie tak. Dowodzi, że taki znaczek nie jest zwykłym
znaczkiem, że jego historia, że jego wykonanie, że on wam opowie historię
i sami się przekonacie. Nie pyta was w ogóle, czy chcecie tego słuchać, czy
interesujecie się filatelistyką. Mówi z pasją, naruszając przestrzeń intymną
i zwilżając wam twarz kropelkami śliny, które towarzyszą każdemu słowu.
Nie wiem, czy słuchacie. Raczej z większą niż wcześniej niecierpliwością czekacie na autobus. Tylko on wyzwoli was od tego szaleńca.
To, co szalone w przestrzeni publicznej, jest uważane za normalne w przestrzeni akademickiej. Gdy ktoś zaczepia was na przystanku, abyście podziwiali
znaczek, to (o ile nie jesteście filatelistami) z jeszcze większym zniecierpliwieniem czekacie na autobus. Tak też studenci czekają na przerwę – aby wyrwać
się spod władzy szaleńca.
Niewielu filatelistów jest na moich wykładach. Większość z niecierpliwością czeka na autobus. Po pewnym czasie zaczyna omijać dany przystanek.
Czuję ich brak zainteresowania, ciężkie znudzenie osadzające się na sali. Mój
głos musi walczyć z narastającymi szeptami, z nerwowym szuraniem, a blask
reflektora zakłóca niebieska poświata bijąca z ekranów telefonów, komputerów, tabletów i innych urządzeń umożliwiających opuszczenie przestrzeni,
w której zostali zamknięci.
W organizacji, jaką jest uniwersytet, winę ponosi oczywiście prowadzący.
Zbyt słabo reklamuje swoje kolekcje, nie potrafi zarządzać pragnieniami,
odpowiednio zmotywować czy chociażby zastraszyć. Szaleniec-wykładowca
jest postacią tragiczną, wysłaną w celu przekonywania ludzi do swoich znaczków, niezależnie od tego, czy osoby te są, czy nie są filatelistami. A przynajmniej tak mu się wydaje. Tak mi się wydaje.
Czy można być normalnym i pozostać wykładowcą?
Czy ja potrafię pozostać normalny?
Odnoszę wrażenie, że robię coś przeciwko sobie. Kiedy zajmuję miejsce za
katedrą i rozkładam notatki, dopada mnie paraliżujące poczucie braku sensu.
Z niecierpliwością czekam, aż studentów zabierze autobus, a ja będę mógł
w spokoju podziwiać znaczki i może nawet znajdę parę nowych.

Teaching is messy

117

Siedząc na ławce na opuszczonym przystanku, otulony przez chłodny
mrok, myślę, że może gdybym spróbował czegoś innego, że może gdybym…
Wtedy przypominają mi się plotki, szepty.
Pozostaje mi kolekcjonowanie.
Nie jestem już pewien, czy to, co zebrałem, ma wartość. Nie jestem pewien, czy
moja kolekcja ma sens. Nie tylko oni nie chcą słuchać, lecz także ja nie chcę mówić.
Obok siada profesor. Mówi, że jest automatem z puszkami.
– Tu wrzucają monety, a ja tu wypluwam puszkę. Nie powinna być za droga,
odpowiednio schłodzona, bo inaczej pójdą na skargę albo do innego automatu – to mówiąc, staje na baczność, otwiera szeroko usta, a niebieska puszka
wyskakuje. – Chcesz? – pyta. – Nic tu mojego, każdy sprawnie działający automat serwuje taki sam napój. Piją go wszyscy, aby być sobą.
Rano na uniwersytecie widzę biegnące automaty. Stają w szeregu. Puszki
wyskakują im z otwartych ust. Studenci szepczą, że to chyba niezdrowe, te
napoje, że ich trochę mdli, mają wzdęcia i psują im się zęby.
Szalony obraz.
Szalona akademia.
Studencki wiersz o wykładach 27
Wykład
monolog wygłaszany
interesuje
pobudza do refleksji
nauczyciela akademickiego
dla nas
są bezużyteczne
są monotonią
która potrafi zadręczyć
treści
przekazują
możemy sami znaleźć w książkach
książki studenci mogą czytać w domu
Większość –
wykładowcy przychodzą do nas
mówią
to, co chcą powiedzieć
Są tu
bo muszą

rozdział trzeci

118

bo im płacą
w większości
nie są zainteresowani zdaniem studentów
boją się wchodzenia w interakcje ze słuchaczami
aby nie odejść od
założonego przez siebie
standardu
schematu
w większości
nudne
mdłe
zajęcia
bez
werwy
pobudzenia
kreatywności
– zwykłego zainteresowania

Próby wyjścia – tworzenie amatorskiej,
nomadycznej maszyny edukacyjnej
Kryzys – lektury – pragnienie innego. Próba ocalenia samego siebie w maszynie dydaktycznej. Sabotowanie. Sny. Nie wiem do końca, co sprawiło, że postanowiłem zmienić swoje podejście do dydaktyki. To był raczej splot różnych
wydarzeń. Kiedy opowiadam studentom o moim pomyśle na projekt „Teatr
Filozofii”, to wymieniam kilka źródeł. Za pierwszym razem, tym najlepszym,
tym, który doprowadził do konfliktu z władzami uczelni, nie mówiłem za dużo
o źródłach. Wyświetliłem piosenkę-parodię Slavoja Žižka jako materiał inspirujący. Przede wszystkim pytanie do studentek i studentów brzmiało: „Zrobimy coś innego?”. Również taka propozycja padła na andragogice. Zróbmy
coś innego.
Dałem studentkom i studentom czas do zastanowienia się, przemyślenia.
Dla każdej grupy były to trzy spotkania. Wystarczająco dużo na sformułowanie wątpliwości, przeczytanie tego czy owego i własne ustosunkowanie się do
projektu. Nie wszyscy musieli brać w nim czynny udział. Osoby nie angażujące się w „Teatr Filozofii” miały obserwować innych oraz uczestniczyć w czasie przedstawień jako widownia. Można było zmieniać miejsca w każdym
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momencie, odchodzić z grupy bądź dołączać do niej, pracować jedynie przez
chwilę zajęć. W zależności od chęci. W przypadku „Autoetnografii studiowania” ci, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w projekcie, mieli wykonać
inną pracę na zaliczenie.
Omówię teraz pokrótce oba projekty. W czasie pisania książki „Autoetnografie studiowania” zostały zawieszone. Odczułem wtedy wyczerpanie się pewnej
formuły, zwłaszcza po nieudanym ostatnim roku. „Teatr Filozofii” jest kontynuowany, lecz odczuwałem konieczność wprowadzenia w nim zmian. Zresztą
za każdym razem projekty ulegały modyfikacjom i niekiedy każda grupa „prowadzona” była trochę inaczej.

Teatr Filozofii. Projekt pierwszy
Na stronie Instytutu Pedagogiki zamieszczono następującą informację dostępną
dla wszystkich:
Etyka i filozofia edukacji w akademickich „wariacjach i etiudach”28
Prowadzenie: dr Oskar Szwabowski, mgr Michael K
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury
Uczestnicy: Studenci pierwszego roku studiów I stopnia pedagogiki oraz pracy socjalnej w ramach zajęć z filozofii edukacji oraz filozofii z etyką
Czas trwania warsztatów artystyczno-filozoficznych: trzy miesiące
Założenia i krótki opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie określonej sytuacji problemowej. Zgodnie z koncepcją T.E. Lewisa, traktującą studiowanie jako majsterkowanie i kolekcjonowanie
znaczeń (Lewis 2013), pragniemy udostępnić uczestnikom zarówno rzeczy (teksty),
jak i teatralne laboratorium, w ramach którego mogą wytwarzać specyficzne, zindywidualizowane i grupowe konstelacje znaków, sensów i wartości. Pozostawiamy im
czas, w ramach którego mogą eksperymentować z formami i interpretacjami, które
niekoniecznie mają charakter kanoniczny.
Zajęcia mają na celu zaproponowanie innej dydaktyki filozofii edukacji i filozofii
z etyką. Zakładamy, że artystyczne majsterkowanie i kolekcjonowanie umożliwia rozwój krytycznego i twórczego podejścia do kwestii teoretycznych oraz rozbudza wrażliwość intelektualną i emocjonalną w danym zakresie. Studenci i studentki biorący
udział w projekcie mają za zadanie dokonać przekładu tekstu filozoficznego na utwór
artystyczny, jednocześnie używając go w polu refleksji pedagogicznej. To, jak zostanie
to zadanie zrealizowane leży w gestii samych uczestników. Organizatorzy służą jedynie organizacyjnym i merytorycznym wsparciem. Sposób i narzędzia, jakimi studenci
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i studentki posługują się podczas majsterkowania, jak również logika tworzenia
kolekcji znaczeń, zależy od samych majsterkowiczów-kolekcjonerów.
Zakładamy, że dzięki projektowi edukacja filozoficzna nie zostaje sprowadzona do
przekazywania informacji czy aktywności czysto teoretycznej, oderwanej od świata
życia studentów, ale staje się elementem samopoznania. Przekładając filozofię na
język sztuki nie tylko dokonują krytycznego tłumaczenia z jednego rejestru na inny,
lecz czynią ją elementem duchowego samo-rozwoju, zawłaszczania i przekształcania kultury. Twórczy, artystyczny charakter projektu powinien umożliwić stworzenie
prawdziwej wspólnoty studiującej, zgodnie z koncepcją T.E. Lewisa.
Projekt ma również na celu stworzenie przestrzeni i warunków dla innego sposobu uczenia się. Dzięki decentracji głosu i źródeł wiedzy, położenie nacisku na aktywność artystyczno-teoretyczną studentów, otwiera możliwość negocjowania znaczeń,
wymieniania się kolekcjami i narzędziami, jak również sposobami majsterkowania.
Ponadto ma na celu animowanie aktywności artystycznej jako przejawu refleksji
teoretycznej, jak i pedagogicznej. Sztuka jest traktowana przez nas jako uprzywilejowana przestrzeń dla samo-rozwoju oraz obywatelskiego, pro-demokratycznego zaangażowania studentów w życie społeczne.

Pierwsze zajęcia, jeszcze na dużych salach wykładowych, mieszczących
tłum posłusznie słuchających. W pomieszczeniach z ławami przymocowanymi do podłogi, z wyróżnionym miejscem dla wykładowcy, na podwyższeniu,
by nie było wątpliwości co do hierarchii. Przestrzeń wspierająca transmisyjny
model. Pierwsze zajęcia – krótkie wprowadzenie i próba zainspirowania do
wyjścia poza salę. Zaczynam je od milczenia. Oni mnie nie znają. Wchodzę,
staję za katedrą, powoli rozkładam notatki. Moja twarz pozbawiona jest jakiegokolwiek wyrazu. Wzrok zimny. Rozglądam się po zgromadzonych. Zapada
cisza. Nic nie mówię, tylko patrzę. Oni patrzą na mnie. Też nic nie mówią.
Milczymy. Zaczyna się wyczuwać napięcie. Czas spowalnia. Widzę pojawiającą
się u niektórych niepewność.
– Dlaczego nic nie mówicie? – pytam.
Odpowiedzi padają różne:
– Bo czekamy.
– Pan powinien mówić.
– Tak? – odpowiadam pytaniem. – Dlaczego?
– No bo… tak być powinno – pada mniej więcej taka odpowiedź, przyjmująca różne warianty.
Takie reguły gry. Dzielę ich na grupy i rozdaję tekst Piotra Stańczyka (2010),
podzielony w zależności od liczby osób na trzy albo dwie części oraz fragment
tekstu Petera McLarena (2015). Ponieważ każdy ma do przeczytania coś innego,
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proszę, aby przygotowali krótkie streszczenia dla pozostałych. Po prezentacjach grup rozpoczynamy dyskusję. Proszę raz jeszcze, aby zastanowili się nad
tym, co przed chwilą zaszło. Czy rzeczywiście była to po prostu normalna sytuacja, czy też coś raczej podejrzanego? Nie wszyscy dostrzegają w tym problem.
Niektórzy nawet uważają, że tak być musi. Kim oni są, aby mówić? Kim są
studenci, aby mówić? Bo są osoby, które wiedzą, więc są do tego uprawnione.
Bo są osoby, do których zadań należy słuchanie innych. Rozmawiamy dalej
o wiedzy i o tym, czy oni rzeczywiście nic nie wiedzą i czy to, że ktoś jest formalnie bardziej wykształcony, jest dobrym powodem skazywania innych na
milczenie. Problem zostaje postawiony. Niektórzy dalej tkwią w przekonaniu,
że rolą niektórych, w tym uczniów i studentów, jest milczenie oraz słuchanie.
Niektórzy nie są tego tacy pewni. To mi wystarcza.
Drugie i trzecie zajęcia stanowią wprowadzenie do filozofii edukacji, próbę
zarysowania pola problemowego i roli filozofii w refleksji pedagogicznej. To
są trudne zajęcia, tak jak trudne jest określenie, czym jest twór zwany filozofią edukacji. Staram się ukazać różne rozumienia samej filozofii, tego, w jaki
sposób można ją uprawiać. Są to czysto wprowadzające zajęcia, mające przedstawić specyfikę przedmiotu.Wszystkie spotkania odbywają się w klasycznej
sali wykładowej. W przestrzeni opierającej się dialogowi. Z jasno wyznaczonym czasem mówienia. Z podziałem na role.
To ostatnie takie zajęcia. To ostatnie zajęcia w tych salach, w tych terminach. Następnym razem spotykamy się w innym miejscu, w innym czasie.
Wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo się pomyliłem. Tryskałem optymizmem i radością. Byłem przekonany, że idziemy robić coś ważnego, ważniejszego niż podawanie treści z kolejnych rozdziałów Geralda Gutka (2007). Co
do tej ostatniej kwestii, to dalej jestem o tym przekonany.
Na razie przenosimy się w inną przestrzeń. Czuję jakbym odżywał. Nabieram przekonania, że moja praca nie jest pozbawiona sensu. Odczuwam też
niepokój. Niepokój przed nieznanym.
Pierwsze spotkanie w Akademickim Centrum Kultury (ACK) jest obowiązkowe dla wszystkich. Ma mieć charakter wprowadzająco-organizacyjny.
Wiem, podobnie jak Michael, który wspiera mnie w projekcie, że studentki
i studenci za bardzo nie wiedzą, co ich czeka, czego od nich chcemy. Zgodzili
się, bo to coś innego. A filozofia ogólnie jest nudna i zbędna. No i zaliczenie
chyba nie będzie takie trudne, jak w przypadku „normalnych” zajęć.
Pomimo że przybywam przed czasem, aby dogadać szczegóły z Michaelem
i przygotować salę, przed ACK i na korytarzach jest już sporo studentów. Na
razie ich nie wpuszczamy do środka. Trzeba wszystko przygotować. Trzeba
się przygotować.
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Sala nie jest zbyt duża. Taka mała scena. Posiada jednak specyficzny klimat,
który odczuwam od razu po wejściu. To przestrzeń wspierająca kreatywność.
Przestrzeń mająca własnego ducha. Rozglądam się zafascynowany. Warsztat.
Warsztat profanowania idei. Warsztat studiowania.
Michael przygotował mały performens wprowadzający:
– Struktura – wydobywa się z mroku jego głos – to ukryta sieć trwałych
i regularnych powiązań między składnikami jakiejś dziedziny rzeczywistości
zjawisk. Struktura – powtarza, a studenci zaczynają krążyć wokół niego – to
ukryta sieć…
W dłoniach świece, wirowanie ciał i świateł przeplatanych monotonnie
powtarzaną definicją. Osoby to poruszają się, to zatrzymują, tworząc jakby
jedno ciało, które harmonijnie porusza się, niemal po tych samych orbitach,
w tym samym rytmie.
– …trwałych i regularnych powiązań – dokańcza.
Performens się kończy. Studenci wracają, Michael informuje, że była to definicja Piotra Sztompki.
Następnie do głosu dochodzę ja. Mam mikrofon, taki szpanerski, którego nie trzeba trzymać w dłoni, tylko zakłada się go niczym słuchawki za
ucho, dzięki czemu czuję się jakbym prowadził profesjonalną imprezę. Mówię
do studentów z pasją, o którą siebie nie podejrzewałem, o tym, jak wielkie
i cudowne rzeczy mogą zrobić, żeby byli kreatywni, nie tyle odtwarzali, ile
wykorzystywali myśli filozofów. Emocje niosą same słowa, które, mam wrażenie, oddziałują na zgromadzonych. Tak jakby duch miejsca im się udzielił.
Są już mniej sceptyczni niż to miało miejsce w salach wykładowych.
Dzielimy się na grupy i ustalamy terminy, bo ACK nie zawsze jest dostępne,
a i oni mają inne zajęcia. Wszystkie dane dotyczące grup i spotkań zostają
zamieszone na stronie Instytutu Pedagogiki, gdyby ktoś zapomniał. Ktoś się
pyta, czy studenci z innych kierunków też mogą wziąć udział. Przytakujemy.
Dlaczego nie? Byle nie za dużo, bo się nie zmieścimy, mówię.
Zaczynamy od zajęć integrujących i odblokowujących. Studenci oswajają
się ze sobą i ze sceną. Michael stopniowo stawia przed nimi nowe zadania.
Jak ktoś nie ma ochoty uczestniczyć w jakimś ćwiczeniu, to może usiąść na
widowni. Nie wyciągamy z tego żadnych konsekwencji. Raczej jest tak, że
ludzie z widowni dołączają do ćwiczących. Dbamy o dobrowolność. Jedynym
przymusem jest to, że muszą przychodzić. Reszta należy do nich.
Pojawiają się pierwsze próby tworzenia krótkich przedstawień. Studenci
i studentki sami dobierają do nich muzykę i oświetlenie. Dwuminutowe prezentacje sprawiają, że przez chwilę wątpię w ich samodzielność.
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– Oni tak wszystko sami? – pytam Michaela.
– No tak. A co myślałeś? – śmieje się.
– Niemożliwe.
To była naprawdę dobra robota. Jeżeli pójdzie tak dalej, przy przenoszeniu
filozofii na scenę, to będzie naprawdę coś.
Dynamika grup jest różna, czasami po prostu studentów jest za dużo i robi
się hałas. Nie, raczej szum, dysharmonia dźwięków, które nie wiążą się z twórczością, lecz po prostu dają wrażenie nakładających się głosów, jak w autobusie. W zatłoczonym autobusie. I też ciała się poruszają inaczej, ostrożniej,
są skrępowane przez obecność innych – zbyt bliską, w przestrzeni, która się
zawęża. Niektóre ćwiczenia się przedłużają, tracą przez to dynamikę, rozpraszają i rozłażą. Nie jest jednak aż tak źle, chociaż Michael mówi, że na tłoczną
grupę potrzebowałby więcej czasu. Najlepiej byłoby ich rozbić. Z tym byłby
jednak problem. „Damy radę”, stwierdza Michael z właściwym sobie optymizmem. Kiwam głową z właściwym sobie entuzjazmem. Gdyby nie to, że już
wcześniej światło zostało przygaszone, w sali rozległby się mrok.
W projekcie uczestniczy też grupa osób, która za bardzo się nie angażuje,
chociaż na pytanie, czy są tym zainteresowani, odpowiadają twierdząco. Daję
im czas, chociaż w ich postawie dostrzegam, że próbują raczej ominąć robienie czegokolwiek. Co chwilę wdają się z Michaelem i ze mną w dyskusję na
temat sensu jakiegoś ćwiczenia. I raczej nie po to, aby usłyszeć wyjaśnienie,
lecz by podważyć idee całego projektu. Michael w pewnym momencie mówi,
że chyba nie będzie z nimi współpracował. Uspokajam go. Chociaż postawa
tych kilku osób – a w szczególności jednej, która stała się samozwańczym starostą, wyręczając tego już wybranego z kontaktów z wykładowcami – irytuje
mnie. Zwłaszcza, że wpływa na całą grupę. Nie tylko pozbawia ją dynamiki,
lecz także wybija z pracy, bo zmusza do czekania w trakcie dyskusji podważającej kompetencje czy to moje, czy Michaela. To działa demotywująco. Twarze
innych – irytacja, znudzenie, ciche komentarze, na przerwach stronienie od
grupy „dyskutującej”. Oni też trzymają się z dala. Od innych, od nas.
Przychodząc na zajęcia z tymi osobami, wyczuwam zupełnie innego
ducha. Mało tutaj radości i kreacji. Mało też współpracy. Jest dużo niechęci,
również między studentami. Kilka odważniejszych osób wchodzi w spór
z tymi trzema. Na następnych zajęciach grupa związana z „problemowymi
osobnikami” siedzi na widowni, manifestując pogardę dla tego, co się dzieje.
Pytam ich, czy dalej chcą uczestniczyć. Zapewniają, że tak.
– A jaki tekst państwo wybrali?
– Wciąż się zastanawiamy.
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– To już trochę po czasie. Wszyscy wybrali. Jeżeli chcą państwo uczestniczyć,
to proszę przynieść tekst na konsultacje – mówię.
– Oczywiście – odpowiadają. Nie pojawiają się.
Po zajęciach rozmawiam z Michaelem o dynamice tej grupy. Jego zdaniem te kilka osób działa destrukcyjnie na innych. „Ten chłopak nie ma najmniejszego szacunku do nas”, mówi. Nie tyle szacunku do władzy, co do ludzi.
Zarówno Michael, jak i ja staramy się tworzyć partnerskie relacje ze studentkami i studentami. Ta grupa jednak robi się miła i grzeczna jedynie w sytuacji,
gdy przemawia się do nich z pozycji władzy. Zauważyłem to zbyt późno.
Po tych zajęciach wracam do domu mniej optymistyczny, wyssany z energii. Inne grupy działały inaczej. Pomimo że kończyliśmy często o dwudziestej pierwszej, a niekiedy nawet później, to nie czułem wewnętrznej pustki,
ale raczej przyjemne zmęczenie. Ta grupa wysysała energię. Tych kilka osób
sabotowało naszą pracę. Myślałem, że gorycz jednych zajęć zostanie zniwelowana przez inne.
To podczas tych innych odrodziłem się naprawdę.
Dzisiaj, kiedy wspominam pierwszą realizację projektu, myślę przede
wszystkim o tej jednej grupie. Tej, która działała z radością, wykazywała się
niesamowitą kreatywnością i która później wspierała mnie w konflikcie z władzami uczelni. To z nimi siedzieliśmy, ja i Michael, omawiając dalsze działania.
„Może zaprosimy wykładowców na nasze występy?”. „Zrobimy premierę
dla wszystkich, zrobi się takie prawdziwe przedstawienie”. „Jury się powoła”.
„Pomyślimy o nagrodach”…
Siedzimy na podłodze w okręgu i rozmawiamy swobodnie. Później studentki i studenci pracują w podgrupach nad swoimi tekstami. Krążę, zadając
pytania, czasami coś podpowiadając, ale nie za dużo. To ma być ich interpretacja, ich wizja. Gdy pojawiają się większe problemy, podaję literaturę. Mam
ze sobą torbę i wypchany po brzegi plecak – same książki. „To nie jest akurat o tym, ale może jako inspiracja…”, „Ten rozdział może rozjaśnić…”, Tutaj
jest o melancholii w ujęciu romantycznym, a tutaj, ten akapit, o pozorze
u Adorna…”. „Mamy pomysł”– mówią. Opowiadają. Myślę przez chwilę. Proponuję, żeby rozrysowali tekst. Potem wskazuję konkretne zdania. „Spójne?”.
Wracają do interpretowania.
Zajęcia się kończą. Poza jedną grupą wszystkie pozostałe stworzyły szkic
scenariusza. Za tydzień będą go testować i dopracowywać. Ci, co zostali, siedzą wśród książek, przeglądają je, wracają do głównego tekstu. „Wydawał się
taki łatwy”, mówią. Teraz już taki nie jest. Rozrysowują go raz po raz. Pytają,
w jaki sposób należy ten tekst rozumieć. Mówię, że sam nie wiem. Czytam
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wraz z nimi. Przez chwilę rozmawiamy. Potem ich zostawiam. Jest już bardzo
późno. Michael szepcze, że trzeba zamykać. Grupa zastanawia się, czy nie
lepiej to zostawić. Jedna z osób odpowiada, że nie, że jak teraz to zostawią,
to jakby nic nie zrobili. Zostaną dopóki czegoś nie wymyślą. Kiwam głową,
że dobrze. Ja poczekam. Obserwuję. Jest co obserwować. W tych postaciach,
siedzących na ziemi wśród sterty porozrzucanych książek, ponawiających
lekturę głównego tekstu, dyskutujących, wspierających się wiedzą, ujawnia
się piękno studiowania. Emocje od euforii przechodzą w melancholię, rozpacz
utraty i pasję poszukiwania. Od czasu do czasu zagadują mnie, ale już nie
pytają o poprawną interpretację, nie chcą, abym podał im rozwiązanie, lecz
jedynie testują własne odczytania, niekiedy nawet nie czekają na moją reakcję,
w trakcie zaczynają zmieniać zdanie, wracają do dyskusji między sobą.
W pewnym momencie rzucam komentarz dotyczący ich pracy, gdy po raz
kolejny rozpadła im się próba odczytania. „To jest właśnie melancholia”. To
była jakaś iskra dla nich. Po kilkunastu minutach tworzą sensowny szkic.
Dopracują go na następnym spotkaniu.
Wychodzę chwilę po nich – musiałem zebrać książki, a było tego sporo.
Stoją przed budynkiem i palą papierosy. Żegnamy się raz jeszcze. Pakując
torbę do samochodu, słyszę jak mówią do mnie:
– Dziękujemy.
– Za co? – pytam.
– Za pomoc.
– Państwo sami to zrobili – odpowiadam.
Z trudem opanowuję drżenie głosu. To ich „dziękuję” było słowem-eliksirem,
słowem, dzięki któremu odżyłem. Zmartwychwstałem dydaktycznie. Ich „dziękuję” mnie wskrzesiło. Cały ten wieczór przywrócił mi wiarę w sens dydaktyki.
Dopiero wtedy.
Jadąc do domu, zrozumiałem, że dotychczas byłem sceptyczny co do tego
projektu. Obawiałem się tego momentu, w którym zacznie się praca nad tekstami ściśle filozoficznymi, nad ich interpretowaniem. Wcześniej było więcej
sztuki – tej „uskrzydlonej” filozofii, a nie „klasycznej”. Nie mogłem się doczekać kolejnego spotkania, kiedy zaczną pracować nad realizacją. I premiery. Tej
oficjalnej. Myślałem, że to może być naprawdę coś. Może zainspiruje innych
do wychodzenia poza salę, poza technologiczną dydaktykę.
Myślałem, że jest magicznie. Nigdy wcześniej nie widziałem, nawet na filozofii, takiego emocjonalnego czytania, takiego zmagania się z tekstem. Tego,
że moich uwag nie traktowali jako moich problemów, jako czepiania się, ale
dostrzegali trudności w samym tekście.
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Nie było następnego spotkania z tą grupą w ACK. Spotkaliśmy się w innych
warunkach. Nie było już magicznie. Nim do tego doszło, nim wróciliśmy do
sal z ławkami przykręconymi na śruby i sceną dla wykładowcy, wydarzyło
się coś, co do dzisiaj tkwi we mnie ropiejąco. Czego konsekwencje odcisnęły
się piętnem na większości uczestniczek i uczestników. Wydarzenie, o którym
myślę, miało miejsce w grupie z problemowymi osobami.
Podczas jednych z ćwiczeń dwie osoby zaczęły płakać. Byłem zajęty rozmową ze studentami, którzy mieli problem z interpretacją tekstu, i zastanawiałem się, co mogę im polecić do czytania. Sondowałem, co już wiedzą,
aby mogli odnieść tekst do pewnych kontekstów. Płacz zaskoczył zarówno ich,
jak i mnie. Dostrzegłem po Michaelu, że jego również. Zaczął on rozmawiać
z płaczącymi studentkami. Słuchałem i nie wtrącałem się. Okazało się, że straciły ostatnio kogoś bliskiego, a zajęcia przypomniały im o tym. Pewnie przez
słowo trup, które było hasłem zmiany ról w grupie.
Sytuację wykorzystały osoby, które wcześniej kwestionowały wszystkie
ćwiczenia. Dzisiaj nie pamiętam już wszystkich argumentów, ale sprowadzały
się one do tego, że śmierć to temat tabu i nie powinno się w żaden sposób
nawiązywać do niej na zajęciach. Do dyskusji włączyli się inni studenci, atakując taką argumentacje i irytując się, że znowu wszystko skupia się na tych
kilku osobach. Obawiając się, że przerodzi się to w większą awanturę, zwłaszcza, że studentki nie przestawały płakać, wyciągnąłem problemowe osoby na
papierosa. Stojąc przed budynkiem, wysłuchiwałem ich zarzutów. Nie wdawałem się w dyskusję na temat stosunku do śmierci w naszej kulturze i tego, jak
powinna się odnosić do tego pedagogika, bo nasze zajęcia nie dotyczyły śmierci,
a były jedynie typowym ćwiczeniem mającym ulepszyć współpracę w grupie i przełamać barierę dotyku. Wyraziłem jedynie ubolewanie z powodu straty
i tego, że nie wiedzieliśmy o tej sytuacji. Rozumiałem, że po utracie bliskiego
można odbierać rzeczywistość trochę inaczej. Staliśmy przed budynkiem nie
wiem przez jaki czas. Wypaliłem chyba z cztery papierosy i zmarzłem tak, że
ledwo mówiłem. Wydawało mi się, że wyjaśniliśmy sytuację. Dziewczyny się
uspokoiły. Nie było jednak sensu dalszego prowadzenia zajęć. Część studentów
była zła. „Jeżeli to dla nich taki problem, to dlaczego tutaj przychodzą?”.
Zostaliśmy w sali z Michaelem. To była dziwna sytuacja. „Ten chłopak
wszystko nakręca. One się już uspokoiły, a on je dalej podjudzał”. Przytakuje.
On i jego grupka. Na następnym spotkaniu mam z nimi pracować nad tekstem, którego nawet nie wybrali. Wiem, że lepiej byłoby, gdyby ich nie było.
Inni studenci i studentki też się na nich wściekają. Całe zajęcia znowu są rozwalone. Nie wiedziałem, co zrobić. Wiedziałem, przeczuwałem, że to się nie
skończy. Jeszcze coś wymyślą.
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Wigilia zakładowa. Mimo że jestem ateistą, idę, bo w sumie warto zjeść
pierogi, przez które słyszymy, że nie ma pieniędzy na wyjazdy na konferencje,
książki i inne mniej ważne rzeczy. Przybywam lekko spóźniony, już po modłach
i śpiewach, wraz z innymi ateistami, którzy nie odmawiają „darmowych obiadów”. Między barszczem a śledziem rozmawiam z kilkoma osobami. Pytają
mnie o projekt teatru. Mówię, że wszystko idzie bardzo dobrze. Opowiadam
o mojej ulubionej grupie, tekstach, z którymi się zmagają. Opowiadam o Księciu Machiavelliego i tym, jak go „tłumaczą” na sytuację klasy szkolnej, jak go
używają w odniesieniu do edukacji. „To się chyba władzom nie spodoba” – ktoś
mówi cicho. Śmieję się. No nie. Której władzy podoba się jej krytyka?
Parę godzin później zajeżdżam pod ACK. Studentki i studenci już są, chociaż do rozpoczęcia jest jeszcze godzina. Rozmawiam z grupą na temat Freuda.
Co w nim takiego filozoficznego? Problemowe osoby trzymają się na dystans.
Chłopak się uśmiecha i na coś czeka. Spogląda co chwilę na telefon. Ignoruję
to i wracam do rozmowy, ale jakoś nie mogę się skoncentrować. Zaraz zaczynamy. Jeszcze papieros i kawa. Po darmowym obiedzie chce mi się spać.
Paląc, odczuwam dziwny niepokój. Coś wymyślili. Widać to po ich zachowaniu. Myślę, że dobrze, że jest Michael; gdyby nie on miałbym duże opory
przed rozpoczęciem zajęć. Powracają na chwilę dawne lęki przed tłumem,
przed ludźmi, którzy czerpią przyjemność z cudzej krzywdy. Coś wymyślili.
Staram się o tym zapomnieć, odsunąć myśl. Przełamać swój opór.
I opór się pojawia. Od początku nic nie chce działać. Studenci zasiedli na
widowni. Nie jest ich dużo, bo niedługo święta. Jutro piątek, mają wolne. Niektórzy mają daleko do domu. No trudno. Zgodnie z regulaminem zajęcia nie
są obowiązkowe.
Zaczynam poruszać się od grupy do grupy z pytaniem, jak idzie praca z tekstem. Problemowe osoby nie wybrały tekstu. „To są państwo nieprzygotowani”,
oznajmiam. Mieli być zresztą na konsultacjach. Chłopak odpowiada, że byli,
ale mnie nie było. Nie wiem, co powiedzieć. On patrzy bezczelnie. „Są państwo
nieprzygotowani, mogą iść do domu”, odpowiadam. Powoli wychodzą.
Kontynuuję rozmowę z innymi. Siedzę z jedną grupą, rozważając tekst
Agambena, gdy do sali wchodzi NadDżaba29 z PodNadDżabem.
– Co tu się dzieje? – pyta NadDżaba.
Michael zaczyna wyjaśniać, ale NadDżaba mu przerywa.
– Proszę kontynuować zajęcia – padają słowa wypowiedziane tonem zapowiadającym.
Zastygam, sparaliżowało mnie. Na szczęście Michael ma więcej zimnej krwi.
Zbiera wszystkich na środku. Siadamy i rozmawiamy o fragmencie utworu
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Sławomira Mrożka, na przykładzie którego pokazujemy pewne techniki
radzenia sobie z rozumieniem tekstu. Idzie nam trochę słabo. Wciąż czujemy
obecność władzy. Nieustanie zastanawiam się, czego chcą. Po co przyjechali?
Studenci chyba lepiej to znoszą. Są aktywni.
– Wystarczy – pada z widowni. To NadDżaba. Nie muszę patrzeć, aby wiedzieć,
do kogo należy ten głos. – Wystarczy. Tak być nie może. To musi się skończyć!
Przerywamy. Studenci zostają wyproszeni przez władze. Próbujemy przekonać NadDżabę do projektu. Jeszcze miesiąc temu była mu przychylna. Dzisiaj już nic nie pamięta. Nic nie wie. Wspominam, że przecież dostała pismo,
kierownik katedry i dyrekcja ją o wszystkim informowali.
– A ma pan to na papierze? – pyta. – Ma pan pozwolenie na prowadzenie
zajęć w ACK?
– Nie, nie mam. To wszystko były słowa. A te widać nic nie znaczą.
Staram się dowiedzieć, o co właściwie chodzi.
– Była skarga, że obrażacie studentów. Nie pozwalacie im uczestniczyć
w zajęciach. Zmuszacie do jakiś rzeczy. Proszę się cieszyć, że przyjechałam, bo
trafiłoby to do Rhektora – mówi.
Spoglądam na Michaela, Michael na mnie. Kto obrażał? Kogo?
– Mówię to, co mi powiedzieli studenci. I wystarczająco widziałam. To nie
jest żaden wykład. A w sylabusie ma pan zapisane, że to wykład. Przygotuje
pan wyjaśnienie i jutro mi je dostarczy. A my się zastanowimy, co z panem
zrobić. Jak się panu nie podoba prowadzenie wykładów, to niech się pan
zwolni – mówi i wychodzi.
Po chwili idę na papierosa. Studenci stoją na korytarzach. Widzę w dali,
że NadDżaba rozmawia z problemową grupą. Wraca po dyskusji i pyta, co to
było z tym trupem. Michael tłumaczy. O tym też mamy napisać w wyjaśnieniu.
– I koniec z tym. Narobił pan sobie problemów – kończy, uśmiechając się.
Siedzę pozbawiony energii w sali. Przychodzą problemowe osoby i mówią,
że przepraszają, że nie chciały, aby tak to się skończyło. Pytają, czy coś mogą
zrobić. Odpowiadam, że już za późno. Przepraszają raz jeszcze i wychodzą.
Dzwonię do Szefowej. Nie odbiera. Piszę SMS . Dzwonię też do starostów
z informacją. Nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Szefowa oddzwania i umawiamy się na następny dzień razem ze starostami pozostałych grup i innymi
studentami. W nocy nie śpię. Na uczelnię jadę autobusem, bo boję się wsiadać
za kierownicę. Nie jestem w najlepszym stanie.
Spotykamy się w pokoju Szefowej. Jest prawie cała grupa tych, którzy tak
pięknie pracowali nad tekstem. Nie mogą zrozumieć, co się wydarzyło. Nie
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tylko oni. Wyjaśniam, co się stało, chociaż sam nie jestem tego pewien. Opowiadam o tych dwóch dziewczynach. To jedyne, co wydaje mi się sensownym
powodem. Jakimś powodem. Tylko, że to było coś niespodziewanego i wraz
z Michaelem wyjaśniliśmy sytuację. Nikogo nie poniżaliśmy ani do niczego
nie zmuszaliśmy. Studentki potwierdzają. Zaczynają opowiadać, jak ważny
był to dla nich projekt.
– Czujemy jakby coś nam odebrano. Jak o tym usłyszałam, to… o mało się
nie popłakałam. Jechałam taksówką, kiedy dostałam informację, że projekt
musi się skończyć. Kierowca spytał, czy coś się stało, bo nagle pobladłam. To
było coś naszego, coś czym żyliśmy, w co włożyliśmy dużo pracy… Nie mogliśmy się doczekać, kiedy wreszcie będziemy mogli przedstawić wszystko na
scenie. A teraz co? Ma to wszystko się skończyć?
– To sprawa, która nadaje się do prasy – mówi jedna ze studentek. – Tak
przecież nie może być, że się nagle coś zamyka tak bez powodu.
Szefowa i ja mówimy, że lepiej załatwić to wewnętrznie. Nie jestem pewien,
bo… ponieważ… <autocenzura>30.
– Porozmawiam z NadDżabą – mówi Szefowa.
Sama nie została o niczym wcześniej poinformowana. Jest kierownikiem
katedry. Dyrektorką instytutu.
– NadDżaba mówiła, że nic nie wiedziała o tym projekcie – mówię.
– Przecież ją informowałam – oburza się Szefowa. – Napisz to wyjaśnienie,
a ja z nią jeszcze porozmawiam. Studentki pytają, co mogą zrobić.
– Pozostaniemy w kontakcie – odpowiadam. I tak zrobiły już dużo. To, że
przyszły, że wspierają, to dla mnie bardzo ważne.
– Nie może być tak, że dwie, trzy osoby decydują za całą grupę. Też
napiszemy, ile dla nas znaczył ten projekt i że chcemy jego kontynuacji –
stwierdzają.
To nie zaszkodzi, myślę. Myliłem się.
Na razie napisałem wyjaśnienie. Miałem mało czasu. Dwa dni do Świąt
Bożego Narodzenia. Oto co napisałem:
Wyjaśnienie dotyczące zajęć dydaktycznych z filozofii
edukacji i filozofii z etyką31
Innowacyjna forma wykładu wyłoniła się w trakcie moich badań nad dydaktyką
akademicką. Zarówno teoretyczne rozważania, jak i badania empiryczne w paradygmacie jakościowym wskazywały na kryzys kształcenia w szkole wyższej. Krytyka wykładu konwencjonalnego jest dobrze znana w literaturze (np. Okoń 1973)
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i przeprowadzana nawet z perspektywy paradygmatu transmisyjnego. Prowadzone
badania potwierdzają istniejące krytyki. Ponadto kryzys wykładu wynika ze specjalizacji wiedzy oraz jej dostępności. Prezentowanie treści podręcznika podczas
zajęć jest raczej przejawem „uszkolnienia” uniwersytetów, niż realizacją idei dydaktyki akademickiej. Problemem nie jest brak dostępności wiedzy, ale raczej sposoby
jej produkowania, modyfikowania oraz zdobywania. Prezentowanie zaś własnych
badań w przypadku specjalizacji wiedzy może powodować, że studenci nie będą
w stanie zrozumieć prezentowanego materiału. Takie sytuacje dzieją się również na
konferencjach, kiedy przedstawiciele tej samej dyscypliny, ale pracujący w innych
tradycjach, nie są w stanie wzajemnie się zrozumieć.
Konwencjonalny wykład, zakorzeniony w paradygmacie behawioralnym, czy
używając innej typologii – paradygmacie nauczania (Klus-Stańska 2010, Malewski 2010), okazuje się archaiczną instytucją, która nie jest w stanie odpowiedzieć
na wyzwania, które stawia późnonowoczesna rzeczywistość społeczna, i rozmija
się z oczekiwaniami studentów, nie uwzględniając ich zróżnicowania pod względem posiadanego kapitału społecznego i kulturowego. Przyczynia się to do zaniżania jakości kształcenia, a także do rozczarowania ofertą Instytutu – co potwierdzają
dotychczas prowadzone przeze mnie (i nie tylko) badania.
Mając na względzie problemy związane w wykładem konwencjonalnym oraz
świadomość przejścia paradygmatycznego w dydaktyce, postanowiłem poszukać
nowych sposobów pracy, które odpowiadałyby paradygmatycznej zmianie w dydaktyce, czyli stanowiłyby praktykę zgodną z paradygmatem uczenia się/studiowania
(Malewski 2010, Lewis 2013). Moją bezpośrednią inspiracją były rozważania jednego
z najważniejszych współczesnych filozofów edukacji, Lewisa, i jego koncepcja studiowania, która miałaby stanowić kształcenie w blasku dóbr wspólnych i niewykluczających wspólnot studiujących. Koncepcja Lewisa umożliwia wyjście poza pozór
kształcenia akademickiego i poza kształcenie zorientowane na wąsko pojęty rynek.
Ponadto decyzja o zmianie sposobu zajęć została podjęta wspólnie ze studentami. Przeprowadziłem dwa, a w niektórych grupach trzy, konwencjonalne wykłady.
Studenci zauważali, że opanowanie myślenia filozoficznego w odniesieniu do edukacji w formie wykładu konwencjonalnego stawia przed nimi dość istotne bariery.
Podjęta wspólnie decyzja o spróbowaniu innego sposobu prowadzania zajęć została
przyjęta z entuzjazmem i w tych grupach, gdzie zajęcia weszły w fazę pracy nad
projektem, studenci sami informowali mnie, że wdrażają się w myślenie filozoficzne
i staje się ono dla nich czymś więcej, niż „suchą teorią do wykucia”.
Projekt zajęć dydaktycznych opartych na paradygmacie studiowania wymagał
zmiany miejsca i przeprowadzenia wstępnych „warsztatów”, które umożliwiłyby studentom zmierzenie się z problemami teoretycznymi. Z tego powodu przeniesione
zostały one do Akademickiego Centrum Kultury, które jest częścią uniwersytetu
i w którym odbywają się również wykłady (np. z germanistyki).
Studiowanie ustanawia się w opozycji do neoliberalnego kształcenia wąskich specjalistów, egoistycznych jednostek, których wartość określa się poprzez logikę rynku
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i których zachęca się do konkurencji zamiast do współpracy (Potulicka i Rutkowiak 2010). Studiowanie opowiada się za dobrami wspólnymi (Roggero 2010, Hardt
i Negri 2012) i rozwojem wspólnoty studiującej (Zamojski 2015, Lewis 2013), której
brak wskazywany jest jako jedna z przyczyn rozpadu kapitału społecznego (Bochno
2013a). W oficjalnym, dostępnym dla wszystkich opisie projektu cele działań formułujemy następująco:
(w tym miejscu został wklejony fragment „Założenia i krótki opis projektu”. Zob. wyżej).
Zarówno tak sformułowane cele, jak i sam paradygmat studiowania wymagają
przekształcenia się wykładowcy w facylitatora (Knowles, Holton i Swanson 2009)
czy też bardziej we współ-studenta (Lewis 2013). Oznacza to utworzenie przestrzeni
dla samodzielności studentów (Świrko-Pilipczuk 2004, 2011) i ograniczenie działania dydaktycznego do wspierania samorozwoju, odpowiedzialności i krytycyzmu.
Ponadto zajęcia takie wymagają rozwoju wspólnoty studiujących, stworzenia relacji
zaufania i szacunku. Ponieważ nie posiadam odpowiednich kompetencji w tym zakresie, do współprowadzenia zajęć, zwłaszcza tak zwanej części animacyjnej, zaprosiłem magistra Michaela K., który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Michael K. pomagał mi również w kwestiach związanych z technicznymi problemami
przekładu tekstu.
Dzięki takim zajęciom studenci mieli nie tylko uczynić treści filozoficzne treściami
ich codziennej i zawodowej refleksji (o podobne formy kształcenia pracowników
socjalnych jako odpowiedź na problem relacji teorii i praktyki upomina się między
innymi Barry Cooper), lecz także rozwinąć samopoznanie i wzmocnić relację w grupie, co w niektórych przypadkach zostało osiągnięte, pomimo że projekt nie został
zakończony z wiadomych przyczyn.
Poniżej przejdę do zarzutów, które przedstawiła mi NadDżaba Wydziału Humanistycznego, Profesor dr hab. X Y. Informuję, że nie otrzymałem skargi studentów, toteż
nie wiem, czy na wszystkie zarzuty odpowiedziałem.
W sprawie zarzutów o przymuszanie studentów do zajęć, pragnę wyjaśnić, że po
pierwsze, studenci wyrazili zgodę na zmianę formy wykładu, po drugie zaś – każdy
mógł w dowolnej chwili wycofać się z czynnego udziału, czy to w ogóle, czy w przypadku określonych zadań. Po trzecie, każdy mógł włączyć się do działań grupy. Wycofanie nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. Jedynie osoby, które nie podjęły
próby wykonania projektu, nie mogły liczyć na ocenę bardzo dobrą. Grupa, która
złożyła skargę, wielokrotnie zapewniała mnie, że chce uczestniczyć w tej formie zajęć.
Nie zgłoszono mi, że chcą powrotu do poprzedniej formy.
W sprawie zarzutu o obrażanie studentów dysponujemy, jako katedra, materiałem
filmowym nagrywanym w celach ewaluacyjnych. Wynika z niego, że żadne tego typu
zdarzenia nie miały miejsca. Jestem też w stanie powołać świadków wspomnianego
zdarzenia, którzy mogą poświadczyć, że nie naruszyliśmy norm akademickich.
W sprawie zarzutu na temat nieodbywania się zaplanowanych warsztatów pragnę
wyjaśnić, że domniemane opuszczenie przeze mnie zajęć w dniu 17.01.2016 wynikać
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może z nieporozumienia. Taka data spotkania nie figurowała w ogólnodostępnym
wpisie na podstronie Instytutu. Studenci byli poinformowani, że muszą sprawdzać
pojawiające się na niej informacje. Wszelkie zmiany terminów były konsultowane ze
studentami. Spotkanie z dnia 4.01.2016 miało zostać przeniesione, ponieważ okazało
się, że w tym dniu są godziny dziekańskie. Wszystkie zajęcia wyznaczone w planie
odbywały się.
W sprawie zarzutu o nieodpracowaniu godzin pragnę wyjaśnić, że łącznie odbyłoby się ponad dwieście siedemdziesiąt godzin zajęć. Zajęcia w ACK, często na prośbę
studentów, przekraczały planowane trzy godziny zegarowe. Zdarzało się, że z niektórymi grupami pracowałem do późna, jeśli była taka potrzeba. Ponadto studenci
mogli uczęszczać na wszystkie spotkania, a nie tylko te przypisane danej grupie. Niektórzy z tego korzystali. Poza zajęciami w ACK byłem dostępny dla studentów na
Ogińskiego w środy od godziny 10 do 13, z czego tylko połowa czasu zaliczała się do
obowiązkowych konsultacji. Czas ten przeznaczony był do wspólnej pracy nad projektami. Studenci mogli zgłaszać problemy, wyjaśniałem niektóre teoretyczne kwestie
czy wprowadzałem określone tło, co mogło pomóc studentom w realizacji projektu.
Niektórzy z tego korzystali. Grupa, która złożyła skargę, nie pojawiła się na ani jednym spotkaniu. Dodatkowo nie wywiązała się z podanych terminów w pracy nad
projektem (konsultacja wybranych fragmentów, szkic scenariusza), który minął dnia
9.12.2015. Ze względu na ich prośby i zapewnienia, że chcą brać udział w zajęciach, nie
wyciągnąłem konsekwencji. Chciałbym też zauważyć, że na prośby studentów spotkania dotyczące teoretycznych problemów z projektem odbywały się niekiedy w inne
dni, na przykład w czwartki o godzinie 11. Niektóre zajęcia były przedłużane z woli
studentów, przykładowo jedna grupa stwierdziła, że nie pójdzie do domu dopóki nie
rozwiąże problemu (tekst Adorno Za górami, który wybrali sami studenci). Nigdy
też studenci nie byli zmuszani do dłuższego zostawania na zajęciach, a udział w nadliczbowych spotkaniach obywał się za zgodą i niekiedy z inicjatywy studentów. Przed
przerwaniem projektu niektórzy studenci zgłosili, że chcieliby dodatkowe zajęcia, nie
zdążyliśmy jednak ustalić dogodnego terminu.
W całym projekcie wstępnie zaplanowaliśmy następującą liczbę godzin:
3 h (2 x 1,5 h) – spotkanie wprowadzające dla wszystkich studentów,
5 x 1,5 h – warsztaty pracy ze sceną i tekstem,
5 x 1,5 h – praca nad projektem w grupach zadaniowych,
3 h (2 x 1,5 h) – prezentacja projektów,
1,5 h – omówienie projektów,
3 h (2 x 1,5 h) – refleksja nad tematyką i formą zajęć.
Ze względu na konstruktywistyczny charakter zajęć uległy one modyfikacjom,
raczej poprzez zwiększenie ich liczby, niż zmniejszenie. Elastyczność czasu pracy
wynikała z określonej koncepcji dydaktycznej, która wymyka się czasowi biurokratycznemu (Lewis) czy dyscyplinarnej organizacji czasu (Foucault). Studiowanie wymaga
specyficznego rodzaju czasu i przestrzeni (Agamben, Lewis, Knowles, Giroux).
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W sprawie nielegalności zajęć pragnę wyjaśnić, że ich projekt został przedstawiony władzom Instytutu oraz ogłoszony na stronie internetowej. Byliśmy przekonani, że dopełniliśmy formalności. Wszelki domniemane uchybienia wynikały jedynie
z nieznajomości procedur.
W sprawie łącznia grup chciałbym wyjaśnić, że wynikało ono z konieczności
dostosowania się do istniejącego planu oraz możliwości lokalowych ACK, co sprawiło, że utrzymanie grup wykładowych okazało się niemożliwe. Poza tym możliwość
uczestniczenia każdego studenta we wszystkich zajęciach w zależności od potrzeby
stworzyła grupy, które odpowiadałyby potrzebom dydaktycznym, niekoniecznie
pokrywającym się z administracyjnymi wyznacznikami.
W sprawie niezgodności z sylabusem chciałbym zauważyć, że projekt został
przedstawiony na początku roku. Na podstawie zajęć i ich ewaluacji chcieliśmy stworzyć konstruktywistyczny sylabus. Studenci dopiero po drugich wykładach przeszli
na nową formę zajęć.

Odpowiedź? Wściekłość i wrzask. NadDżaba się zdenerwowała. Z jednej
strony studentki i studenci „spamują” jej skrzynkę. To pewnie przez nas, to
pewnie my im kazaliśmy. Z drugiej – Szefowa nie chce poświęcić swojego
pracownika, tylko go broni. Doktora – jakich wielu. A przecież tutaj trzeba
wytyczyć mi sprawę dyscyplinarną. Żeby takie rzeczy nie działy się więcej na
uniwersytecie.
Nie dostałem odpowiedzi na swoje wyjaśnienie. Nikt z władzy nie ustosunkował się do moich argumentów. Zarzuty były powtarzane nieustannie. Zniknął tylko ten, że niby poniżałem studentów. W to chyba nikt, kto mnie zna,
nie uwierzyłby. Poza tym NadDżaba miała trudność z określeniem, o jakiego
studenta chodziło i kiedy. Miałem świadków na to, co się wydarzało. To jednak
nikogo nie interesowało. Tak samo jak nikogo nie interesowały głosy protestujących studentów. To tylko spam. Nic więcej.
Nota metaautoetnograficzna
Pisanie o tym przynosi obrazy. Z jednej strony te,
które budzą moją radość: realne zaangażowanie
niektórych studentów, wyrazy solidarności z ich
strony. Z drugiej – ponury obraz szalonej władzy,
pozbawionej wszelkich etycznych hamulców. Władzy oszalałej na własnym punkcie.
Przypominanie przynosi dawno zapomniane smu
tek i złość. Muszę oddzielać je od siebie, aby nie
czynić tekstu donosem, oskarżeniem, a jedynie opowiadaniem. Trochę wbrew sobie. Chciałem mieć
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to za sobą. Było, minęło. Ale nie minęło. Niekiedy
wylewa się samo z siebie, jak podczas rozmowy ze
studentami, kiedy poszukiwali lepszych sposobów
edukacji akademickiej. Ktoś wspomniał o wykorzystaniu teatru. Strzeżcie się biurokratów, mówię.
Zwłaszcza gdy różnicie się w poglądach. Biurokracja nie jest na nie ślepa mimo tego, co głosi. Jeżeli
chcecie robić coś nowego, coś sensownego, to się
zabezpieczcie na wszelkie możliwe sposoby.
Piszę to niejako przeciwko sobie, nie tylko dlatego, że muszę ponownie, w myślach przechodzić
przez piekło. Piszę przeciwko sobie, bo poruszanie
takich spraw może wydać się nietaktem. Abstrakcyjną krytykę władzy jeszcze jakoś się akceptuje
na uczelni, ale krytykę konkretną już niekoniecznie (Smith 2013). Taka krytyka uruchamia sieci
oparte niekiedy na mrocznej solidarności (Moroz
i Szwabowski 2017). Jest to ryzyko. Milczenie jednak jest bardziej niebezpieczne. Po pierwsze, pozostawia narrację władzy nienaruszoną; po drugie,
skrywa jej mechanizmy funkcjonujące w szarej
strefie uniwersytetu, a posiadające istotny wpływ
na jego funkcjonowanie.
Piszę, bo projekty i wydarzenia wokół nich były
doświadczeniem, które do dzisiaj oddziałuje na
moją pracę. Ponadto opowieść moja ukazuje problemy ze zmianą w kształceniu akademickim. I to
nie tylko w tym sensie, że mamy biurokratów czy
osoby nieetycznie korzystające z władzy w celu
eliminowania tych, których z jakiś przyczyn nie
lubią. To, co istotniejsze, to trwałość pewnych paradygmatów, ideologii edukacyjnych, które uległy
normalizacji i traktowane są jako normalne, oczywiste. Przytoczenie tej opowieści ma więc sens
większy, niż jedynie przytoczenie przykładu „szaleństwa władzy” czy próba zemsty. Tym, co najbardziej mnie bolało w całej tej aferze, to lekcja, jakiej
udzielono większości studentów. I lekcji tej udzielili
pedagodzy. Z ustami pełnymi frazesów.

Święta spędziłem na rozmyślaniu, planowaniu oraz telefonicznych rozmo
wach z Szefową i ze studentami. Wtedy mieliśmy jeszcze nadzieję, że uda się
wszystko przywrócić. Niestety nie udało się. Cała sprawa miała się ciągnąć
jeszcze długo.
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NadDżaba stwierdziła, że godziny zajęć w ramach projektu nie były godzinami mojej pracy. W konsekwencji nie wykonywałem swoich obowiązków.
W tej sytuacji szybko zorganizowałem wraz ze studentami bloki wykładowe.
Na ich pytania o to, co dalej i czy można wciąż pracować nad wystąpieniami,
zaproponowałem, że skoro zabrano nam salę, możemy kontynuować pracę na
uczelni. To jednak również zostało zablokowane. Wykład ma być wykładem.
A jak każdy pedagog wie, ten jest tylko jeden.
Pierwsze zajęcia zostały zaszczycone obecnością władz dziekańskich. Bez
informowania mnie ani kierownika katedry. NadDżaba przyszła pod koniec
wykładu. W jego trakcie zagadywała studentów i coś cicho komentowała. Opowiadałem o tym, czym jest paradygmat i jak jest ujmowany w ramach nauk
społecznych, a także rozważałem, czy filozofia jest nauką paradygmatyczną. Był
to trudny wykład, przeprowadzony dla problemowej grupy. Od początku nie
czułem się komfortowo. Pojawienie się nagle NadDżaby wybiło mnie z myśli.
Analizowałem właśnie problemy, które wymagały skorzystania z wcześniej zdobytej wiedzy. Toteż gdy później NadDżaba uznała, że nic z mojego wykładu nie
zrozumiała, nie zdziwiłem się. Nie tylko z powodu warunków rozumienia danej
osoby – po prostu weszła w połowie omawiania konkretnego problemu. Sam
bym się nie połapał, gdybym uczestniczył tylko w tej części. Nie przeszkodziło jej
to jednak w uznaniu, że cały wykład był źle zrobiony oraz niezgodny z sylabusem.
Na moją prośbę na następny wykład z problemową grupą przyszła Szefowa z profesorem. Nie spóźnili się. Ich ocena była inna. To był dobry wykład,
tyle że w paradygmacie behawioralnym. Przekazywałem wiedzę, która jest
w podręcznikach. Z drobnymi uwagami od siebie. Aktywność studentów nie
była za duża. Bo i po co? To wykład.
Sprawa wciąż nie była zakończona, lecz trochę przycichła. Nie podnoszono
już kwestii, że niby poniżałem studentów. Skoncentrowano się na tym, że nie
poinformowałem władz o projekcie. Na to nic nie mogłem odpowiedzieć. Nie
miałem dokumentu, w którym wyrażają zgodę. Jego brak oznaczał samowolę,
ignorowanie hierarchii i zasad. Ten problem wzięła na siebie Szefowa.
Ustaliłem ze studentkami i studentami warunki zaliczenia przedmiotu. Po
raz kolejny, w nowych okolicznościach. Nim nastał czas zaliczeń otrzymałem
maila z informacją, że mam przeprowadzić test i dostarczyć pytania do dziekanatu w celu oceny ich zgodności z sylabusem. Test z filozofii edukacji jak
najbardziej pasował do paradygmatu dydaktycznego reprezentowanego przez
władzę. Poinformowałem grupy o narzuconej nam zmianie warunków zaliczenia. Tydzień później NadDżaba uznała, że zaliczenie powinno mieć charakter komisyjny. Zastanawiałem się, co jeszcze może się zmienić. Okazało się, że
moje oceny miała dodatkowo zweryfikować osoba spoza Instytutu Pedagogiki.
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Przeprosiłem po raz kolejnych studentki i studentów za to, co muszą przechodzić. Wiedziałem, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ataki na mnie uderzały też w nich. Starałem się uczynić wszystko, aby ponieśli jak najmniej strat.
Miałem już dość. Pragnąłem tylko tego, aby to się zakończyło. Studenci
również. Chociaż niektórzy ciągle zastanawiali się, czy nie uda się reanimować projektu. Pojawiła się idea, aby uczynić to poza uniwersytetem. Obawiałem się jednak, że to tylko jeszcze bardziej rozwścieczy władze, które chciały
zrobić wszystko, aby nic z niego nie zostało. To był tylko wybieg leniwego,
kiepskiego dydaktyka, aby nie pracować – taką sugestię usłyszałem. Łącznie
z krytyką działań niektórych osób z naszej Katedry. „Jakieś wycieczki i inne
rzeczy, a tu trzeba pracować”, powiedziała NadDżaba.
Projekt „Teatr Filozofii” został przerwany przez władze wydziału. Uzasadnione to było tym, że, po pierwsze, zajęcia nie odbywały się w sali wykładowej,
tylko w należącej do uczelni sali teatralnej; po drugie, nie były realizowane
treści zawarte w sylabusie; po trzecie, to, co robiłem, nie było wykładem,
ponieważ za mało mówiłem; po czwarte, spotkania odbywały się w innym
czasie niż zapisano w programie. Władze wydziału stwierdziły, że to nic osobistego, lecz po prostu są zobowiązane kwestiami formalnymi, a te nie zostały
dopełnione. Po kilku miesiącach „negocjacji” sprawa wydawała się skończona.
Ja zająłem się innym projektem. Dopiero pod koniec drugiego semestru problem powrócił wraz z jakąś inną rzekomą skargą na mnie. Skargi nie było, bo
tym razem poprosiłem o jej udostępnienie. Za to były dokumenty do podpisania – niby żeby zamknąć sprawę. Później się dowiedziałem, że mam uważać,
bo mają na mnie papiery. Zapisałem się do związku zawodowego.
Pomimo wszystko, a może przez to wszystko, podjąłem się projektu w następnych latach. Nie miałem już wsparcia Michaela. Nie miałem też dostępu
do sali teatralnej. Czas zajęć został wyznaczony odgórnie. Prowadzę w tych
warunkach zajęcia już dwa lata i nie udaje mi się stworzyć tego, co udało się
w murach ACK.
Czy to działa przestrzeń? Niekiedy naprawdę niesympatyczna dla podejmowania aktywności? Może czas? Niekiedy są to późne godziny, gdy zajęcia
trwają od rana. Niczym w fabryce z czasów starego, dobrego kapitalizmu:
od ósmej do dwudziestej pierwszej. I to bez przerwy obiadowej. Myślę, że
nie ma tej „świętości”, która pojawiała się z przejściem do innej przestrzeni –
odcięcia się od szkolnej ławki, biurokratycznego podziału czasu, relacji, które
narzucała przestrzeń uniwersytecka. Brak świętości odcięcia, które tworzy
szczelinę dla twórczości, samodzielności i kreatywności. Brakowało też tych
głupich rzeczy, którymi zajmował się Michael. Ćwiczeń, które pozornie wydawały się nie mieć nic wspólnego z filozofią. Ćwiczeń, które odblokowywały
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ciała i relacje, otwierały na kreatywność. Studentki i studenci z pierwszej
wersji projektu podkreślali, że miały one dla nich wspólnototwórczy charakter, stawali się bardziej odważni, pewni siebie – zarówno w życiu uniwersyteckim, jak i poza. Brakowało też sprzętu, możliwości gry świateł, muzyki,
wreszcie samej sceny.
Nie ma co narzekać, myślałem. Nie ma co tłumaczyć się warunkami, jak
czynią to niektórzy nauczyciele. Trzeba działać, robić swoje na tyle, na ile
jest to możliwe. Mimo to odczuwałem nieustannie niedogodności związane
z nowymi warunkami. Ciągle widziałem różnicę, która nie dawała mi spokoju.
Wydawało się, że widoczna teraz mniejsza samodzielność niektórych czy też
jawny brak motywacji, przejawiający się na niektórych twarzach, to kwestia
obiektywnych warunków.
Nie jestem pewien, na ile otworzyłem się na nowe warunki. Na nowe spotkania. Czy czasem nie stałem się zakładnikiem przeszłości, którą pewnie idealizuję? Czy nie pragnę powtórzyć tego, co wydarzało się w ACK ? Niektóre
rzeczy kopiowałem, próbowałem co nieco przemycić. Nie było to tym samym.
Nie mogło być. Czym więc było? Co mogło się wyłonić w tych warunkach?
Drugi rok… Inne miejsce, inne warunki, inni ludzie, inny ja.
Pierwsze wrażenie – poszło w miarę sprawnie. Co to znaczy? Sprawnie:
bez konfliktów, zakłóceń. Każdy dobrze odegrał swoją rolę? Projekt był bardziej dopasowany do typowej edukacji? Nie robił aż takiego wyłomu?
Nowe władze zgodziły się na zmianę części wykładów na ćwiczenia. To
pozwoliło na elastyczne manewrowanie. Zaczynam od zapytania studentów,
czy chcą czegoś nowego. Chcą. Chociaż są trochę niepewni.
– A ocena?
– Kreatywność, kreatywność, kreatywność.
– A jak się nie uda?
– To wstępne ćwiczenia zapewnią zaliczenie na podstawowym poziomie.
Jest przygotowanych kilka zadań. Nie martwcie się ocenami. Zróbcie coś
niesamowitego.
Organizujemy pracę, robimy kilka wprowadzających ćwiczeń, a potem
już sami pracują. Daję propozycję, że dla chętnych możemy zorganizować
dodatkowe warsztaty. Jeden ze studentów, później członek koła, zajmuje się
teatrem. Jest trochę chętnych, ale nie możemy zgrać wszystkiego czasowo. Ja,
oni, on – przytłoczeni godzinami dydaktycznymi.
Od rana do nocy – kawa, papieros, aspiryna. Wchodzą – wychodzą. Fabryka.
I próba wykorzystania jej dwoistości (Marks 1951).
„Trochę tego, trochę niczego” (Klus-Stańska 2013: 115)?
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Panuje chaos. Niektóre ćwiczenia nie wychodzą, inne w miarę. Gnębi mnie
poczucie, że coś umyka, że to nie tak, jak było, jak powinno być. Nie obserwuję tego samego, co wcześniej.
Naprawdę? Czy może moje iluzje, wyidealizowane wspomnienia, założenia zderzają się z nieprzewidywalną, bogatą, dziejącą się rzeczywistością?
Patrzę na jedną grupę. Myślę, że będzie kiepsko. Raczej nie pracują. Gdy
ich pytam o scenariusz, mówią, że pokażą na końcu. Mówię, że dobrze, na
państwa ryzyko. Nie ufam ich samodzielności. Jedyne co ze mną skonsultowali, to wybór tekstu. Później nic. Inni przychodzili, poprawiali scenariusze,
męczyli się nad interpretacją.
A już nie pamiętasz tych, co siedzieli wpatrzeni w telefony? Zerkali
na zegarki. Odpowiadali tylko pytani. Siedzieli i nie chcieli nic poprawiać. Tamci ciągle o czymś dyskutowali. Niekiedy bardzo głośnio.
Pamiętam, ale to inna opowieść. Budzili inny niepokój.
W tym przypadku nie byłem pewien – pracują czy udają, są
samodzielni czy liczą, że nie będę się czepiał wykonania. Tam miałem pewność, że nie działają. Tutaj nie.

Idę na ostatnie zajęcia trochę podenerwowany. Czuję niepokój. Tak jakby to,
co przedstawią, miało świadczyć, czy dobrze poprowadziłem zajęcia. A może
o tym, czy po prostu coś się wydarzyło? Sprawdzian – dla nich, dla mnie.
Grupa, o której wspomniałem, zrobiła rewelacyjne przedstawienie. Nie
tylko interesująco wykonane, lecz także odnoszące filozofię do realnych problemów. Dobrze, że się nie wtrącałem.
Grupy, grupy, grupy. Z niektórymi skończyłem. Na ich miejsce przyszły
nowe. Gubiłem się, ile ich jest. Dużo, za dużo. I jeszcze nieprzyjazna przestrzeń. Plan zajęć nie sprzyjał kreatywności. Niekiedy sam nie dawałem rady,
gdy po wielu godzinach ze studentami wchodziłem do kolejnej sali. Niełatwo
było tryskać pomysłami i entuzjazmem. Z trudem się myślało. Nie tylko mi.
Nawiedzała mnie melancholia. Poczucie, że w tych warunkach ten projekt
jest bez sensu. Poczucie to potęgowały grupy, które nie pracowały. Ale wtedy
też przecież nie wszyscy byli aktywni, niektórzy tylko siedzieli na widowni.
Istotne zaangażowanie wykazywała mniejszość. Czy nie było tak i tym razem?
Tylko że teraz nie działo się nic, do czego mogli dołączyć, co mogło ich zainspirować. Całe grupy. I zdanie zasłyszane po zajęciach: „Mam kolegę po filozofii,
to nam napisze scenariusz”.
Słowa te wywołały we mnie paraliżujące przygnębienie. Poczucie, że może
i inni oszukują. To tylko taka gra, a ja jestem szczęśliwy w swoich dydaktycznych iluzjach. Tak, bywają momenty, że pragnę zakończyć projekt. Nigdy więcej,
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myślę w chwilach zwątpienia. Ponownie wątpię w sens pracy dydaktycznej.
Zdarzają się jednak dwa, trzy przedstawienia, które są naprawdę twórcze.
Dla tych momentów, dla tych iskier warto się męczyć. Warto?
Rok trzeci – inny ja, inni oni… Jest mniej grup, za to są one liczniejsze.
Projekt bardziej mi zgrzyta. Odnoszę wrażenie, że trudniej z komunikacją, że
się jakoś mijamy. Czuję dominujące uczucie porażki i pragnienie, aby zajęcia
szybko się skończyły. Dyskusje grzęzną, praca zespołowa również. Zastanawiam się, czy nie za bardzo chciałem skopiować zajęcia z poprzedniego roku,
czy nie stworzyłem maszynki dydaktycznej, wzorca, według którego miało się
wszystko dziać, bez patrzenia na zgromadzonych?
O godzinie szesnastej na wykładzie nie wiem za bardzo, co mówię. W sali
jest duszno, masa stłoczonych ciał. Słońce oślepia przez okna naprzeciw
biurka. Żaluzje są zniszczone. Enta kawa. Bez obiadu, bo była kolejka, czasu
nie wystarczyło… Blask monitora. Słowa same się mówią… Szum, tłok…
Godzina dziewiętnasta, ćwiczenia, tekst filozoficzny do dyskusji – aspiryna
na ból głowy, kołatania serca. Obiad o dwudziestej drugiej. Pobudka o szóstej
rano. W wolnym czasie remont – przeprowadzka – próba pisania habilitacji…
Teraz, po dwóch projektach poza ACK i ze świadomością, że już tam nie
wrócimy – budynek został wystawiony na sprzedaż – zastanawiam się, czy
nie należy tego przeorganizować. Nie próbować kopiować tego, co działo się
w ACK, lecz zacząć od nowa. Przemyśleć wszystko dokładnie, wiedząc, jakie są
warunki i jakie są główne problemy. Odczuwam, że w tym projekcie jest coś
nie tak. Nikt już nie chce siedzieć dopóki nie zrozumie. Mało kto zagląda do
przyniesionych książek. Część osób czeka aż inni za nich zrobią, aż minie czas.
Może te kilka przedstawień nie tyle dzieje się dzięki, co raczej pomimo tego,
jak projekt jest zorganizowany.

Autoetnografie studiowania. projekt drugi
O tym projekcie pisałem już kilka razy, za każdym razem trochę inaczej
(Szwabowski: w druku, Szwabowski i Wężniejewska 2017, Kaczmerek i in.:
w druku). Opowiadałem o nim na kilku konferencjach. Zawsze snując inną
historię, co innego się ujawniało. I to nie tylko dlatego, że spoglądałem na
niego z innej pespektywy, pisałem lub mówiłem o nim z kimś, tworząc różne
kolektywy, gdzie w wielogłosach powstawał drążący obraz. Jedność – tymczasowa nawet – jest iluzją porządkującego dydaktyka czy badacza. Pozór rozpoznania. Jest, jak już wspomniałem wcześniej, wiele opowieści, mówienie
jednej to pomijanie wielu innych (Guttorm 2012).
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Popękana opowieść – popękany projekt. Wielokształtne, wielowarstwowe –
multiplikacja multiplikacji – i znowu pozór – pozór historii.
Opowieść zaczynam ponownie od pragnienia opisu technicznego. No cóż,
pod tym względem był on… zróżnicowany. Zmieniałem sposób jego prowadzenia nie tylko co roku, lecz nawet w odniesieniu do grupy, podgrupy, minigrupy,
a nawet pojedynczych osób; ciągle się rozpraszał, indywidualizował. Nieustannie testowałem i nieustannie ponosiłem porażkę. Odnosiłem też sukcesy.
Nie był to projekt, tak samo zresztą jak poprzedni, zanurzony w dydaktyce
technicznej (Malewski 2010). Mimo to ilekroć zaczynałem o nim mówić, czułem się niejako zobowiązany, by podać instrukcję, opis postępowania. I to na
konferencjach zarówno pedagogicznych czy dydaktycznych, jak i metodologicznych. Ukazać technologię… By udowodnić, że wiem, co robiłem? Ponieważ
na tym polega działanie dydaktyczne bądź metodologiczne? Jeżeli ukazywać,
to przede wszystkim to, co ja – ja nauczyciel, ja badacz – robiłem. Sam projekt zaś opierał się takiemu pragnieniu zinterioryzowanych wymogów opisu
(tego jak jest/było). Był chaosem, w którym działy się różne rzeczy i które do
dziś różnie mi się jawią. To nie był jeden projekt. Tak samo jak poprzedni. To
tylko iluzja opowieści.
Cel był prosty: stworzyć przestrzeń dla głosu studentek i studentów,
a tym samym umożliwić transformację siebie i świata. Przestrzeń dla głosu
miała być przestrzenią dla zmiany. Autoetnografia została potraktowana jako
metoda uruchamiająca dociekania robotnicze. W tym przypadku byłyby to
dociekania studenckie. Celem nie było jedynie „danie głosu”. Wraz z otworzeniem przestrzeni, końcem monologu i wymiotów narracyjnych sala miała
wypełnić się zróżnicowanymi opowieściami.
Założyłem, że osoby, po pierwsze, będą musiały sproblematyzować własną
sytuację bycia studentem, odpowiadając na pytania: Co znaczy bycie studentem? Co mogłoby znaczyć? Czym jest dla mnie studiowanie? Czym mogłoby
być? Problematyzacja własnego uwikłania w życie studenckie przełożyłaby
się na wyszukanie sfer problemowych, czy to zdarzeń mających charakter
inicjacyjny, czy też innych rytuałów, wydarzeń konstytuujących, sytuacji,
w których relacje studenta z władzą przejawiają się wyjątkową intensywnością. Następnie, kiedy indywidualna narracja zostanie zarysowana, szkicowo opowiedziana, miała nastąpić próba wspólnego namysłu, pogłębiania
i porządkowania opowieści w ramach jednej książki – książki będącej nie tyle
zbiorem osobnych artykułów, co wspólnym dziełem od początku do końca.
Taki zabieg miał na celu rozwój dialogu, empatii, wykraczania poza wąskie
ja, w którym łatwo się zakleszczyć przy używaniu autoetnografii; miał także
rozwijać umiejętności doszukiwania się tego, co wspólne, i godzenia się na
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różnice. Miała powstać zróżnicowana, a zarazem jednolita opowieść studentów o ich wspólnym doświadczaniu studiowania. Ich wspólny głos – jednocześnie głos każdego z nich osobno.
studenci zaczęli opowiadać historie sobie nawzajem. W ten sposób lepiej się poznali
i zrodziło się między nimi zaufanie. Jednak zaufanie powstało też na skutek tego, że
opowiadając własne historie, sami się wzmocnili wewnętrznie, mogli stworzyć sobie
lepszy wizerunek własnej osoby i w ogóle zaczęli lepiej siebie rozumieć, co z kolei
pozwoliło im na większą swobodę i śmiałość w kontaktach z innymi ludźmi oraz
przydało autentyczności ich opowiadaniom. W każdym razie pozytywnie na własnej
skórze odczuli, jaką moc przemieniania ludzi ma opowiadanie (Oehlmann 2012: 31).

Książka miała nie tylko uaktywnić głosy i przyczynić się do przemian samych podmiotów, lecz także stać się maszyną wojenną. Miała być czymś, co
może przyczynić się do przemiany sytuacji na różnych obszarach. Widziałem
tę książkę jako wyraz społecznego zaangażowania spełniającego się już w tym,
że głosy „tubylców” zaczynają rościć sobie pretensje do bycia na równych prawach z głosami „cywilizowanych”. Tym samym mogłaby ona zainicjować oddolne przekształcenia instytucji, w której studenci stawaliby się podmiotami,
a nie przedmiotami nekrofilnej dydaktyki.
Na pierwszym wykładzie inicjującym projekt zacząłem od małego kazania.
Stwierdziłem, że znaczna część pracy dokonywanej przez studentki i studentów nic nie znaczy, jest pozbawiona sensu innego niż zaliczenie przedmiotu.
Prace semestralne, prace dyplomowe to w większości przepisywanie. Kto
traktuje je poważnie? Makulatura.
Częściowo prowokowałem, częściowo nie. Czy nie odczuwamy tego, że nie
traktujemy pracy studentek i studentów poważnie? Nawet tego od nich nie
wymagamy. Szkolne odtwarzanie wiedzy – to tak. Tworzenie, prowadzenie
badań – co najwyżej tak to określamy. Ich samych rzadko wciągamy w badania i namawiamy do ich podejmowania. W ramach koła, słyszę niekiedy. Takie
rzeczy w ramach koła. Nie na zajęciach! Wiem. Sylabus! Egzamin! Wiedza32!
Tak jakbyśmy sami się poddali uszkolnieniu dydaktyki akademickiej.
Pytanie o sens pracy studentów nie wydaje się pytaniem nieuzasadnionym.
Możliwe, że jest ono najistotniejsze. Czy nie jest tak, pytałem, że wasza praca
nie ma nic wspólnego z waszym życiem, że kształcenie rzeczywiście staje się
papierowe? Czy nie warto uczynić go sensownym?
Brak sensu pracy, jej alienacja, wiąże się z brakiem głosu. Głos samych
studentów jest niemal niesłyszalny. Zarówno w przestrzeni instytucji, jak
i badań. W obu przestrzeniach są oni raczej przedmiotem, niż podmiotem.
Czas to zmienić. Czas zmienić wszystko.
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– Chciałbym – powtórzyłem główny cel – żeby napisali państwo książkę
wspólnie. Tak jakby wszyscy byli autorami jednego tekstu. Tylko tyle ode
mnie. To jest państwa projekt, mają państwo całkowitą dowolność w sposobie
jego realizacji. Ja tylko będę pilnował terminów. A raczej ostatniego terminu.
Reszta należy do państwa.
Mówię, że przestaję ich traktować jako uczniów, że stają się badaczami –
badaczami siebie i swojego uwikłania w studiowanie.
Są pytania, na które warto odpowiedzieć sobie na początku. Po co pisać książ
kę? Co chcemy przekazać/dowieść/powiedzieć/opowiedzieć? Dla kogo pisać?
– Jakieś pytania?
– Ile stron? – pada z sali.
Podaję wymogi, jakie postawiło minsterstwo. Minimum sześć arkuszy.
Robi się hałas. To dużo. No jak to tyle? Nie można mniej?
– To nie jest dużo – odpowiadam. – Państwa jest dużo. Wyszłoby około czterech tysięcy znaków na osobę. To nie jest dużo. Parę stron. Zresztą ważniejsze
jest, aby to miało jakiś sens.
Nie wydają się do końca przekonani. Próbuję dalej przekonywać, że limit
stron nie jest ważny.
– Na razie go możemy zawiesić – stwierdzam, aby odegnać zmorę objętości. To zawsze wydaje się takie trudne do wypełnienia. I takie destrukcyjne
dla myślenia o tym, co pisać. To jak koncentrowanie się na ocenie zamiast na
problemie.
– A jak to będzie ocenione?
– Albo się uda, albo się nie uda – mówię pół żartem, pół serio. – Na następnym spotkaniu porozmawiamy o metodologii. Wtedy też kwestia oceniania
powinna się rozjaśnić. Nie wiem, jak oceniać głosy. Wiedzą państwo… Czy
w ogóle to jest właściwe podejście? Głosów się wysłuchuje, odpowiada na
nie, stara je zrozumieć.
– Czyli się zobaczy?
– To mają być państwa głosy. Głosów nie będę oceniał. Interesuje mnie
tylko efekt końcowy. Czy się uda, czy się nie uda.
Wtedy, tak samo zresztą i teraz, pisząc te słowa, zdaję sobie sprawę, że
ocena jest istotną kwestią. Cholerna ocena, która ni jak mi nie pasuje do autoetnografii. To samo paskudztwo, co przy określaniu wartości czyjegoś dorobku.
Oceń opowieść od 2 do 5. Zobacz, ile punktów ma czasopismo. A przecież autoetnografia jest przeciwko ocenianiu – sama ocena jest traumą (Pulson 2017b).
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– Wrócimy do tego jeszcze – mówię. – Na razie proszę, aby państwo zastanowili się nad wspomnianymi pytaniami, nad tym, o czym chcieliby opowiedzieć.
W tyle głowy słyszę zaś: „dostrzegamy, że kryteria ewaluacji są polityczne:
uprzywilejowują pewne głosy i projekty badawcze, jednocześnie zniechęcając
(discouraging) i uciszając inne głosy i projekty” (Adams, Jones i Ellis 2015:
102). Próbuję współtworzyć nie tylko inną dydaktykę, lecz także naukę, jednocześnie będąc zakleszczonym w istniejących kulturach selekcji i milczenia.
Jednocześnie będąc zmuszonym do oceniania, do selekcjonowania – oczekują
tego zarówno akademiccy biurokraci, jak i studenci, dla których arbitralny
porządek uległ normalizacji i totalizacji.
Dla rozgrzewki proszę, aby studenci opisali studiowanie przy użyciu metafory. Przez sale przebiega szum. Niektóre twarze wyrażają zakłopotanie.
– To znaczy? – pada pytanie.
Powtarzam polecenie. Metafora i krótkie jej użycie. Kilka zdań. Tak do pięciu. Dwie minuty? Wystarczy? Pięć? Chyba tak. Ochotnicy odczytują, co napisali. Niewiele osób. Kilka zapada mi w pamięć. Wszystkie odczytane przykłady
ujmują studiowanie raczej w ponurych barwach. Absurdalna czynność. Pozór.
Ułuda. Rozczarowanie. Uniwersytet w ruinie. Czasami tęsknota za sensem.
Czasami tęsknota za prestiżem. Czasami niechęć do akademickiej wiedzy.
I milczenie innych.
– Dobrze. Metafory mogą być punktem wyjścia do państwa tekstów autoetnograficznych. Pytania?
Dostrzegam w niektórych oczach przerażenie. Na razie uważam to za normalne. Bardziej niepokoi mnie postawa niektórych, wyrażająca się w tym, że
wydaje im się to proste.
Na drugich zajęciach zajmujemy się kwestią metodologii. Wiem, że pierwszy raz stykają się z autoetnografią. O czym zresztą szybko mnie informują.
Dziwna nazwa, nikt nigdy im o czymś takim nie mówił. To słowa wypowiadane przy pierwszej edycji. Dwa lata później niektórzy spotkali się już trochę
wcześniej z autoetnografią, na innych zajęciach mieli coś przy pomocy autoetnografii opisać.
Przy każdym spotkaniu zdaję sobie sprawę, że moje krótkie streszczenia są
dla nich nie do końca jasne. Zrozumienie metody – jej sensu, podstaw, relacji do innych – jest jedną z istotnych przeszkód w realizacji projektu. Bardzo
często w różnych grupach pojawiają się prośby o wzór. O konkretne techniczne instrukcje. „Co to za metoda bez jasnego stwierdzenia, że zrobienie
A i B daje C?”. „Siebie? Badać siebie? To nienaukowe”. Oczywiście nie wszyscy
mają z nią problemy. Niektórzy bardzo szybko pojmują, o co w niej chodzi.
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Nieliczni stają się jej zwolennikami. Z nielicznymi do dzisiaj pisuję teksty
autoetnograficzne i jest to nasza buntownicza modlitwa.
Wprowadzenie w metodę zostaje zorganizowane tak, aby jednocześnie
uruchomić kolektywną pracę. Wybrane teksty z metodologii, pocięte wcześniej na fragmenty, rozdaję losowo, każda grupa ma inny fragment33. Miałem
nadzieję, zapisaną w scenariuszu lekcji, że zmusi to studentów i studentki do
wzajemnej interakcji, negocjowania oraz wypracowywania wspólnego stanowiska – wszak dopiero z połączenia mógł wyłonić się sens. Dla zdecentralizowania swojej pozycji czynię Paulinę moderatorem dyskusji. Otrzymuje ona
czapkę szefa.
Nie do końca wychodzi tak, jak zaplanowałem. Poszczególne osoby streszczają jedynie swoje fragmenty, nie starając się stworzyć spójnej narracji.
Pytania, które się pojawiają, kierowane są do mnie, nie zaś do współbadaczy. To ja jestem źródłem wiedzy pomimo tego, że nie mam czapki szefa. Na
początku odmawiam odpowiedzi. Sami mają rozwiązać problemy ujawniające
się w trakcie. Pytajcie koleżanek, mówię, one mają teksty, ja nie. Nieufne spojrzenia. To po co tu jestem, zdają się pytać. Przecież ja wiem, to czemu nie chcę
powiedzieć? Marnowanie czasu. Nieśmiałe próby nawiązania dialogu między
sobą, który rozpadał się, częściowo z powodu braku rozumienia fragmentów.
Milczenie sprawia, że dokonuję krótkiego podsumowania najważniejszych
kwestii związanych z autoetnografią. Rozważania metodologiczne są dla nich
zbyt dalekie, jakby brakowało siatki pojęciowej do rozumienia specyfiki autoetnografii, ulokowania jej w kalejdoskopie badań. Proszę, aby doczytali teksty
w domu, zapoznali się z metodą, wtedy wrócimy do dyskusji. Mają też podjąć
decyzję, czy chcą brać udział w projekcie.
Trzecie zajęcia poświęcamy stworzeniu planu książki. Ponownie pojawiają
się pytania o to, po co ją pisać. Co chcemy przekazać, dowieść, powiedzieć,
na jakie zagadnienia odpowiedzieć? Dla kogo pisać? Jaką formę ma przyjąć
książka: zbiorowe autorstwo czy indywidualne i w małych grupach pisane
rozdziały? Jaki styl: poetycki, akademicki, potoczny, hybrydowy? Jakie problemy widzą studenci? Proszę nie zapominać, że autoetnografia to metoda
krytyczna, mówię.
Powoli pojawiają się propozycje. Wszystkie zapisujemy. Studentki i studenci
co jakiś czas pytają, czy dobrze myślą. Zabieram głos bardzo rzadko, nawet
wtedy, gdy mam wrażenie, że brną w ślepą uliczkę. Interweniuję jedynie wtedy,
gdy ich pomysły są nie do zrealizowania metodą autoetnograficzną, gdy przyjmują postawę pozytywistyczną, gdy urzeczowiają siebie i innych. Uciszam
więc głosy wypowiadające się w duchu badań ilościowych. Osoby mocno zanurzone w tym paradygmacie odchodzą z projektu. Mówią, że to nie jest nauka.
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Studentki dyskutują. Parę osób zaczyna nadzorować debatę. Pojawiają się
różne propozycje. Niektóre zostają odrzucone. Ujawniają się różnice zdań na
temat studiowania. Mówię, że to nie problem, różnica nie musi być konfliktem. Dobrze będzie ukazać wielość podejść. Niestety ci, którzy mają trochę
inne zdanie, wycofują się. Nie wiedzą, jak mają partycypować. Z różnością
jest problem.
– Jak mamy pisać wspólnie, skoro różnie to widzimy?
Pytanie to pojawia się co jakiś czas. Tak jakby inne zdanie nie tyle było
zbrodnią, co wymagało tolerancyjnego milczenia, było czymś, z czym nie
można dyskutować, dochodzić do jakiegokolwiek porozumienia.
Mówię, że obraz może nie być jednolity. To jednak nie wydaje się niektórych przekonywać, inni interpretują moje słowa, jak się później okazuje, jako
zwolnienie z konieczności negocjowania, dyskutowania. Mówią swoje i tyle.
W końcu wyłania się struktura książki.
– Dobrze? – pytają.
– To się okaże. Zobaczymy, co będzie dalej.
Ustalamy, że na następne spotkanie każdy napisze krótki fragment do
pierwszego rozdziału, stronę, dwie. Przyniosą to zarówno w wersji papierowej, jak i prześlą w elektronicznej. Wspólnie spróbujemy coś z tego złożyć.
Na zajęcia przynoszę komputer, uruchamiamy edytor tekstu i wyświet
lamy obraz przez projektor. Przed nami jest pusta kartka, która ma się wypełnić słowami. Zaczynamy od lektury wybranych fragmentów. Nie wszyscy
przynieśli, więc nie jest ich dużo. Mimo to – cisza.
Cisza.
– No i? – pytam. – Co z tym zrobimy?
Czuję niepokój. Widzę, że to nie zostało przeze mnie dobrze obmyślone.
Nie przygotowałem żadnej strategii. Wydawało mi się, że praca rozwinie się
sama, a teksty poprowadzą mnie i studentki.
Cisza.
– Może to po kolei poustawiać? Jedno po drugim – słyszę niepewny głos
studentki.
Nie wszystkim to się podoba. No bo jak, tak po prostu? Można potem napisać jakieś podsumowanie. Albo we wstępie. Może w zakończeniu. Źle, pojawiają się kolejne głosy, że nie ma wszystkich tekstów.
– Nie każdy ma coś do napisania na każdy temat – pada odpowiedź. – No bo
co ja mogę powiedzieć o studiowaniu i pracy? Albo o byciu z małego miasta?
Nie jestem matką, to nie mam też problemów rodzinnych…
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Kartka jest biała. Jedna ze studentek wyświetla spis treści.
– Może podzielimy się na następne zajęcia? Kto co napisze?
Tak, dobry pomysł. Następuje podział.
Na zakończenie zajęć proponuję uruchomienie grupy na Facebooku. Ułatwi to komunikację i stworzy możliwość komentowania tekstów, łatwiej też
będzie dzielić się materiałami. Mam nadzieję, że włączenie przestrzeni wirtualnej przyczyni się do lepszej komunikacji i część pracy będzie prowadzona na
grupie facebookowej. Ustalamy ponadto, że spotkania na uczelni będą służyć
omówieniu prac dokonywanych przez konkretne osoby oraz rozwiązywaniu
problemów, które wymagają udziału wszystkich zainteresowanych. Przeniesienie pracy z sali w przestrzeń wirtualną jest też odpowiedzią na zgłaszaną
przez studentki niemożność pracy grupowej podczas spotkań. Za dużo ludzi,
hałas, ktoś czegoś nie przyniósł i inni nie mieli co robić. To twórcze pisanie,
a ja nie mogę tak na zawołanie… Spotkania w salach mają stać się „momentami organizacyjnymi”, momentami przejść na następny poziom lub czasem
na wspólne przedyskutowanie niektórych kwestii34.
Kolejne spotkanie odbywa się po dostarczeniu fragmentów przez uczestników. Dokonuję omówienia wybranych tekstów przysłanych przez nich. Koncentruję się głównie na ukazaniu podstawowych błędów – przede wszystkim
niezgodności z metodą. Próbujemy przedyskutować kwestię, dlaczego wspomniane fragmenty nie są tekstami autoetnograficznymi. Jedynie autor czy
autorka angażują się w wymianę zdań. Udział innych jest znikomy, pozostają
obojętni. W trakcie tych zajęć wskazuję tekst modelowy, który moim zdaniem spełnia przyjęte założenia. To ostanie posunięcie nie jest chyba rozsądne. Później, gdy projekt się toczy, w dzienniku badań notuję: „Możliwe, że
źle zrobiłem, stwierdzając, że tekst dwóch studentek jest «właśnie tym, o co
mi chodziło» […]. Odnoszę wrażenie, że studenci teraz naśladują ten tekst,
mimo że to nie ich sposób pisania, myślenia, wrażliwości”.
Spotkanie kończy się ustaleniem, że wszyscy przepracują swoje fragmenty
tak, aby rzeczywiście oddawały ich doświadczenie studiowania.
Czas płynął, projekt się toczył. Nie mogłem pozbyć się przekonania, że
studenci nie rozumieją, czym jest autoetnografia pomimo zajęć z metodologii,
dostarczenia przeze mnie materiałów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Po pewnym czasie napisałem na grupie prośbę:
Szanowni Państwo, wpadłem na kolejny genialny pomysł, który usprawni naszą pracę
i zmniejszy odczucie arbitralności moich wypowiedzi. Do soboty proszę o napisanie
wspólnie akapitu (lub kilku) dotyczących przyjętej przez nas metody. Bez cytowania,
swoimi słowami. Korzystać można z literatury podanej oraz z innych źródeł. Taki
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fragment i tak musi się znaleźć we wstępie, a teraz może nam rozjaśnić kilka kwestii.
W tym celu tworzę plik „metoda”. Proszę potraktować to poważnie.

Widząc słabą dynamikę grupy, zaapelowałem też o wzajemną pomoc:
Są osoby, które mają dobre pomysły, ale nie mają zdolności. Mogą one poprosić
o pomoc tych zdolnych. Proszę też czuć się w pełni uprawnionymi do zmieniania tekstów kolegów i koleżanek.

Następne spotkanie – mniej osób niż poprzednio. Planowany cel: złożenie wstępnej całości, zebranie poszczególnych historii. Okazuje się, że nie ma
materiału. Nie ma też pytań innych niż o to, czy oceniłem resztę tekstów.
Podnoszę problem ingerencji w ich pracę. Mówię, że mam wrażenie, że moje
ocenianie może odebrać im głos. Po raz kolejny informuję, że moje działania
ograniczą się do pilnowania kwestii metodologicznych. Reszta jest ich dziełem. Moje wycofanie się jest odpowiedzią na ogarniające mnie wątpliwości.
Mam nadzieję, że to ocali ich głos. Doda im odwagi. Ustalamy terminy oddania fragmentów i następnego spotkania.
Kolejne spotkanie, znowu mało ludzi. Pytanie o moją ocenę. Kiedy omawiam jakiś tekst, to słucha tylko jego autor lub autorka i może dwie, trzy
osoby. Reszta jest zajęta czymś innym. Czeka na swoją kolej. Próbuję wciągnąć w dyskusję niezaangażowanych. Czy widzą możliwość ulepszenia tekstu?
Czy mają jakieś komentarze? Milczenie. Zdawkowe odpowiedzi. Wzruszenie
ramion. Kończymy wcześniej, bo nie ma sensu dalej siedzieć. Odczuwam zniechęcenie. Udziela mi się ogólny marazm.
Spotkanie, które odbyło się 2 grudnia 2015 roku, zrobiłem obowiązkowe.
Osoby nieobecne miały zostać usunięte z grupy badawczej. Biorąc pod uwagę
wcześniejszą aktywność, liczyłem, że w spotkaniu uczestniczyć będzie najwyżej dziesięć osób. Pojawili się jednak wszyscy. Wcześniej długo zastanawiałem się, co powiedzieć, jaką strategię przyjąć. Stwierdziłem, że zacznę od
„kazania”, a potem omówimy główne problemy. Uznałem, że jedną z przyczyn
bezwładu i małego zaangażowania uczestników projektu jest to, że nie czują
się oni badaczami, lecz traktują pisanie książki jako kolejne zaliczenie. Powtórzyłem główne założenia projektu, podkreślając możliwości, jakie on dla nich
stwarza: zabranie głosu w przestrzeni publicznej, poruszenie problemów
związanych ze studiowaniem, upomnienie się o pewne kwestie, udział
w badaniach i bycie badaczem. Zaapelowałem do ich poczucia samodzielności,
odpowiedzialności, mówiąc, że im więcej wysiłku włożą w swoją pracę, tym
lepsza ona będzie. „Kazanie” nie odniosło sukcesu. Pytań (prawie) nie było.
Dynamika się nie zmieniła.
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Od momentu pracy nad fragmentami nie pojawił się nigdy – poza obowiązkowym przypadkiem – pełny skład grupy. Studentki i studenci ignorowali prace innych. Nie angażowali się w komentowanie. Nie wiem nawet,
czy czytali inne fragmenty. Zdarzało się, że osoby piszące jeden rozdział, nie
komunikowały się między sobą. O tym dowiedziałem się dopiero później.
„Dynamika pracy jest bardzo słaba”, notuję. Teksty, poza nielicznymi wyjątkami, są bardzo powierzchowne. Niektóre trudno nazwać nawet refleksyjnymi. Są osoby próbujące pisać wierszem – zabawne rymowanki. Wiele osób
też nic nie pisze. Do końca semestru jest jeszcze trochę czasu. Wynegocjowaliśmy, że szkice rozdziałów należy oddać do końca pierwszego semestru. Na
poprawy i dopracowania przyjdzie czas w następnym semestrze.
Zaczyna się walka o projekt. Walka z sobą samym. Moja walka. Z nimi?
Z niektórymi. Walka przeciw czemu? Walka chaotyczna, pełna nagłych zwrotów, spotkań, debat, konsultacji i konfliktów, zwątpień i radości. Przy przeglądaniu zapisków, jakie czyniłem podczas projektu, wyłania mi się obraz
nieustannego zmagania, ciąg nieporozumień i niechęci, fascynacji i euforii,
niekiedy współpracy i jej niemożności.
Jeden z wczesnych wpisów w dzienniku, jakoś po spotkaniu obowiązkowym,
brzmi: „Czuję się już tym zmęczony. Odciąga mnie to od pracy naukowej. Od
innych projektów. Mogłem zrobić normalne zajęcia. Miałbym już spokój”. Uczestnicy zaś zmieniają mi się w masę. W bezkształtną, pochłaniającą, bezwolną masę
ciał, która jest rozkładem wszelkiej aktywności. Notuję w dzienniku: „Odnoszę
wrażenie, że osoby aktywne są pochłaniane nie przez wspólnotę, nie przez grupę
nawet, lecz przez bierną i bezwolną masę. Tak to widzę. Nie widzę studentów
jako współbadaczy, ale jako masę bezkształtną, stawiającą opór”. Masa będzie
jeszcze powracać. W tym momencie rzeczywiście jest tłum. Nie wiem nawet, jak
ostatecznie podzielili pracę. To budzi mój niepokój. Myślę, że może nie powinienem interweniować, może zawierzyć ich samodzielności… Mam co do tego jednak wątpliwości. Jest ich raczej za dużo, po prostu za dużo. Ludzi. Wątpliwości.
Szósty grudnia 2015 roku. Zagaduję studentkę na temat pracy w grupie.
Pytam, jak to wygląda z jej perspektywy, czy sobie pomagają, dyskutują na
temat fragmentów tekstów. Odpowiada, że nie może nawet liczyć na pomoc
osób, które mają z nią pisać rozdział. Dwóch z nich w ogóle nie zna. Ogólnie to jest tak, mówi, że każdy pisze swoje i nikt nie rozmawia o tekstach
z innymi. Łączenie w całość zostało wydelegowane na jedną osobę.
Szanowny Panie Doktorze – odzywa się w przestrzeni wirtualnej studentka – mogę napisać tylko o moich odczuciach i spostrzeżeniach. Moim zdaniem cześć osób piszących
książkę nie czuje się za nią odpowiedzialna, między innymi przez to, że jest to forma
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„odpowiedzialności zbiorowej”, więc nastąpiło tak jakby rozproszenie odpowiedzialności w ogóle. Ale tak się dzieje zawsze, kiedy dochodzi do pracy w grupie. Jedyną
opcją (moim zdaniem), która pozwoliłaby zwiększyć dynamikę pracy, jest indywidualne rozpatrzenie „wkładu” każdej osoby w naszą wspólną pracę. I rzeczywiście działamy bardziej jak masa niż grupa, a dzieje się tak dlatego, że część osób chce „zrobić
swoje” i mieć spokój lub też pisze swoje teksty nie ze względu na rzeczywistą chęć ich
pisania, ale ze względu na „konsekwencje” ich niepisania.

Inna ze studentek na pytanie o to, czy pisze sama, czy z innymi i czy może
liczyć na pomoc kolegów i koleżanek w pracy nad projektem, odpowiada:
– Do tego punktu są przypisane cztery osoby. Każda pisała osobno. Pomoc…
hmm… Nie wiem. Nie znamy się wszyscy na tyle, aby moc sobie pomagać,
mówię z doświadczenia.
– Czyli nie pracują państwo razem, nawet w tej małej grupie? – pytam.
– Nie, każda osoba napisała swój tekst. Każdy jest inny. Zresztą nie tylko
w naszej grupie… Ale chyba wszyscy tak zrobili. I dlatego nic się ładu nie trzyma.
– I nie negocjują państwo między sobą? To znaczy nie ustalają wspólnej
wersji i nie komentują swoich prac?
– Nie, nikt się nie interesuje tekstami innych. Niestety.
To bez sensu, myślę. Nie o to chodziło w projekcie. Zastanawiam się, co to
znaczy. I co w takiej sytuacji zrobić?
Na pewno świadczy to o wspólnocie akademickiej, relacjach między studentami. Jedna ze studentek mówi mi, że nie napisze o relacjach między studentami, bo straciłaby wszystkich znajomych. Podczas zajęć wielokrotnie obserwuję
małe grupy nastawione do siebie wrogo. Wymiany zdań oscylują w nich na
granicy kłótni. Pewna rezygnacja: nie warto z nimi gadać. Nic nowego.
I jeszcze napięcia: „ja nie wiem, kto to jest. Nie znam tej dziewczyny”, „nie
lubię jej, włączy się, ale nic nie napisze”, „odezwałam się do jednej z dziewczyn stosunkowo późno, ale trudno mi się z nią porozumieć, nie odpowiada
na większość moich pytań”, „gdyby chciała dołączyć, to, proszę, niech pan
powie, że nie może”. Grupa nie tylko podzieliła się na mniejsze podgrupy, co
wydaje się dość charakterystyczne dla tworzenia wspólnoty w ramach akademii (Bochno 2013b: 235), lecz też grupy te są z sobą skonfliktowane. Nie dochodzi wprawdzie do jawnych aktów agresji, konflikt przyjmuje raczej formę
ukrytą, pełzającą, przejawiającą się w szeptanych komentarzach, uwagach
kierowanych do mnie po zajęciach. Nie jest to nic nowego, z czym bym się nie
spotkał, niemniej przekłada się na pracę zespołu.
Jakość studiowania jest związana między innymi z funkcjonowaniem w grupie studenckiej. Nawiązane relacje decydują o tworzeniu i transferze kultury oraz o tym,
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co składa się na to, „co ludzie robią, myślą i posiadają jako członkowie wspólnoty”
(Bochno 2013b: 226). […] relacje w grupie studenckiej budują zasoby kapitału społecznego uniwersytetu (Bochno 2013a: 42).

Relacje te wpływają na jakość edukacji, a nawet na samą możliwość
studiowania.
Można się zastanowić, czy w przypadku grup studenckich mamy w ogóle
do czynienia ze wspólnotą studiujących. Myślę tutaj o wspólnocie, która integrowałaby wykładowców i studentów we wspólnej pracy i trosce o dobro
wspólne. Podczas tworzenia graficznych przedstawień studiowania rok przed
podjęciem projektu autoetnograficznego jedna grupa stworzyła boisko piłkarskie, na którym odbywał się mecz. Wprawdzie informacja zawarta na
stworzonym przez nich plakacie informuje, że studenci mierzą się ze studiowaniem, to jednak podczas omawiania rysunku okazało się, że grupą przeciwną są wykładowcy. Drużyna profesorów, doktorów i magistrów stara się
na wszystkie sposoby uniemożliwić drużynie studentów zdobycie celu. Studenci nie zmagają się więc z materią, z problemami, lecz z (arbitralnymi)
wymaganiami wykładowców. Nie są oni towarzyszami, pomocnikami, którzy
mogą przyczynić się do osiągnięcia celu – są przeciwnikami. Plakat ten obrazuje nieciekawe relacje na uniwersytecie, sprzeczne z idealistycznym założeniem o wspólnocie studiujących. Ten mroczny obraz zostaje potwierdzony
przez badania Jarosława Jendzy, tylko że tym razem jego twórcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni – „studenci stanowią przeszkodę, którą trzeba
usunąć, a nawet wroga, którego należy pokonać” (Jendza 2017: 39).
W przypadku projektu „Autoetnografie studiowania” brak zaufania i instrumentalizacja relacji prowadzą do lęku przed mówieniem o sobie. I to w dwóch
wymiarach. Pierwszy z nich dotyczy relacji student–wykładowca. Grupa studencka postrzega wykładowcę nie jako wspólnika, lecz raczej jako kogoś, kto
utrudnia jej pracę, zdobycie celu – kogoś, kogo najlepiej wykiwać. Nieliczne
prośby studentek w trakcie pisania pracy dotyczyły akceptacji czy oceny tekstu,
nie zaś wskazywania dróg, podawania literatury czy przedyskutowania problemowych kwestii.
Odniosłem wrażenie, że wskazywanie lektury traktowane było nie jako
pomoc, lecz dodawanie bezsensownej pracy. Chociaż czasami próbuję zaklinać rzeczywistość, pisząc o naszym projekcie, to ten projekt nasz nie jest.
Drugi z wymiarów dotyczy relacji w samej grupie, o czym już wspomniałem. Obcość, podział na małe grupki – obojętne lub skonfliktowane…
Możliwe, że głos studentów bardziej cenzuruje dynamika ich grupy, niż lęk
przed władzą.
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Tak ustanowione relacje utrudniają organizowanie kolektywnego pisania. Jeśli badanie miałoby tworzyć wspólnotę (Chang, Ngunjiri i Hernandez
2013: 49), to muszą zaistnieć pewne warunki. Podstawowymi z nich są chęć
rozmowy i próba rozumienia Innego. Odnoszę wrażenie, że jesteśmy na to
zamknięci. A bez Innego nie ma autoetnografii (Spry 2016).
To tylko nieliczne z problemów, które się wyłoniły. Projekt okazał się dla mnie
projektem edukacyjnym. Nieustannie się uczyłem. Nie tylko czytałem, doczytywałem, lecz także coraz bardziej poznawałem studentki i studentów oraz ograniczenia środowiska, instytucji, oficjalnej dydaktyki. Zacząłem konsultować swoje
problemy z niektórymi osobami, co kończyło się wyłanianiem nowych.
Spotkania organizowane z główną grupą można podzielić na dwa rodzaje:
techniczne, podczas których pracowało się nad konkretną kwestią – z reguły
uspójnianiem całości – oraz motywujące. Dwa impulsy zmieniły dynamikę
grupy, przynajmniej na jakiś czas. Pierwszym z nich było spotkanie, na którym dowiedziałem się, że projekt jest „trefny”, bo studenci z definicji nie mają
do powiedzenia niczego ciekawego; drugim zaś – kolejny konflikt z NadDżabą. Niemniej aż do samego końca nie byłem pewien, czy realizacja książki
dojdzie do skutku. Z projektu wykruszały się poszczególne osoby. Nawet po
recenzjach część autorów wycofała teksty. Przez większość czasu pracowałem
z jednostkami i małymi grupami odpowiedzialnymi za konkretne rozdziały.
Minęło wiele godzin spotkań, dyskusji, poprawiania tekstu i komentowania.
Stałem się osobą, która spinała cały projekt. Finalnie książka składa się z tekstów pisanych przez studentów z różnych specjalności, stacjonarnych i niestacjonarnych. Znają się oni tylko poprzez grupę na Facebooku. To nie ułatwia
współpracy. Nie tak to miało wyglądać.
Gdy rok później myślałem, że nauczyłem na błędach, było… inaczej. Wspomnienia zdominowała mi grupa, która podważyła sens moich wysiłków.
Grupa milcząca. Chociaż inne grupy tworzyły nawet niezłe opowieści, to jednak nie przeszliśmy na poziom tworzenia z tego jakiegoś większego projektu.
Było to kolejne zaliczenie wpisujące się w moją rutynę.
W kolejnym roku zawiesiłem projekt. Autoetnograficzny tekst potraktowałem jak jedną z możliwości zaliczenia przedmiotu. Nie wiem, czy na uniwersytecie jest miejsce na autoetnografię jako metodę badawczą i dydaktyczną z jej
otwarciem, wrażliwością, politycznym zaangażowaniem – wspólnotą. A może
po prostu ja nie potrafię jej stosować?
Mam zbyt dużo wątpliwości. Tak, to wymaga przemyślenia. Przemyśleć,
dlaczego w większości projekty te kończyły się albo na niczym, albo na notkach refleksyjnych. Może trzeba inaczej wykorzystać autoetnografię?
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Możliwe, myślę na marginesie, że ten rok, kiedy piszę książkę, niejako jako
formę rozliczenia się z samym sobą, że ten rok, kiedy poczułem, że moje
projekty nie są takie jak powinny, zwiastuje jakąś transformację. Nie wiem
jeszcze, w którą stronę. Wiem, że tak jak wcześniej nie mogłem już pracować
w modelu transmisyjnym, tak teraz dostrzegam, że moje podejście zbytnio
się usztywniło, nasączyło nostalgią, że chciałbym, aby studenci powtarzali,
to co było, co w moich wspomnieniach jawi się jako sukces. A może za bardzo chcę, aby zrobili to, co założyłem? Pisali tak, jak widzę to w snach?
I jeszcze jedna wątpliwość, jak spróchniała drzazga pod paznokciem: może
moja koncepcja studiowania jest po prostu elitarna. Wyrasta z nostalgii za
osobami ze swobodą marnującymi czas, beztrosko bawiącymi się słowami
i ideami, bo życie ich jest beztroskie, poza materialnymi koniecznościami?
Czytam artykuł Davida Romero, który stwierdza, że na przykład flâneur, włóczęga, spacerowicz, jest dla wielu przykładem praktykowania studiowania,
jest postacią uprzywilejowaną. Kiedy przyjrzymy się tej postaci, dostrzeżemy,
że powoływanie się na nią nie jest niewinne. Zobaczcie: to mężczyzna, i to
biały, dodatkowo pochodzący z wyższej klasy. Stąd jego spokojny, swobodny
krok, stąd jego nieskrępowany wzrok. Stąd jego czas, który swobodnie marnuje na studiowanie. To jednak nie wszystko. On ma oczy, on ma zdolność widzenia. Ma też nogi, i to sprawne nogi. Czy to nie jest tak, że niektóre praktyki
studiowania marginalizują inne doświadczenia, uprzywilejowują zarówno
niektóre spojrzenia, jak i samą władzę spoglądania, mówienia? Czy w tych
swobodnych przestrzeniach, we włóczędze uprzywilejowanych, nie pojawiają
się praktyki reprodukujące klasowe, genderowe nierówności (Romero 2017)?
To ciekawe postawienie sprawy. Miałem takie niejasne przeczucie, że studenci nie podzielają – w znacznym stopniu, bo przecież nie
są jednolitą grupą – mojej wizji studiowania. Myślałem, że może to
efekt „fałszywych potrzeb edukacyjnych”, może zawężenia perspektywy, w której alternatywne ujęcia są usuwane i nie do pomyślenia… Właściwie mało na ten temat dyskutowaliśmy podczas projektu.
Elitarna wizja studiowania zaklęta w niby radykalnie lewicowej perspektywie35.
Czy możliwe, że nie tylko moja wizja studiowania jest elitarna, ale również
sama autoetnografia? Chociażby jej wymóg literackości. Na jednej konferencji rozmawiam z pewną osobą zaangażowaną w ten rodzaj badań.
– Gdy ktoś chce u mnie pisać, mówię mu by przyniósł próbkę.
Nie każdy się do tego nadaje. Nie każdy potrafi pisać.
– To ostre kryterium – stwierdzam. – Czy ono nie wyklucza klasowo?
– Nie pomyślałem o tym – odpowiada.
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Przechwytywanie curriculum
Przechwycenie procesu kształcenia to nie nauczanie o anarchizmie, ale
nauczanie anarchizmu (Shukaitis 2007).
Wyjście poza czas i przestrzeń podporządkowanej maszynowej produkcji
seryjnych podmiotów.
Czynienie studentów badaczami-wytwórcami (Neary i Amsler 2012).
Uruchomienie nowych relacji, innej przestrzeni i innego czasu – nowych
sposobów produkcji wywrotowej, życiodajnej wiedzy.
I innego świata.
Daj głos!
Przychodzisz – od tak
wchodzisz i mówisz
bo możesz
mówcie!
Masz władzę
nie tylko nas uciszać
ale władzę gorszą –
sprawiać byśmy mówili
dajcie głos!
twój emancypacyjny rozkaz
chcesz nas wydobyć
z bunkrów milczenia
– tak to nazywasz
nasze milczenie
		
mroczna wilgotna nora
a może to jama
nie pomyślałeś
wiemy
tak jak ty wiesz
co powiemy
kiedy się odezwiemy
Patrzymy
– wolelibyśmy nie
a ty już to sobie interpretuj
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Plotki, szepty, krzyki
– Studenci coś się podobno skarżą na ciebie – mówię koleżance spotkanej
podczas dyżuru. – Coś wiesz na ten temat?
– Nie wiem, o co chodzi – prycha poirytowana. – Nic mi nic konkretnego
nie powiedział, kto mówił i o co chodzi. Niby, że jestem zbyt ekspresyjna na
zajęciach? Zawsze ich pytam po wykładzie, co można zmienić, żeby było lepiej.
No nie wiem. To zresztą już nie pierwszy raz słyszę takie, wiesz, jedna pani
drugiej pani. Tylko co ja mam z tym zrobić? Jak mam polepszyć swoją dydaktykę, skoro nawet nie wiem, jakie są zarzuty?
Nie pierwszy raz. Kiwam głową. Znam to. Studenci coś tam mówią o tobie.
Jedna pani drugiej pani. Skarżą się, chociaż skarg nie piszą; do władz donoszą,
ale donieść nie mogą. Niewyraźne słowa, wyszeptane, że pijany chyba przychodzi, że mówi tak, że nic zrozumieć nie można.
– Szeptane słowo – mówi mój inny rozmówca, w innym miejscu, w innym
czasie – ma na uniwersytecie wielką moc, zwłaszcza, gdy rodzą te słowa dziekani, może to wpłynąć na pozycję danej osoby.
Mówi ze smutkiem. Sam jest przecież ofiarą oszczerstw władzy najwyższej
na uniwersytecie.
Nie, nie, nie, to nie mobbing. My jesteśmy przecież jedną wielką rodziną.
A poza tym macie nagrania? Dowody? To rodzina, więc pozwól, że przed spotkaniem, nim coś powiem, to cię pomacam, co tam nasz w torbie, aha, dobrze,
to wejdź, usiądź, pogadamy. Albo i nie. Przecież żadne słowa nie padły. Nikt
nikomu nic nie mówił. To wiatr. To wiatr wieje.
I pada deszcz.
Studenci nie mówią, bo nie istnieją. Jeśli już, to mówią konkretne osoby.
Jakiś student, jakaś studentka. Niemniej to działanie pojedynczej osoby
wpływa na nasze działanie dydaktyczne, sprawia, że wydarzają się rzeczy lub
nie wydarzają, które by się nie wydarzyły lub wydarzyły, gdyby zła mowa,
plotki, szepty nie pojawiały się na korytarzach uniwersytetu.
Pierwszą moją reakcją był wzrost niechęci, umacnianie rozdzielenia między masą studiującą a mną. Przekaz był jasny – to oni swoimi słowami chcą
podważyć moją pozycję na uniwersytecie, a może nawet moje na nim bycie,
skoro nasz instytut tak bardzo skoncentrowany jest na dydaktyce. To wcale nie
oznacza, że dydaktyka jest przedmiotem teoretycznego namysłu czy testuje
się najróżniejsze, bardziej lub mniej szalone, style kształcenia, jedynie dowartościowuje się „dobrą robotę”, sprawne, bezkonfliktowe wykonywanie roboczogodzin przy tablicy, wpasowujące się w przed-sądy dydaktyczne i utarte
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sposoby postępowania, transmisyjną tradycję. Więc oni, strażnicy podziału,
feudalnych relacji, transmisyjnego modelu bez zakłóceń, bez zaangażowania
plotki mówią nawet wtedy, gdy tego nie mówią.
Wraz z niechęcią pojawia się strach i wrogość. Strach, bo skarga to groźba.
Kiedy snuje się pod postacią plotki, podąża za nią cień władzy. Na razie to tylko
jedna pani drugiej pani, lecz jeżeli nic z tym nie zrobisz, to może przestanie
to być jedynie szept, a pojawi się papier, za nim zaś postępowanie administracyjne. Słowo, oczywiście słowo studentów, nabierze mocy, stanie się prawdą,
przed którą staniesz i na podstawie której wyda się wyrok.
Patrzę na siedzących w ławkach, na ich twarze. Niektóre nie wyglądają
sympatycznie. Ale to może tylko rysy. Nie jest to dowód, że to są ci, co donosy
składają. Gdzie są ci, którzy występują jako zgromadzenie? Czy rzeczywiście
przemawiają w imieniu wszystkich? Są po prostu odważniejsi od innych?
Może. Może to ci, którzy nigdy się nie zgadzają w dyskusji? A może ci, którzy
się nie odzywają? Może ci mili, sympatyczni, uśmiechnięci? Może ci znudzeni,
siedzący cały czas z telefonem? Trudno coś wyczytać z twarzy. Może sala nie
jest pełna dlatego, że to filozofia edukacji, a filozofia ogólnie „ssie”? Może to
nie dlatego, że to andragogika, a oni są na pedagogice małego dziecka? Może
rzeczywiście coś jest nie tak? Ale co? Za proste, za trudne, nie na temat, zbyt
chaotyczne, za mało dynamiczne, za bardzo?
W takiej sytuacji, z taką liczbą wiadomości uruchomienie feudalnych relacji władzy, wspartych relacją wymiany na monopolistycznym rynku wydaje
się jedyną racjonalną strategią. Pojawia się nieufność, pojawiają się plotki –
nie można tego rozwiązać, bo nie ma nic do rozwiązania, a zarazem jest coś,
tylko nie wiadomo co.
– Możliwe, że to jedna studentka coś nagadała – mówi koleżanka – bo
przyszła w grudniu i powiedziała, że ma indywidualny tok i że wcześniej nie
mogła mnie znaleźć na uczelni. To poważne zarzuty, że nie przychodzę na
konsultacje, że nie prowadzę zajęć…
Przytakuję.
Studentka jest. Student jest. Wśród tych ludzi zdarzają się różne osoby.
Pamiętam, jak osoba, która dopuściła się plagiatu podczas projektu, chodziła
później i się awanturowała. Między innymi o to, że wyrzuciłem ją z projektu
i poinformowałem innych o podstawach mojej decyzji. Chwilę później zostałem wezwany do NadDżaby, bo ktoś, nie może powiedzieć kto, na piśmie
tego też nie ma, skarży się na mnie, że mu kazałem coś tam pisać, a on nie
chce pisać. Musiałem odnosić się do zarzutów, których nie znałem, i tłumaczyć się z czegoś, czego nie zrobiłem. Byłoby to zabawne, gdyby nie fakt, że
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pierwszą reakcją NadDżaby była próba odebrania mi zajęć z danego przedmiotu w oparciu o nieistniejącą skargę.
Spotykam jednego z profesorów, wobec którego często próbowano wykorzystywać studentów i studentki w wewnętrznych rozgrywkach personalno-politycznych, co jeszcze pamiętam z czasów, kiedy byłem studentem. Co
gorsze, pamiętam, że niektóre osoby podpisywały skargę, licząc na to, że nie
będą musiały zdawać u danego profesora egzaminu. Przyjdzie ktoś inny, na
pewno lepszy, i mniej się trzeba będzie wysilać. Profesor opowiada o studentach działaczach politycznych. Zatruwają oni życie liberałom i lewakom, licząc
na to, że dzięki temu kiedyś staną się świniami przy korycie, czyli zawodowymi politykami. Studia są dla nich poligonem doświadczalnym.
Nie wiem. Zawsze mówię, jakie mam poglądy i dodaję, że oni, studentki
i studenci, mogą mieć inne. Nie wiem, na ile moje przekonania wpływają na
to, co mówię. Na pewno na wybór materiału, zresztą na to ma wpływ wiele
rzeczy. Wpływają też na sposób mojego czytania, interpretowania, stawiania
akcentów. Mówię, żeby wiedzieli, że mogę być stronniczy podczas omawiania
jakiegoś zagadnienia, że ewentualne złośliwości wobec niektórych myślicieli
to wyraz mojej perspektywy, a nie obiektywny głos. I to nie znaczy, że nie
mogą mieć innych poglądów czy odczytań. Możliwe, że ujawniam się przed
politycznymi działaczami studenckimi. Tylko czy proces dydaktyczny nie
wymaga odkrycia się? Zaufania?
Wiem, wyświechtane słowo. Sam go nie lubię.
Można też z innej strony niejako: od strony wolności. Plotka, złe słowo,
niew ypowiedziany konflikt i groźba unicestwiają przestrzeń wolności, wprowadzając w jej miejsce administracyjny nadzór, nawet jeżeli nie bezpośrednio –
chociaż i takie sytuacje mi się zdarzyły, co było upokarzające i stresujące
zarówno dla mnie, jak i dla studentów. Zgodność z administracją i wolą
władz (co już trudniejsze, bo nieuchwytne) miałoby zapewnić bezpieczeństwo
wydarzeniu dydaktycznemu. Tymczasem wydarzenie dydaktyczne jest istotowo czymś ryzykownym. Uruchamia się więc maszynę produkującą, tresującą, zarówno wykładowcę, jak i studentów, do nekrofilnej dydaktyki służącej
(bio)kapitalizmowi.
Plotki, które docierały do mnie z różnych stron (i które tak się zakorzeniły,
że mimo moich wysokich ocen z dydaktyki uważany jestem za złego nauczyciela), nie tylko sprawiły, że praca ze studentkami i studentami była dla mnie
znacznie mniej przyjemna i może też znacznie mniej twórcza: z wielu rzeczy rezygnowałem, robiłem nie tak, jak zaplanowałem, aby przez przypadek
nie urzeczywistnić plotki – chociaż właśnie wtedy pewnie ją urzeczywistniałem. Szeptane słowa nie tylko wspierały dominujący styl dydaktyczny jako ten
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właściwy, nie tylko przekształcały relacje, lecz uniemożliwiały wydarzenie
dydaktyczne oraz jakąkolwiek realną transformację.
Warto podkreślić, że trudno uznać plotki-skargi upodmiotowienie studentki czy studenta. Przede wszystkim plotka-skarga ma moc, o ile władza ją
powtórzy. Nie ma gwarancji, że wszelkie głosy są uwzględniane. A nawet jeśli,
to ich plotkowaty, nieokreślony charakter uniemożliwia rozpoznanie problemu, a tym samym jego rozwiązanie. Słowa stają się mętne, tak jak relacje,
w których student jest jedynie elementem rozgrywek personalnych i politycznych na salonach akademickich. Mnie plotki zmobilizowały do rozpoczęcia
dyskusji dotyczących kształcenia akademickiego. Wsłuchiwanie się w głosy
różnych osób miało pomóc mi zmodyfikować dydaktykę, ulepszyć swoją praktykę. Zacząłem szeptać wraz z niektórymi. To miało też stanowić zabezpieczenie procesu kształcenia przed plotkami.
Nie jest to jednak takie proste. Są osoby, które się nie odzywają. Po jednych
zajęciach zanotowałem:
Są w grupie osoby, które milczą. Tylko przytakują.
Nie wiem, jak to traktować. Milcząca zgoda? Niezgoda? Rodzaj oporu przed narzuconą
narracją? Zastanawiam się, czy zbytnio nie pokierowałem ich myśleniem, nie zasugerowałem perspektywy, nie narzuciłem tonu. Pytam się, czy wszyscy mają takie same
doświadczenie. Może dla kogoś poruszana na zajęciach kwestia miała inne znaczenie?
Cisza. Szepty. Nieśmiałe zaprzeczenia.
Nie, raczej nie.
To osoby, które się wypowiadały, mniej lub bardziej.
Milczące osoby dalej milczą.
I patrzą na mnie.

Patrzą, a potem plotkują? Układają w głowie skargę na głupie zajęcia?
Niekiedy zaczepiam takie osoby. I czekam. Zdarza się, że otrzymuję jedynie
uporczywe milczenie, czasami zdawkową odpowiedź. Niekiedy słyszę słowa,
zdanie lub widzę gest świadczący o zniecierpliwieniu, poirytowaniu… Niekiedy dochodzi do jawnego sprzeciwu. Pojawia się krzyk, że to nie to, że oni
tego nie chcą, że to bez sensu, że strata czasu. Krzyk dotyczący przedmiotu,
który prowadzę – to nie do pana, tylko do samego przedmiotu, bo po co nam
to na naszej specjalności. Krzyk dotyczący projektu w ramach zajęć, jego
zasadności, jego celu, jego odpowiedniości do tematyki zajęć. Chociaż nie lubię
ich krzyku, to cieszę się, że krzyczą. To przynajmniej otwiera możliwość rozmowy. Plotka ucisza, rozchodząc się echem po pustych salach i korytarzach.
Studenci nie istnieją. W sali jest wiele różnych osób. Niektórych krzyk
splata się z moim krzykiem przeciwko dominującej dydaktyce. I wspólnie
szepczemy. Chociaż zdarzają się trudne tematy i chociaż bywają opowieści
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przygnębiające, to nie robimy z nich plotek. Żeby wspólnie szeptać, musieliśmy przestać im wierzyć, aby móc zawierzyć sobie. Przynajmniej ja musiałem.
Z niektórymi studentami i studentkami pewnie nie dojdę do porozumienia. Mijamy się w słowach, w wizjach świata i edukacji. Jesteśmy z innych
krain, myślę sobie. Za chwilę myślę raz jeszcze: czy to nie jest zhumanizowany dyskurs najazdu barbarzyńców? Z tą różnicą, że tamci są bardziej szczerzy w swoim wytyczaniu granic i wykluczaniu, w jasnym postawianiu sprawy,
że przedmiot jest ich, sala jest ich i studentki oraz studenci, o ile chcą uczestniczyć, też muszą być ich.
Mam nadzieję, że tak nie jest, chociaż niekiedy wiem dobrze, że ten dyskurs
odradza się w mojej głowie, zwłaszcza gdy nie mogę nawiązać z nimi kontaktu,
gdy to, co wydawało się interesującymi zajęciami, okazuje się kompletnym
niewypałem, gdy widzę, jak pozorują pracę podczas projektów, gdy na teksty, które mnie fascynują, odpowiadają znużeniem. Muszę odrzucić prostackie
wyjaśnienie i dalej prowadzić refleksję, która często nigdzie mnie nie prowadzi.
W kontekście plotki, szeptów i krzyków chodzi mi jednak o coś innego.
Plotka jest głosem władzy, jedną z form przemocy języka. Przemocy, którą
Walter Benjamin określił mianem przemocy podtrzymującej prawo, przemocy
konserwującej dany układ sił i panujące praktyki (Benjamin 2012), nawet
wtedy, kiedy rodzi się ona z pragnienia zmiany, lecz brakuje odwagi i przestrzeni dla krzyku lub wspólnego szeptu. Krzyk ujawnia już konflikt w danym
momencie i stwarza możliwość jego przezwyciężenia. Nie oznacza to, że przemoc krzyku jest powiązana z przemocą boską, z władzą konstytuującą. Możliwość jest nieokreślona. Równie dobrze może dojść do nieporozumienia, jak
porozumienia. Tak samo jak krzyk może wspierać formy represyjne, utrwalone struktury. Platon pisał, że wzrok ulega zmąceniu zarówno wtedy, kiedy
wychodzimy z ciemności w światło, jak i ze światła w ciemność.
Dzisiaj trudno nam już określić, gdzie jest mrok, a gdzie światło. I to, co
dla jednych może jest mrokiem, dla mnie jest światłem. Czy możliwe też, że
nie ma większej różnicy, tylko mówimy innymi językami i inaczej rozumiemy
aktywności?
Rozmawiam z jednym zespołem piszącym, który w swoich doświadczeniach studiowania wskazywał na nadmiar wiedzy teoretycznej. Niechęć do teorii jest czymś, co często pojawia się w rozmowach prowadzonych przeze mnie
ze studentami i studentkami. Dla mnie, filozofa z wykształcenia i w sumie
wciąż z „ducha”, taka deklaracja budzi opór. Z reguły podkreślam, jak ważna
jest wiedza teoretyczna, jak ona splata się z naszą praktyką i jakim cudownym
narzędziem może być. Wiem, że niekiedy przemawiają przeze mnie iluzje
filozoficznej perspektywy, niekiedy jednak moje doświadczenia dydaktyczne,

Teaching is messy

159

w których to, co teoretyczne, i to, co praktyczne, są ściśle z sobą splecone,
wzajemnie się dopełniając, zmieniając, wchodząc w konflikt, w dynamicznej,
antagonistycznej niekiedy jedności.
Wtedy jednak spytałem, co studenci rozumieją pod wiedzą teoretyczną.
– No… – zaczęła jedna studentka – to, że musimy uczyć się tych wszystkich
definicji, znać je na pamięć. Wiedzieć kto co powiedział…
– Albo – dodaje student – mówią nam o podmiotowym traktowaniu, że to
takie ważne, nie mówiąc, jak to się ma przekładać na konkretne działania.
Wiedza podręcznikowa i kazania. Trudno to nazwać wiedzą teoretyczną.
To nawet nie jest stare podejście do teorii, wynikające z pozytywistycznego
rozdzielenia (Harvey 2015). Nie ma co winić studentów, że są głupi, bo nie
wiedzą, co to teoria. W każdym razie poza winą i karą mówiliśmy różnymi
językami, pozornie się nie zgadzając. Ponieważ jednak szeptaliśmy, to nieporozumienie nie pociągało za sobą lęku przed pojawianiem się przemocy związanej z plotką. Słowa były spokojne. Chcieliśmy się zrozumieć. Chyba.
Czasami podczas krzyku jest zbyt dużo strachu o to, że krzyk ten zmieni
się w skargę-plotkę, a to pociągnie za sobą działania suwerena-administracji z całą jego brutalną przemocą. Podczas realizacji jednego z projektu
autoetnografii studiowania dwie studentki wyraziły bezpośredni opór. Krzyk
wyraził to, co pulsowało pod milczeniem. Miał on w sobie jednak coś z groźby.
Krzyk nasączony nutą wymuszenia.
W tej grupie, na tym roku szło mi bardzo trudno, wszystko się rozpadało,
zaangażowanie uczestników było małe. Po trzecim spotkaniu zanotowałem, że
ich nie lubię, że bycie w sali wraz z nimi jest dla mnie udręką. Wtedy już wiedziałem, że to nie wyjdzie. Grupa milcząca, siedząca i patrząca, opór, który
nie emancypuje. Odnosiłem wrażenie, że projekt, zamiast uruchomić formy
współdziałania czy otworzyć dyskusje, postawił mnie przeciw nim, stał się
przestrzenią konfliktu. Muszę to przyznać – nie lubiłem ich. Dobrze, że współprowadziła ze mną zajęcia Monika, to ona komunikowała się z nimi przez
większość czasu. Mogłem skoncentrować się na maskowaniu niechęci. Krzyk
spotęgował pokłady negatywnych odczuć.
W dniu kiedy studentki wyraziły opór, Moniki akurat nie było. Jedna
stwierdziła, że cały ten projekt jest bez sensu, że to nie ma nic wspólnego z ich
studiami i z przedmiotem, że ona wciąż nie wie, czym jest andragogika, nawet
nie wie, czym się ona zajmuje, a ma prowadzić jakieś badania, pisać jakiś
tekst, kiedy brak jej podstawowych wiadomości. Ja powinienem przedstawić
im te podstawowe wiadomości, później mają przecież egzamin magisterski,
więc powinienem ich do niego przygotować.
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– Mam za panią czytać podręczniki? – spytałem poirytowany.
– Nie jestem na studiach dziennikarskich, żeby nieustannie pisać – odzywa
się druga ze studentek. – Chyba jakieś podstawowe informacje powinniśmy
otrzymać.
– Były one podane na pierwszym wykładzie, ale pań nie było.
– Jak nie było? – oburzyły się.
– Tyle osób chodziło, że akurat pamiętam, kto kiedy był.
– Ja byłam na jednym… Na drugim… – dodaje. – Było coś o jakimś filmie.
Nic z tego nie rozumiałam.
– No ale powinien nas pan przygotować do egzaminu magisterskiego…
Dalej się zżymałem, że to są pytania na poziomie Wikipedii, czysto pamięciowe, dotyczące raczej konkretnych definicji. Musiałbym za nich nauczyć się
materiału na pamięć i czytać, nawet nie podręczniki, ale witryny internetowe. Ktoś się odzywa, że poziom Wikipedii to chyba nie poziom uniwersytetu. Przytakuję.
Tylko że te egzaminy nie mają poziomu uniwersyteckiego, ale szkolny. I to
w najgorszym wydaniu. Nie sprawdzają, czy ktoś rozumie, czy potrafi stawiać
problemy pedagogiczne, poruszać się w obszarze dyscypliny, rzeczywiście
czerpać z tak zwanych nauk pomocniczych. To czysta pamięciówka podstawowych definicji, recytowania nazwisk. Brałem udział w wielu obronach
i gdy studenci wchodzili i losowali znowu to samo pytanie, mówiąc to samo,
słowo w słowo niemal, co poprzednia osoba, robiło mi się smutno. Szereg
osób z identyczną informacją w głowie, wydalający monotonnie lub z lekkim
jąkaniem, w zależności od siły pamięci, to samo. Osoba za osobą, słowo za
słowem… Jaki to ma sens? Kto to w ogóle wymyślił?
Rozmawiam z Dominiką o egzaminach. Nie miała ich na filologii, ale na
filozofii. Czysta pamięciówka. Na filozofii wykłady były autorskie, dodaje, na filozofii reanimowanie Tatarkiewicza metodą tekst-usta.
To samo mówi Paulina. Masa materiału, którego już nawet nie pamięta.
Wujek Google odpowiada, że to z powodu plagiatów. I najlepiej będzie, jak w ogóle zrezygnuje się z prac pisemnych i przejdzie na
obiektywne, szybkie testy wielokrotnego wyboru.

Po chwili mówię, że dobrze, skoro chcą, to zrobię im raz jeszcze wprowadzające wykłady. Redukuję również wymagania co do projektu. Bo jednak
chcą dalej, aby projekt funkcjonował. Tu pojawia się jakby rozłam w grupie.
Są osoby, które chciałyby dowiedzieć się, czym są te badania, napisać dobry
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tekst autoetnograficzny i tym na koniec nawet udaje się stworzyć ciekawy
artykuł. Inni chcą kontynuować projekt, bo wiele już zrobili. U krzyczących
też jakby zachodzi zmiana. Chcą, już nic nie mówią o egzaminach magisterskich. Może czują lęk, że zrobię „złośliwe zaliczenie” albo coś, co by wymagało
większej pracy. Przynoszą oni słabe teksty, które może zaledwie leżały obok
autoetnografii. Bez polotu, pełne klisz, pustych i wytartych słów, poruszające
mdłe opowieści. Zastanawiam się, czy to nie moje uprzedzenia wpływają na
lekturę ich prac. Konsultuję się. Słyszę: takie o niczym. Nijakie.
Ich opór pojawia się na przedostatnich ćwiczeniach. A może wcześniej go
nie słyszałem w ich uporczywym milczeniu, w ich pozorowaniu pracy.
To była rezygnacja, bo w ich krzyku usłyszałem głos władzy. Wcześniejsze doświadczenia przypomniały o sobie boleśnie. Wystraszyłem się. Utajone
lęki i plotki rozbrzmiały z pełną mocą. Słyszałem tupot oficerskich butów
pod drzwiami. Znowu będzie awantura, ciąganie, wyjaśnianie, grożenie. Oni
mówią językiem władzy, że ja jestem zobowiązany…
No właśnie, do czego? Wobec kogo?
Nie doszło do porozumienia, bo celem było raczej, z mojej strony, wyciszenie konfliktu, jego uniknięcie, niż otwarcie debaty o tym, czym powinna
być edukacja akademicka. Wyciszenie konfliktu, wygaszenie lęku, który nas
od siebie oddziela, który uniemożliwia porozumienie się. Wyciszenie, ale nie
przezwyciężenie. Wciąż nie ma słów wspólnych. Coraz mniej wspólnych słów
i przymus przesiadywania w tym samym miejscu, w tym samym czasie…
Jedna studentka mówi: „Pan nie rozumie, pan nie wie, co my przechodzimy.
Studenci się boją. Nie ufamy nikomu. Nie wiemy czego się spodziewać. Tak
samo tutaj. Zastanawiamy się, o co naprawdę panu chodzi, szukamy pułapki”.
Na wykład przychodzą na kilka minut, tuż przed przerwą, aby tylko zostawić pracę. Część nie pojawia się w ogóle. Zastanawiam się, o co tak naprawdę
chodziło. Niemniej do końca trwania semestru oczekuję informacji od władz,
że studenci się skarżą. Nic takiego się nie dzieje.
Nie nazwałbym tego rozwiązaniem konfliktu. To nawet nie kompromis.
To rezygnacja. Moja rezygnacja z mojej wizji edukacji. Nawet kiedy im mówię
o swoich założeniach i o tym, dlaczego to, co robię, może być ważne, nawet
w późniejszej pracy, podając przykłady wykorzystywania autoetnografii
przez nauczycieli w celu rozumienia i ulepszenia swojej dydaktyki, patrzą ni
to z niedowierzaniem, ni to z lekceważeniem. Zastanawiam się, kto z nich
cokolwiek przeczytał na temat metody, co było ich zadaniem dawno temu.
W tym momencie macham ręką. Chociaż zdaję sobie sprawę, że cały ten czas
był zmarnowany.
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Teraz robię znacznie bardziej rozbudowane wykłady wprowadzające.
Utrudnia to trochę prowadzenie projektu. Plotki działające nawet wtedy,
kiedy są tylko możliwościami, ujawniają konflikt między rozumieniem dobrej
roboty dydaktycznej – między quasi-konserwatyzmem instytucji i próbami
szeroko pojętej edukacji liberalnej. Konflikt, który przenika mnie i moje
działanie, nadając mu schizoidaly charakter, przez co mam wrażenie, że nie
wykonuję dobrej roboty, zarówno zaspokajając transmisyjny, szkolny model
kształcenia wyższego, jak i prowadząc emancypacyjną, transformującą edukację. Raczej działam źle w dwóch obszarach. Szaleństwo się pogłębia. Szaleństwo utrzymywane przez strach przed robieniem dobrej roboty, która dla
innych może być złą robotą. I pojawią się plotki, i pojawią się skargi, i pojawi
się władza. I po co mi to wszystko? Znam już kulturę zarządzania, więc jedno
więcej doświadczenie niewiele zmieni, poza pogorszeniem się mojego stanu
psychicznego. I jeszcze większych trudności z prowadzeniem innej dydaktyki,
dydaktyki akademickiej, a nie szkolnej – z jej selekcją, milczeniem, przemocą
i pamięciowym opanowywaniem zastępującym myślenie.

Zobowiązanie
Wobec czego i wobec kogo jestem zobowiązany jako wykładowca akademicki?
Wobec Prawdy, mówi tradycja, którą zjadają mole. Wobec Rynku, mówi neolib
zżerany przez raka. Wobec władzy, mówi biurokracja, która dobrze się trzyma.
Wobec władzy. Ale jakiej władzy? Czyjej władzy? Władzy tego, co jest i jak jest.
Bo jest się urzędnikiem, który ma wykonywać polecenia, działać z sylabusem,
realizować wytyczone przez instytucje treści kształcenia w określony sposób,
w określonym miejscu i czasie. Czy to zobowiązanie wobec uniwersytetu?
Naprawdę? Czy wobec szkoły? Wobec jakiego uniwersytetu?
Władza tłumaczy, kiedy siadam naprzeciwko, wezwany do wyjaśnień, że
jestem zobowiązany wobec instytucji. Najpierw jest instytucja. Nie może być
tak, że ja sam działam tak, jak mi się podoba. Jestem pracownikiem uniwersytetu, więc mam określone obowiązki, podlegam określonym regulacjom. Nie
można tego ignorować. Przytakuję. Chociaż za bardzo nie wiem, co to znaczy.
U podstaw standardu przedmiotowego leży przekonanie, że wartości świata należy
odliczać, zaczynając od instytucji społecznych, a nie jednostki ludzkiej. Taki a nie inny
los społeczeństwa i jego stan traktowane są jako warunek odpowiedniej egzystencji
każdego człowieka. Sposób bycia jednostki oceniany jest więc pozytywnie, gdy służy
tym instytucjom społecznym, do których ona należy (Obuchowski 2000: 12).
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Tak trzeba
Miałem kiedyś znajomego, z którym prowadziłem ćwiczenia z tego samego
przedmiotu. W przerwie spotykaliśmy się i chwaliliśmy swoimi zgrabnymi
sformułowaniami, błyskotliwymi uwagami czy żartami. Ogólnie dość zamordystycznie prowadziliśmy zajęcia. To przecież normalne, że trzeba zastraszyć,
żeby ktoś chciał się czegoś nauczyć. Robiliśmy to, co robili z nami. Robiliśmy
tak, jak uważaliśmy, że robić się powinno. Zacząłem jednak mieć wątpliwości.
Często mnie dopadają wątpliwości.
Podczas spotkań on miał już etat, ja pisałem doktorat. Na wszystkie pytania o dydaktykę odpowiadał:
– Tak trzeba.
To są słowa dobrego urzędnika. Dżaby produkującej w bagnie inne dżaby.
To słowa małych Eichmannów. To słowa, które budziły raczej mój opór. Kiedyś bardziej niż teraz. Teraz, wypełniając idiotyczne biurokratyczne regułki,
coraz częściej wzdycham „tak trzeba”. Możliwe, że „tak trzeba” jest zaklęciem
pozwalającym radzić sobie z absurdami organizacji, w której się tkwi. „Tak
trzeba”, chociaż to sensu jest pozbawione, chociaż rozumem trudno uzasadnić, chociaż nikomu nic pozytywnego nie przynosi. „Tak trzeba”. Taka tradycja. Tkwienia w bagnie.
„Tak trzeba” to też zaklęcie, które zwalnia nas z myślenia, odpowiedzialności i angażowania się w zmianę. „Tak trzeba” to konserwatywne uzasadnienie
tego, co istnieje. „Tak trzeba”. „Tak to po prostu jest”. „Tak się to tutaj robi”.
„Tak, trzeba przytakiwać”. „Tak”. Przytakiwać, zgadzać się, być w zgodzie z tym,
co trwa, tylko dlatego, że „tak trzeba”.
„Tak” jako zgoda, przechodzące w „ta-ak” (Deleuze 2000: 35).
Naprawdę długo myślałem, że tak trzeba prowadzić zajęcia, i równie długo
nie mogłem się z tym pogodzić. „Tak trzeba” nie legitymizowało pracy, której
sensu nie byłem w stanie dostrzec. I do dzisiaj mam z tym problem. Spotykam
się ze studentami i studentkami, mówię, oni słuchają, bo „tak trzeba”, chociaż
wielu z zebranych wolałoby robić coś innego. Niestety, „tak trzeba”, oddać rytuał i nie myśleć, że to może wyglądać inaczej. Nie myśleć, że warto, aby nasze
działania miały inny sens, niż wypełnianie martwych rytuałów, które czynią
nas martwymi.
„Tak trzeba” to wyznanie posłusznego funkcjonariusza. Wyznanie wiary, które
łagodzi stresy. Świat staje się przejrzysty, kiedy wiadomo, co trzeba. Nawet jeżeli
pęka nam szkliwo na zębach, nawet kiedy zniechęcenie odbiera naszemu głosowi
jakąkolwiek barwę, gdy już nawet nie wiemy, czego doświadczamy, wiemy, co
robić. „Tak trzeba” niezależnie, czy to ma sens, czy nie, czy jest słuszne, czy nie.
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w zbiurokratyzowanym systemie oświaty człowiek tylko pozornie jest celem troski,
faktycznie zaś traktuje się go jako element niezbędny dla istnienia instytucji (Groenwald 2013: 141)

Dżaba-Eichmann w Bagnie-Akademii
Jerry B. Harvey stwierdza, „że większość organizacji działających według
sformalizowanych zasad można porównać do hodowli dżab. Rzecz w tym,
że organizacje te specjalizują się w zmienianiu porządnych ludzi w dżaby”
(Harvey 2014: 44). Uniwersytet można określić jako model takiej organizacji.
Całe jego jestestwo nastawione jest na produkcję takich a nie innych podmiotów. O ile niektóre „wytwarzają rozmaite gadżety, tandetę i inne badziewia”
(Harvey 2014: 45), o tyle na uniwersytecie cel ten ujawnia się jedynie w produkcji kiczowatych dżab i to na wszystkich taśmach montażowych – od studentów i studentek po profesorów i „demokratyczne” władze, czyli NadDżaby
czy Rhektory.
W bagnie, zauważa Harvey, żyje się samotnie. Dżaby cierpią na depresję,
nikomu nie ufają i wciąż starają się zająć wyższe pozycje. Dżaby śnią o tym,
aby zostać Rhektorem, uważając to niekiedy za spełnienie naukowej kariery.
Jeśli jeszcze zostaną włączone do elitarnych klubów NadDżab, których członkowie czuwają nad bagnem, uważają się za szczęściarzy i z radością łykają
pigułki na sen, na wstanie, na uspokojenie i na pobudzenie. Niekiedy wszystkie na raz – to pozwala zapomnieć o tym, że tak naprawdę tkwią w bagnie.
Dżaby dbają o swoje bagno. Nie tylko dlatego, że gdyby nie ono, to by nie
istniały, lecz także dlatego, że od tego zależy ich przetrwanie i jeszcze większa
izolacja. Harvey pisze:
Phrezesem albo phrezydentem hodowli dżab może zostać wielki rhopuch. Można to
ująć inaczej. Szansa dżaby na to, by zostać phrezesem lub phrezydentem rośnie tym
bardziej, im lepiej znosi ona odosobnienie swojego liścia lilii wodnej, im bardziej kompetentnie włada językiem rechotu, im łatwiej przychodzi jej wyłapywanie much, im
sprawniej zajmuje inne liście lilii wodnych i im zręczniej udaje się jej utrzymywać
bagno w niezmienionym stanie (Harvey 2014: 46).

W bagnie ceni się dżabi indywidualizm, polegający na odosobnieniu i konkurencji, ceni się również konformizm i szacunek dla formalnych hierarchii.
W bagnie nie liczą się ludzie. Ich należy przerobić albo usunąć, gdyż stanowią zagrożenie dla istnienia bagna. Zakłócają cyrkulację gazów powodujących zbiorowe halucynacje. Dżaby mówią, że pracują w świątyni, a rechot jest
głosem boskim. Tylko innowiercy albo gorzej: ateiści mogliby kwestionować
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dostojeństwo bagna. Wymaga się więc posłuszeństwa jego zasadom. Rozsądek szepcze, że ci, którzy kwestionują, zostają przez inne dżaby zepchnięte
z liścia. Krążą listy dżab zaginionych. Nikt nie chce trafić na tę listę, więc nikt
z nikim nie rozmawia – jedynie rechocze. Nieufność i związany z tym nadzór
są tym, co cechuje bagno.
Dżaby nie ufają praktycznie nikomu. Montują urządzenia rejestrujące czas pracy, tłumacząc to w ten sposób: „Nie ufamy, że będziesz uczciwie pracować przez cały dzień,
więc udowodnij nam, że tak było”. Żądają zwolnień lekarskich, kiedy ktoś mówi, że
jest chory. Zamykają się w prywatnych gabinetach, by ograniczyć innym dostęp do
siebie oraz zachować w sekrecie to, o czym rozmawiają i co robią z innymi dżabami.
Żądają starannych sprawozdań z wydatków, ponieważ „wszyscy wiedzą, że ci sprytni
bagienni sprzedawcy doszczętnie oskubią moczary, jeśli wielki rhopuch nie będzie
ich miał na oku”. Kolekcjonują kwity i podkładki mające uchronić ich przed trującymi
pocałunkami innych dżab (Harvey 2014: 52).

W Bagnie-Akademii poświęca się więcej czasu na przejście procedur związanych z wyjazdem na konferencję, niż ona sama trwa. Najpierw wypełnia się
druk zgody na wyjazd, kolekcjonując szereg podpisów i pieczątek NadDżab.
Po powrocie wypełnia się kolejne dokumenty i ponownie zbiera podpisy. Jeżeli
ma się szczęście, to nie zostanie się wezwanym do wyjaśnienia, uzupełnienia
kropki czy wyrecytowania formułki zapisanej wcześniej na odwrocie każdego
papierka potwierdzającego wydatkowanie każdej złotówki. No i nie można
zapomnieć zabrać certyfikat, który trzeba będzie kserować, opisać i dołączyć
do cyklicznej oceny wraz z kserami publikacji, które jeszcze należy wprowadzić do elektronicznej bazy, podsyłając skany…
System formalnej kontroli i kultura nieufności wiążą się z produkowaniem posłusznych dżab. Dżaby nadzorują siebie nawzajem i są nadzorowane.
Pozbawione swego głosu rechoczą tak, jak organizacja powie im, że trzeba.
NadDżaby produkują małych Eichmannów. Być dopasowanym do roli narzuconej przez organizację, postępować według jej logiki, nie pytając o wartości.
Po prostu być biurokratą.
„Zarówno żydowskie rady, jak i Eichmannowie tworzący Żydowskie Centralne Biuro Emigracyjne w Wiedniu to uniwersalne byty każdej biurokracji” (Harvey 2014: 97). Biurokracja zaś to rządy, w których nikt nie ponosi
odpowiedzialności, które cechują się własną logiką, czyniącą innych jedynie
jej wykonawcami – niczym woli bożej. „Niewolnicze trzymanie się przepisów
to jeden ze sposobów zagłuszania nieprzyjemnych myśli dotyczących naszych
działań” (Harvey 2014: 113).
Tak trzeba.
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Ryzyko zawodowe
W czasie, kiedy nie dbałem o dydaktykę, nie przejmowałem się nią, odwalałem swoje, mówiłem, wychodziłem, a potem jakoś tam oceniałem, nie miałem konfliktów ze studentami, nie miałem (raczej) konfliktów z władzami. Co
najwyżej plotki snuły się po korytarzach, ale nie przybierały formy realnego
zagrożenia. Nie dbając o dydaktykę, stwarzałem dystans – im większy, tym
lepszy, bo bezpieczniejszy. Ze studentkami czy studentami prawie w ogóle
nie rozmawiałem. Niby po co? Założyłem, że niewiele się od nich dowiem.
Oczywiście gorzej było z ćwiczeniami, ale one łatwo przechodziły w miniwykłady albo przenosiłem pracę na samych studentów. Najważniejsze, że było
bezpiecznie, a dydaktyka zajmowała mi tyle tylko czasu, co stanie przy tablicy,
a potem uzupełnienie indeksów. Miałem ważniejsze sprawy na głowie. Prawdziwą naukę. Dydaktyka tylko w tym przeszkadza. „Gdy chce się być dobrym
dydaktykiem, naraża się na rotację” (Pauluk 2016: 293).
Rozpoczęcie pracy nad projektami, potraktowanie dydaktyki poważnie przyniosło mi bezpośrednie konflikty z władzą. Również relacje ze studentkami i studentami stawały się niekiedy bardziej napięte, przesączone
emocjami. Dydaktyka okazała się ryzykiem nie tylko jako czynność, która
przeszkadza w prowadzeniu badań, lecz także jako sama praktyka. Ryzyko
okazało się nie tylko wpisane w sam proces kształcenia jako przedsięwzięcia,
którego nigdy nie można być pewnym, nie tylko w sensie problematyczności
relacji między ludźmi i tego, że nie wiemy kiedy, co myślą, co naprawdę robią
(White 2014), ale było to ryzyko związane z administracyjnymi regułami
i przesądami dydaktycznymi urzędników akademickich. Dydaktyka weszła
w jakiś sposób w konflikt z instytucją. Okazało się, że dydaktyka rzeczywiście
jest polityczna.
Wszystkie trzy wymienione ryzyka są związane z momentem zgody na nie.
Inaczej mówiąc, rozpoczęcia samodzielnej drogi w momencie kiedy zaczynam
pytać o sens swojej pracy dydaktycznej i poszukiwać realnych, praktycznych
realizacji projektów, które wydają się bardziej sensowne od tego, co robiłem
do tej pory.
Ryzyko pomyłki, ryzyko błędu, ryzyko upadku, ryzyko konfliktu, ryzyko
nieporozumień.
Piękł/no dydaktyki.
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SMUTEK DYDAKTYKA PROJEKTATORA 1
I
Projektowanie
przeświadczenie, że
– można wszystko zaplanować
– można wszystko kontrolować
rozpisać działania na poszczególne ruchy
moje, ich, wasze, nasze
wyliczyć czas trwania
czas na pytanie
czas na odpowiedź
czas na zapisanie
czas na wstanie
czas na siadanie
czas na myślenie
czas na patrzenie
ruch ręką prawą 0,3 sekundy, chwycenie długopisu wraz
z ruchem prawej nogi w stronę drzwi 0,9 sekundy
(czy można to zrobić szybciej, lepiej, sprawniej?)
(poruszył lewą stopą, stracił 0,2 sekundy)
Projektowanie
pragnienie
kontroli, ładu
(mam sznurki w dłoni, a oni marionetki. Gdy stają mi się bliscy –
na moje podobieństwo – przekształcają się w pacynki)
pragnienie i lęk
byle tylko, byle nic niespodziewanego
byle żadnych zakłóceń
A dzisiaj znowu odpowiedzieli niezgodnie ze scenariuszem
II
Gdy planuję
to muszę też tworzyć ich, wyobrażam sobie ich relacje, ich akcje i moje reakcje
krok po kroku, w najdrobniejszym szczególe (przed snem wyobrażam
sobie mimikę, gdy wypowiadam to, a to słowo, perlisty śmiech na
żart-wtrącenie mający stworzyć partnerskie relacje, skrócić dystans, tak
na tyle, na ile potrzeba w projekcie) rozpisany cały projekt
wraz z podsumowaniem
moimi-ich-słowami napisany
trzeba tylko
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wpisać w nich
na nich ich nadpisać
by się nie pojawili
bo jak się pojawią
(przeżuwając frytki, jąkając, sapiąc, dłubiąc w nosie)
wszystko strawi chaos
Gdy zaprojektuję
oni stają się przeszkodą
moja uwaga skupia się na realizacji
musimy tylko zgrać nasze ruchy
nasze myśli, nasze pragnienia
jednym krokiem maszerować
przez to, co znane, ku temu, co znane
zgodnie maszerować
zgodnie ze scenariuszem
Gdy zaprojektuję
projekt zlewa się z rzeczywistością
moją głowę zaludniły fantastyczne postacie
tylko że nie przeszły rekrutacji
Gdy zaprojektuję
myślę o ich samodzielniej aktywności
o tu, takiej a takiej, w punktach zapisanej
nie inaczej
Gdy zaprojektuję
Zawsze coś czeka za drzwiami
III
Moja euforia szybko przemija. Oni są tacy a tacy, nie tacy.
Wykonują zbyt dużo ruchów. Albo za mało. Nie w takim czasie,
nie w takim rytmie, nie w takim tonie. Zbyt wolno, zbyt szybko.
Niewyraźnie.
– – odhaczam punkty niezrealizowane
linki się rwą
pacynki rozłażą
zastają jakieś nitki
łachmany, ścinki
Myślę wtedy:
Jestem złym dydaktykiem, bo nie potrafię prowadzić, kontrolować, nadzorować.
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Wymykają się, umykają, a ja nie potrafię ich zdyscyplinować. Dopasować do
planu, który winien być zrealizowany. Bo został zapisany. Przeze mnie.
Nic już nie pasuje
a ruszać się trzeba
trzęsę się, kręcę w miejscu.
Cofnąć czas. Tu poprawić, tam skorygować. Myślę, będzie dobrze. Tu był błąd, tu
i tu. Następnym razem. I to, i to, za mało rozpisane. To tędy wdarł się chaos. Wrogi
gest. Piasek w tryby machiny. Poprawić. Naoliwić. Dopisać. Zapisać. Będzie dobrze.
Lecz nie teraz.
Już nie. Nie z tymi osobami.
Bo jestem złym dydaktykiem,
nieskutecznie bronię planu.
IV
Są chwile, gdy maszerują
maszerujemy razem, raźnie, dla planu.
I wtedy…
mrugnięcie oka
delikatny uśmiech
niemal niedostrzegalny
gest-sabotaż
„niezłe przedstawienie, co nie?”
więc to tak, tylko tak, tylko taki pozór uczestnictwa, granie roli z dystansu
wiem, mają odgrywać rolę, ale tak, żeby być tą rolą: autentycznie,
z pełnym zaangażowaniem
być tylko rolą, którą grają
V
Plan był dobry
doskonały niemal
gdybym tylko nie przeszedł przez drzwi
nie chcę przechodzić przez drzwi
VI
Tych, co mylą kroki
Odesłać!
Dla dobra projektu
Niech będą przykładem
Uszczelnić granice
Zamknąć drzwi
Nie chcę przechodzić przez drzwi
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Głosy 36
Snuję opowieść, byś się odczepił. Sama nie wiem, po
co tu jestem, po co mówisz do mnie i po co mamy
ze sobą rozmawiać, mnożysz trudności, które na nic
się nie przekładają, powiedziałam już, kiedy i po co
przyszłam na studia, jakie zajęcia miałam, a ty pytasz
o sens, kiedy to wszystko…
Niby dlaczego mam mówić od siebie, to studia są, nie
grupa terapeutyczna. Czy rzeczywiście muszę oddać władzy
wszystko, nawet siebie, pod pozorem jakiejś emancypacji
mam się otwierać przed obcym, obnażać swoje uczucia,
zapuszczać się w najintymniejsze rejony, bo on chce, jak
mężczyzna, dostępu do mnie i żąda z uśmiechem: jeszcze,
jeszcze głębiej, otwórz się bardziej. Patrzę w sufit. Odpowiadam półsłówkami. Udaję orgazm.
Czy możemy to już skończyć? (dziewczyna siedzi z założonymi rękami)
Więc uniwersytet jeszcze istnieje, jeszcze jest w nim
miejsce dla wspólnego tworzenia wiedzy.
Nie będę pisać… Tu nie ma wspólnoty. Tu nie ma przestrzeni
dla mojego i innych głosu. Czy można być szczerym w tłumie?
Dlaczego miałabym to czytać? Co oni,
ci studenci, mają ciekawego do powiedzenia? No chyba, że zrobisz tego jakąś
analizę, bo tak to będą opowiastki
jakieś. Moim zdaniem szkoda czasu. To
jakaś zabawa jest, a nie poważna nauka.
Powinieneś się zająć habilitacją.
Doszły mnie niepokojące głosy, że pan każe studentom pisać i publikować teksty
krytyczne wobec naszego uniwersytetu. To nas niepokoi, bardzo niepokoi, jeżeli
wie pan, co mam na myśli.
Co my się z tego nauczymy? To się do niczego nie przyda. Powinno się realizować program, przygotować nas do egzaminu. Nie
jesteśmy na studiach dziennikarskich.
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Ich prawdziwe opowieści są gdzieś indziej niż myślisz. To nie teksty,
które czytasz. Ich autoetnografia to strategia omijania twojego projektu przez branie w nim udziału. To wszystko, co dzieje się obok.
To nie są dobre opowieści, to, co czytam… To nie są autoetnograficzne teksty…
To nie to.
My chcemy to tylko zaliczyć.
Wymykam się opowieściom. Milczenie jest moim
schronem. Moim wyzwoleniem od nakazu mówienia,
które później taki Szwabowski ocenia, waży, rozważa
w tych swoich emancypacyjnych ponoć laboratoriach.
Odbiera mi historię albo, kiedy mówię, przekształca
ją, by się zgadzała z jego myśleniem o wolności.
Tak jakby wszyscy musieli kochać filozofię.
I would prefer not to say.
Mówisz, że nie jest to mój głos, że ci się nie podoba to, co napisałam. A może
to właśnie jest mój głos. Może tak snuję narrację. Może takie jest moje istnienie. Takie brzydkie dla ciebie. Dla twoich kolegów i koleżanek z akademii.
Zbyt płaskie. Mało subtelne.
Pani Dziekan mówiła mi, że studenci
się na ciebie skarżą, że każesz im pisać
jakieś dziwne teksty. Chce nam zabrać
przedmiot z tego powodu.
Ja już nic więcej nie będę pisać. Miałam
napisać, to napisałam. Nie chcę w tym
nic zmieniać.
Czy ty w końcu zaczniesz nas uczyć? To
już nie jest zabawne. To już jest męczące.
Popracujemy nad tym, na pewno. W końcu mogliśmy
mówić, co naprawdę myślimy. Przestać udawać. Bo pan
też nie udaje, że wszystko jest dobrze.
Ugotowałam zupę. Co w tym wielkiego? Chodziłam
na zajęcia. Po prostu.
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Wiem, że mój głos ci się nie spodoba. Wypełnij mnie więc
słowami, które lubisz.
Kiedy na pierwszych zajęciach andragogiki dr Szwabowski zaczął mówić o projekcie, nie wiedziałam czego on od nas chce. Mówił i mówił, kręcił się dookoła tematu,
ale i tak nic z tego nie wynikało. Mówił przez 1,5 godziny o tym samym, a i tak nie
zrozumieliśmy. Na kolejnych zajęciach mieliśmy podjąć decyzję. Nie podjęliśmy – on
ciągle mówił. Ustaliliśmy, że napiszemy po pół strony i zobaczymy, co z tego wyjdzie”
(Wolińska: w druku)

on mówił mówił mówił
mówił bez końca
wypychał nas słowami
Dlaczego... Dlaczego nic nie mówicie? Tak bardzo chcę usłyszeć wasze głosy...

Przecież mówimy.
(Chwila ciszy)
Co ci się znowu nie podoba?

SMUTEK DYDAKTYKA PROJEKTATORA 2
Frederic Lordon pisze:
Istnieją trzy smutkoradości związane z trzema rodzajami podporządkowania. Pierwszy, gdzie radością jest przetrwanie – ucz się, bo dostaniesz pasem.
Drugi, gdzie radością jest konsumpcja – ucz się, a dostaniesz cukierka. W obu
smutkiem jest praca, a nagroda czymś zewnętrznym.
Istnieje także trzeci rodzaj podporządkowania, gdzie radością jest praca –
ucz się, bo to samorealizacja, kreacja, bo to jest fajne. Wydaje się, że nie ma tu
miejsca na smutek. Realna utopia zgodnie działających podmiotów. Nauczyciel
i uczeń, pracownik i menadżer, człowiek i organizacja – wszyscy chcą tego samego, radośnie, każdego dnia, a nawet w nocy – realizują siebie. Idealni pracownicy,
idealni studenci – automobilni. Ale na skraju obrazka są smugi cienia – rozprasza się iluzja… Iluzja współliniowości, którą trzeba ustanawiać (Lordon 2012).
Nie, nie mamy wspólnych pragnień. Dość szybko się to okazuje. Przybyliśmy z różnych stron. Mamy rożne interesy. Iluzja się rozprasza w działaniu.
Sen nauczyciela-menadżera o współliniowości okazuje się czymś, co trzeba na
różne sposoby ustanawiać.
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Trzy rodzaje smutkoradości, trzy rodzaje zarządzania i odpowiadające im
trzy rodzaje relacji – pomimo istotnych różnic łączy je jedno: wola menadżera,
podporządkowanie temu, co zewnętrzne, skłonienie do interioryzacji celów
menadżera/organizacji, potraktowania ich jako własnych lub przynajmniej
milczące wykonywanie czynności.
I to czwarty smutek. Smutek dydaktyka. Smutek menadżera. Utrata
obiektu (studenta) i rozejście się pragnień.
Rozmawiam z Szefową. Mówi, żebym zastanowił się, co może być przedmiotem projektowania. Może wtedy smutek będzie mniejszy.
Dwie pierwsze smutkoradości można uznać za wyraz technologicznej dydaktyki. W czasie pracy-nauki podmioty pozbawione są sprawczości,
redukuje się je do rzeczy wykonujących polecenie przełożonego. To na nim
spoczywa obowiązek racjonalnego, efektywnego organizowania produkcji. Pracownicy-uczniowie działają ze względu na to, co zewnętrzne – strach
przed zginięciem i radość z konsumpcji w czasie wolnym. Pragnienia zbiegają się w produkcie ostatecznym, w rzeczy wytworzonej, nie zaś w procesie,
w którym poddani są woli nauczyciela-menadżera.
W tym kontekście projektowanie przybiera fabryczny charakter. Odpowiada ono behawioralnemu projektowaniu dydaktycznemu, koncentrującemu się na działaniu nauczyciela wywołującego u uczniów określone reakcje.
Nauczyciel jest kierownikiem całej produkcji, centralną postacią uruchamiającą maszynę, która działa pod jego dyktando. Jest to typ zarządzania „bez
uczniów i bez ich nauczycieli” (Klus-Stańska 2010: 219).
To jest możliwy model, ale nie jedyny. Zresztą powinniśmy o nim zapomnieć i w zarządzaniu, i w dydaktyce. Dorota Klus-Stańska wskazuje alternatywny sposób projektowania, oparty na konstruktywizmie. Zaznacza ona, że
mamy inny punkt wyjścia – od ucznia, a nie od nauczyciela:
początkowa inicjatywa nauczyciela polega na wykreowaniu wyjściowej sytuacji prowokującej ucznia do działania (również rozumianego jako działanie umysłowe), ale
działania podejmowanego na własne sposoby. Natomiast potem działa on refleksyjnie
w odpowiedzi na aktywność uczniów. Nie jest to zatem propozycja usunięcia nauczyciela z procesu dydaktycznego (Klus-Stańska 2013: 314).

Z dalszej lektury dowiaduję się, że należy rozpoznać przed-wiedzę ucznia
i po prostu postawić go w sytuacji konfliktu poznawczego.
Czy takie projektowanie rozwiązuje wspomniany powyżej problem? Ograniczyć się do tworzenia sytuacji, elastycznie reagować, zminimalizować swoją
rolę, starać się zrozumieć studentów i studentki, prowokować…
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Coś tu jednak mi umyka. Możliwe, że dobrze tego nie rozumiem. Bo niby
tak postępowałem, a smutek się pojawiał.
Po pierwsze, wciąż dostrzegam nauczyciela, który działa. To on mimo
wszystko zaczyna: organizuje sytuację. Kiedy czytam tekst Piotra Kowzana
dotyczący problemu relacji i jej powiązań z produkcją wiedzy, to mimo tego,
że zgadzam się z jego podziałem, z tym, że kolaboracja jest konieczna dla uruchomienia oddolnej, komunistycznej produkcji dóbr wspólnych w edukacji,
to jednak wydaje mi się, że to na nauczycielu spoczywa ciężar uruchamiania
odpowiednich relacji w grupie badawczej:
nauczyciele zainteresowani organizowaniem wspólnej pracy badawczej ze studentami
dowiadują się, na co zwrócić uwagę podejmując swoje wysiłki (ciąg: relacje-formy
współpracy-skala potrzebnego zaangażowania) i poznają ograniczenia swego zaangażowania (np. jeśli nie jesteś w stanie kalibrować swoich narzędzi dydaktycznych,
pozostaje ci budować relacje feudalne ze studentami) (Kowzan 2017: 112).

Dostosowuje się, reaguję w zależności od tego, co robią inni uczestnicy,
ale jednocześnie, ze względu na sam projekt, tworzę i przetwarzam sytuację
tak, aby badanie, poznawanie się odbywało… Gdy mam do wyboru kilka opcji,
kilka sposobów, by odpowiedzieć na głos studentek, to decyzje podejmuję ze
względu na „uczenie się”, „studiowanie”… Czy nie ma tutaj pragnienia, żeby oni
też podejmowali swoje decyzje, działali „dla studiowania”? Pragnienie połączenia pragnień w dążeniu do podobnego celu, którym nie jest jedynie rozwiązanie problemu, lecz rozwiązanie go tak, aby był „uczeniem się”. A nie wszystkie
strategie można takimi nazwać: sytuacja problemowa nie zakłada, że próby
rozwiązania będą zawsze „uczciwe”. I nie chodzi o lament nad moralnym upadkiem i kulturą nieuczciwości. Kto z nas nie szukał odpowiedzi, na przykład, na
dręczący problem interpretacyjny w opracowaniach? Kto z nas, pisząc książkę
lub tekst, nie maskował problemów, które z praktycznego punktu widzenia
(czas, objętość, troskę o strukturę itd.) należało zamaskować?
Już nie władca, już nie groźny szef, lecz kolega, miękkie zarządzanie, koleżeńskie nadzorowanie – wciąż kierowanie. Wciąż projektowanie. I zawsze po coś.
Cele, moje cele jako tego, kto tworzy sytuację, kto inicjuje projekt chociażby przez uruchomienie odpowiednich warunków – one są kolejnym źródłem smutku.
– A czy studiowanie nie jest aktywnością bez celów? Czy sam tak nie mówiłeś?
– Wiem, Lewis tak pisze, ale zaraz mówi o tym, że celem studiowania jest
powstrzymanie się od aktualizacji, pogrążanie w melancholii, poddanie się
rytmowi studiowania i wydobywanie się z reżimów aktualizacji, urzeczowienia. Częściowo jego dydaktyka zakorzeniona jest w mocnej metafizyce
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studiowania. Można powiedzieć, że celem nauczyciela jest wprowadzenie
w taki stan, stworzenie warunków. Może nie tyle dla konfliktu poznawczego,
co raczej dla melancholijnego, kołowego ruchu na progu. Zawieszenie decyzji, eksperymentowanie… To jest cel, który po prostu odmawia redukcji do
rzeczy pod postacią danej umiejętności, konkretnej wiedzy czy, powiedzmy,
publikacji skończonego tekstu. Czy mniej metafizycznie, a bardziej politycznie. Ruch Occupy miał cel, wiele celów, chociaż nie miał postulatów poza jednym: zastawcie nas w spokoju.
– I co? Uważasz, że cel stanowi zdradę wydarzenia, instrumentalizuje go…
– Nie wiem. Jestem dość podejrzliwie nastawiony do tych nowych koncepcji,
co się odwołują do schole. To trochę taka utopia w negatywnym tego słowa znaczeniu. Nie miejsce tu na głębszą krytykę, kiedy indziej się tym zajmę. W każdym razie jest w tym wiele z arystokratycznego podejścia. Sympatyzuję z nim:
badanie pozbawione celów, dyskutowanie dla dyskutowania, edukacja autoteliczna. Pięknie. Tylko nie w tych warunkach. Przede wszystkim problemem dla
mnie jest to, że ignoruje się społeczne powiązania, interesy. Czyni je nieistotnymi, a przecież niektóre interesy, zwłaszcza pedagogów krytycznych, powinny interesować: rasizm, militaryzm, seksizm, nierówności społeczne. Redukcja
takich problemów do dyskusji, do rozważania bez praktycznego odniesienia –
nie, to nie jest coś, co powinno się postulować. Również wyjściem nie jest dla
mnie otwarcie się na cele stawiane przez studentów. Chodzi mi o wspomniane
już wcześniej „fałszywe potrzeby edukacyjne”. Pedagog krytyczny powinien je
uwzględniać i czynić przedmiotem namysłu, ale nie czymś, czemu ma się podporządkować. To jest zresztą dość znana krytyka paradygmatu uczenia się jako
sposoby zarządzania przez jednostkę (Biesta 2004; Simons i Masschelein 2006,
por. Malewski 2013, 2016; Kruszelnicki 2015, Starego 2016). Warto wspomnieć
również Piotra Zamojskiego, który podkreśla, że gdy usuniemy refleksję o celach
kształcenia, zaczną dominować cele nieuświadomione, te, które i tak jakoś sterują edukacją, jako pewne formy oczywistości (Zamojski 2010). To jest prawdziwa
instrumentalizacja edukacji! Posłuchaj Maxa Horkheimera:
czynnikiem, który ostatecznie umożliwia rozumne działanie, jest zdolność klasyfikowania, wnioskowania oraz dedukowania w całkowitym oderwaniu od specyfiki treści,
słowem – abstrakcyjne funkcjonowanie mechanizmu myślowego. Tę formę rozumu
można nazwać rozumem instrumentalnym. W gruncie rzeczy żongluje ona środkami
i celami, dobiera sposoby postępowania do celów, które spotykają się z mniejsza lub
większą akceptacją i uchodzą za oczywiste. Ta forma racjonalności nie przykłada
szczególnej wagi do pytania o rozumność samych celów (Horkheimer 2007: 37).

Cały problem polega na tym, że zbyt często środki traktujemy jako cele…
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Ponad smutkiem
Dominika mówi, że jak nie przykładałem się do dydaktyki, to nie miałem problemów. W momencie, kiedy zacząłem traktować ją poważnie, mam z tego powodu
nieustanne przykrości. To dość zabawne. Pyta mnie, czy warto.
Myślę, że warto. Inaczej już chyba nie potrafię. Nie ma powrotu. Są błędy do
naprawienia, są kwestie do przemyślenia – ale nie umiałbym, chociaż czasami
chciałbym, znowu traktować dydaktykę jako przykry obowiązek, coś, co trzeba
przetrwać, jakoś, byle jak, zapełnić czas, aby oddawać się później temu, po co jest
uniwersytet – tworzeniu, badaniu, myśleniu. Skłotowanie edukacji stało się moją
pasją; rezygnacja z próby tworzenia sensownej, egzystencjalnie ważnej dydaktyki to jak rezygnacja z przygody. Trafia się na złych i okrutnych władców, na
podłe osoby, na łotrów na drogach. Dydaktyczna przygoda się do tego nie sprowadza. To raczej incydenty, które oczywiście zostawiają blizny, a niekiedy gorejące, ropiejące rany. Koją ją mniej lub bardziej koleżeńskie relacje z większością
studentek i studentów. Koją je przyjaźnie.
Dzisiaj współpracuję z kilkoma uczestnikami projektów. Piszemy inne teksty.
Rozmawiamy o dydaktyce. Organizujemy konferencje. Tworzymy swój własny,
mały pod-uniwersytet. Uniwersytet z naszych snów. Bez dydaktycznych eksperymentów nie byłoby tego. Nie byłbym tym, kim dzisiaj jestem. Nie byłoby
nowych przygód, nowych idei, nowych pomysłów.
Ale to się dzieje poza zajęciami. Poza reżimami biurokracji. Poza wymogami
egzaminów. Niemal poza uniwersytetem.
Do dziś nie udało się wydać książki. Jest już dawno po recenzjach. Czasami
o niej zapominam, bo kwestia organizowania pieniędzy i przechodzenie przez
całą biurokrację odbiera mi wszelkie chęci działania. To same studentki piszą do
mnie, chociaż już dawno są poza uniwersytetem, kiedy ona wyjdzie. Są bardziej
zaangażowane niż ja, a wydawało się, czytając powyższe opisy, że powinno być
inaczej, że to tylko mi zależało. Widać nie tylko mi.

Dydaktyka jako nie-nauka (rodzaj manifestu)
Nie wiem, co się wydarzyło. Wydarzało się wiele różnych rzeczy. Nie wiem, czy
projekty zakończyły się sukcesem i co to miałoby znaczyć. Nie wiem, jaki efekt
został osiągnięty. Nie wiem, jak to powtórzyć. Nie wiem, jakie prawa można
z tego wyciągnąć, poza tym, żeby nie prowadzić zajęć od ósmej rano do dwudziestej pierwszej, bo jest to szkodliwe dla zdrowia. A jeżeli już musicie, to nie pijcie
kawy z automatu37! Poza tym…

Teaching is messy

177

Poza tym błądziliśmy. Gubiliśmy się. Niektórzy zaginęli. Może sami się odłączyli. Nie wiem. Może. Rozbijaliśmy namioty na skraju. Tymczasowe schronienia w podróży bez mapy. Studiowanie pochłonęło nas, stało się celem samym
w sobie, miejscem, w którym zamieszkaliśmy. Ludzie opuszczali obóz, czasami
coś wyjaśniając, niekiedy w milczeniu bądź trzaskając drzwiami. Studiowanie
pochłaniało, wyczerpywało, wywoływało konflikty zarówno z władzami, jak
i wśród uczestników czy studentów, którzy nie mogli dopasować się do dziwnego stylu. W trakcie studiowania coś majaczyło, ciała włóczęgów przybierały
monstrualne kształty. Może stawali się po prostu niewidoczni, również dla mnie.
Poszedłem do Croatan38? Poszli do Croatan? Poszliśmy do Croatan? Czy widzicie
zielonookich Indian?
Nie ma ogólnych praw, które odkrywa dydaktyk, aby później sprawnie zarządzać procesem, maszyną produkującą wiedzę i podmioty, światy posłuszne woli
nadzorcy. Jest muzeum, graciarnia z zakurzonymi eksponatami. Muzeum, w którym tworzy się kolekcje ruin pozostałych po spotkaniach, gromadzi efemeryczne
zapisy minionych złożeń, urywki zdań nieznanych autorów, melodii i nastrojów,
stosy nie-raportów, które stają się tajemnymi księgami, gdzie określona praktyka duchowa stanowi klucz interpretacyjny, otwierając na magię słów. Muzea
pełne widm i zjaw, snów, marzeń i koszmarów.
Muzea dydaktyki ogólnej nie gromadzą już wiedzy pewnej, recept i przepisów, lecz rozmazane ślady mogące nas zainspirować do wędrówki. Dydaktyka
ogólna jako nie-nauka staje się wtedy skazanym na porażkę stróżem spotkania oraz poetą wychwalającym i budzącym pragnienie wędrówki w nieznane,
skoku w otchłań. Niemniej kolekcjonowanie nie może być rozumiane jako proces zawłaszczania klejnotów nomadycznych hord, ale jako nomadyczna odbudowa kłączy, co podważa wszelką ogólność czy uniwersalizację na rzecz wielości.
Zrywając z przymusem użyteczności i akumulacji, ucieleśniona wartość, podobnie
jak miłosne tłumaczenie, nie mogła polegać na katalogizowaniu rzeczy, zdarzeń czy
tekstów. Sednem kolekcjonerstwa byłoby odbudowywanie za pomocą kolekcji kłączy
połamanych przez kapitalistyczną deteriorytorializację (Pospiszyl 2016: 141).

Nie chodzi o zapisywanie przeszłości, podporządkowanej policyjnym archiwom, lecz o „danie głosu”, o uruchomienie określonych praktyk, o odbudowę
tego, co zostało wyparte, wykarczowane przez naukę królewską i maszyny akumulujące. Kolekcja przeciwstawia się opisowi, wnioskom, sądom, w zamian
posługuje się aforyzmami (Deleuze i Guattari 2015: 464), tworząc ich zestawienia, bojowe konstelacje.
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ZROBIMY Z WAS NAUKOWCÓW
To jest opowieść o śnie i jego braku, o koszmarze, który staje się rzeczywistością, i o pragnieniu snu. To jest opowieść o fabryce wyśnionej przez prawodawców i „projektatorów”, o trwaniu mrocznej modernizacji. Jest to też
opowieść o rebelianckim śnie. O snach dynamitach wypełnionych kwiatami,
których lont zapalają anarchiści pod fundamentami neoliberalnej machiny
(re)produkującej cywilizację śmierci. O śnie, który jest ucieczką, odmową
pracy w neoliberalnej fabryce edukacyjnej.
Dawno, dawno temu w odległej galaktyce...
Skompromitowane rządy skorumpowanych eks-rebeliantów doprowadziły do pokojowego przejęcia władzy w galaktyce przez Nowy Porządek. Umiejętna polityka
prowadzona przez Imperatora zapewniła legitymizację ich działań zmierzających
do zaprowadzenia autorytarnego porządku społecznego. Dawne siły podjęły próby
oporu, nie wyciągając lekcji z własnej porażki. Tymczasem wierni ideałom rebelianci,
rozbici przez neoliberalną propagandę i pseudodemokratyczny porządek, rozproszeni i wciąż prześladowani, kontynuowali walkę przeciwko Nowemu Porządkowi
i eks-rebeliantom.
Na oddalonej planecie Uniwersytet doszło do mniejszych starć, które umykały
w zgiełku toczących się większych bitew. Zarządcą planety został Neolib, znany z neoliberalnych i konserwatywnych poglądów, który w chwili objęcia panowania zapowiedział bolesne reformy oraz rozprawienie się z niektórymi uniwersytetalistami,
zwłaszcza tymi od osób homoseksualnych, która to mniejszość była prześladowana
przez wszystkie władze w galaktyce – i to nie tylko od czasu Wielkiej Transformacji.
Władza Neoliba ujawniła od początku swój autorytarny, represyjny charakter.
Mieszkańcy planety Uniwersytet dowiedzieli się, że czeka ich piekło i ból. Strategia
Neoliba uległa jednak zmianie, gdy uświadomił sobie, że odnajdzie sprzymierzeńców
wśród uniwersytetalistów.
Walki na Uniwersytecie szybko ujawniły pęknięcie w obozie Nowego Porządku,
tak jak i w wśród rebeliantów. Niektórzy uznali, że bitwa o Uniwersytet nie ma sensu,
gdyż znajduje się on na obrzeżach galaktyki, poza tym warunki na niej nie sprzyjają ludzkiej egzystencji. Inni dostrzegli możliwość transformacji planety dzięki neoliberalnej polityce, nie dostrzegając mrocznego cienia konserwatyzmu. Jeszcze inni
wciąż mają nadzieję i opowiadają legendy...

Planeta Uniwersytet. Dystrykt UnivSz. Raport:
Głównym zadaniem nowego algorytmu, według deklaracji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, miało być opracowanie nowego mechanizmu podziału dotacji
podstawowej, który pozwoliłby na premiowanie jakości dydaktycznej, doskonałości
naukowej oraz wspieranie procesu umiędzynarodowienia. Problem w tym, że są to
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zasady stworzone dla najsilniejszych. Według nich nie wypadamy najlepiej. Pomorze
Zachodnie w 2017 roku straciło 4 735 000 zł względem 2016 roku. Ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych dotacji podstawowej stracił Uniwersytet Szczeciński. 2 mln
zł straciła Politechnika Koszalińska. Fakt: o ponad 2 miliony 600 tysięcy, względem
2016 roku, wzrosła dotacja podstawowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pieniądze z puli środków przeznaczonych dla uczelni wyższych i nauki „odpłynęły” jednak z województwa zachodniopomorskiego. Na zmianie
algorytmu straciły także: pomorskie (około 16 mln zł), podlaskie (ok. 6,7 mln zł), świętokrzyskie (ok. 1,4 mln zł), podkarpackie (ok. 400 tys. zł), opolskie (ok. 980 tys. zł).
Na niskim poziomie utrzymuje się dotacja podstawowa województw: warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Teoretycznie te dwa regiony zyskały w 2017 roku. Problem
w tym, że wydatki na szkolnictwo wyższe i naukę są tutaj niewspółmiernie niższe niż
w innych częściach kraju (Sahajdak 2017).

Obecne władze dystryktu UnivSz podjęły kroki, aby zaradzić nagłej utracie
części finansowania. Zmniejszenie kwoty było dość jasnym komunikatem, że
utrzymywanie osiedli w tej części planety jest mało opłacane.
– Możliwe – mówili administratorzy – że jeżeli podniesiemy poziom naszych
prac naukowych, to nic takiego się nie stanie. Nie ma co panikować. Te reguły
są dość jasne, a z naszych informacji wynika, że powinniśmy spełnić normy.
Znacznie lepiej nam idzie niż przy poprzedniej ocenie. Po prostu jesteśmy karani za wcześniejsze zaniedbania.
– Oszczędności są jednak konieczne; należy sprawdzić, co jest niezbędne
dla naszego funkcjonowania, a co można spokojnie zlikwidować. Warto też
wprowadzić inną politykę oceniania pracowników, rekrutacji nowych…
– Takie czasy, co zrobić?
Echo rozchodziło się po ulicach. Administratorzy agitowali na placach.
– Musimy pracować. Dobrze pracować. Nasza praca zapewni nam przetrwanie. Wspólnym wysiłkiem ocalimy nasze osiedle. Zmieńcie też swoje
nawyki: zacznijcie pisać do czasopism wydawanych w Centrum Galaktyki II,
nie pisujcie już do naszych czasopism. To nie ma sensu. Wprowadzimy nowy
program. W tym wszystkim chodzi jedynie o jakość, o nic więcej. Nie lękajcie
się, tylko pracujcie, a będzie dobrze. Przetrwamy. Może nie wszyscy, ale większość. To wyzwanie. Wiem, że budzi niepokój, ale jesteśmy pełni optymizmu,
jeżeli chodzi o nową ocenę.
Głosy władzy mieszały się z pomrukami niezadowolenia, niedowierzania,
gdzieniegdzie słychać było nieśmiałe brawa, widać mściwe spojrzenia – kto
przetrwa, kto nie przetrwa?
Po ulicach błąkały się postacie okryte łachmanami, z oczami wytrzeszczonymi, płonącymi trwogą i lękiem.
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– Nadchodzi! Nadchodzi! – krzyczały. – Bądźcie gotowi na nadejście!
– Co nadchodzi? Na co mamy się przygotować? – pytali niektórzy.
Ustawa, która nadchodzi. Coś, coś na progu.
– Nie wiadomo, ale coś nadejdzie, coś się zmieni, to pewne – słychać było
szepty.
– Nie lękajcie się. Cała nadzieja w nowej ocenie. Zobaczymy. Bądźmy
dobrej myśli.
Nowa ocena okazała się niemiłym zaskoczeniem.
– No jak to? No jak to? – administratorzy wytrzeszczali oczy. – Jak to tak?
Nasze dane podawały, że powinno być lepiej, że prawie A, a tu o włos uniknęliśmy wyroku.
Kręcenie głowami. Niepewne spojrzenia.
– Co to będzie? Co to będzie?
Tymczasem w tajnej kwaterze rebeliantów uruchomiony został telekomunikator. Niewyraźny obraz na ekranie, głos również. Połączenia między
dystryktami wciąż nie działały najlepiej.
– Nasz wywiad donosi, że Neolib tworzy nową broń, mającą zredukować
populację naszej planety. Z danych wynika, że nazywa się ona parametryzacja.
– Ona już przecież istnieje i nie jest wcale taka groźna – mówił jeden
z rebeliantów, pochylając się nad monitorem.
– Istniała i była groźna, chociaż jej działania nie były zbyt łatwo dostrzegalne. Broń pracowała na mikropoziomie. Teraz jednak mają zostać dobudowane ulepszenia, które dokonają dzieła zniszczenia, zapoczątkowane przez
niesławną PreNeolibkę.
– Mówi się, że to uzdrowi trochę naszą planetę. Oczyści powietrze, dzięki
czemu wykrystalizują się i unormują pewne relacje. Poza tym to dbanie
o jakość. Co miałoby być złego w ocenianiu ludzi za ich pracę? Bojownicy Nauki
Wrzechświatowej bardzo popierają wzmocnienie parametryzacji. Zresztą nie
tylko oni. Chyba mało kto jest temu przeciwny, bo to jakby… no jakby być przeciwnym temu, że uniwersytety mają uprawiać naukę na najwyższym poziomie.
– Poza tym – wtrącił się kolejny rebeliant – pozwoli to wreszcie ujawnić,
kto jest, a kto nie jest prawdziwym uniwersytetalistą.
Szum poparcia rozległ się po tajnej kwaterze.
– Rozumiem waszą frustrację. Problem w tym, że parametryzacja nie jest
czymś transparentnym. Pozornie może się taka wydawać. Jako ocena instytucji
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przypomina jednak raczej Beemzet (O’Neil 2017), niż prawdziwie naukowe narzędzie oceniania jakości badań…
– Beemzet? Co to?
– Broń Matematycznej Zagłady. Jest ona stosowana dość powszechnie
w naszej galaktyce i odpowiada za wiele nie do końca dobrych rzeczy. Matematyka jest w nich używana jako kamuflaż. No bo liczy, prawda, to są obiektywne
kryteria, i czy można sobie wyobrazić mniej ideologiczną, pozbawioną emocji
i niepolityczną naukę niż matematyka? Tymczasem te Beemzety to „czarne
skrzynki” działające w oparciu o „toksyczne założenia”, które dziwnym trafem
stają się rasistowskie i klasistowskie. Ich trzy elementy to nieprzejrzystość,
skala i szkodliwość (O’Neil 2017: 59). Starają się one regulować życie mas
społecznych, pozornie w obiektywny i sprawiedliwy sposób, jednakże po bliższym przyjrzeniu się widać, że są one machinami jedynie selekcjonującymi.
„Zamiast poszukiwać prawdy, zastępuje się ją wyliczoną punktacją” (O’Neil
2017: 32). Zobaczcie, wskazują na to nawet osoby z kręgów Zarządcy, chociażby Emanuel Kulczycki, który stwierdza, że „transparentność samego procesu jest bardzo niska i z zewnątrz przypomina wpadanie danych do «czarnej
skrzynki» i wyskakiwanie z tej skrzynki wyników” (Kulczycki 27.12.2017).
Dodatkowo nie ma odpowiedniego systemu gromadzenia danych, który
umożliwiłby sensowne „prowadzenie analiz naukometrycznych. Bez takich
analiz nie można prowadzić polityki naukowej opartej na dowodach oraz
nie można projektować lepszych wersji systemów ewaluacji nauki, ponieważ
nie jest możliwe modelowanie i przewidywane potencjalnych konsekwencji
zmian” (Kulczycki 27.12.2017). O ile Beemzet dąży do ujednolicenia i rozszerzania jednego modelu na różnorodne obszary, o tyle w naszym przypadku
nie respektuje się różnorodności dyscyplin, ich specyfiki. Krótko mówiąc, pod
pozorem matematycznych wyliczeń i tajnych algorytmów, tak naprawdę nieprzejrzystego procesu, realizowana jest pewna ideologia, która została wmontowana w silnik Beemzetu jako podstawa, ale też efekt. Ta ideologia jest, tak
mi się wydaje, naszym wrogiem. A parametryzacja jako Beemzet – maszyną
zagłady. Zagłady naszego rozumienia nauki, naszego rozumienia, czym i po
co jest nasza planeta. Tak też działa cały fetysz rankingów. Ujednolicać, definiować, przekształcać pod pozorem obiektywnego liczenia (zob. Szadkowski
2015a). Chociaż wiemy, że nasze idee nie znajdują potwierdzenia, to chyba
warto ich bronić, skoro jesteśmy rebeliantami?
– No dobra, ale co nam tak naprawdę grozi poza tym, co już jest? Jasne,
że odczuwam niedogodności, pewne stany psychiczne się ujawniają przez istniejącą parametryzację, ale na to są odpowiednie lekarstwa. Trudno zresztą
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określić, co jest efektem działania parametryzacji, a co po prostu środowiska
naszej planety.
– Nikt nie utrzymuje, że środowisko naszej planety jest doskonałe, ale
pogorszenie jego funkcjonowania również nie stanowi rozwiązania. Zniszczenie maszyny parametryzacyjnej jest dla nas kluczowym zadaniem, bez niej
Zarządca stanie się bezsilny i będziemy mogli uruchomić proces alternatywnej transformacji zgodnie z ideałami założycieli osiedli. To w parametryzacji
dostrzegamy najsłabsze i najsilniejsze zarazem ogniwo nowej władzy – władzy
dzielenia, narzucania wizji tego, czym jest nauka, czym powinni się zajmować
i cechować uniwersytetaliści. Powiedzieliście, że dzięki parametryzacji będzie
można określić, kto jest prawdziwym członkiem naszej wspólnoty, a kto nie.
Takie poglądy są bardzo niebezpieczne. Proszę, abyście przyjrzeli się temu
dokładnie. Czy rzeczywiście konkurencja jest tym, co wyraża naszego ducha?
Czy nierówności… Przecież mieliśmy być wspólnotą równych! Wspólnotą
otwartą! Czy nie dlatego część z nas porzuciła inne planety i poświęciła się
budowaniu osiedli?
– Wszystkich nie możemy przyjąć… Wiesz, co mówią. Jest nas za dużo.
Imperium nie chce nas już finansować, a nasze sposoby zarobku są dość ograniczone. Ilu musimy odmawiać osiedlenia się? Wykluczeni z naszej planety są
wściekli. Mają swoje brygady i uważają nas za zdrajców. Zarządca może ich
łatwo użyć przeciwko nam. Wydaje mi się, że oni grają już w jego grę.
– Zniszczenie maszyny parametryzacyjnej jest dla nas kluczowym zadaniem. Bez tego nie przetrwamy. Potrzeba jednak budowania konsensusu, ukazania, że jest to Beemzet i nic więcej.
– Zastanawiam się tylko, co możemy przeciwstawić ich maszynie zagłady.
Mam wrażenie, że nasz słownik nikogo nie przekona. Coraz mniej przekonuje
on nawet nas. Fetysz rankingów, fetysz Galaktyki II, fetysz cytowań… A przeciwko temu co? Uniwersytet społecznie zaangażowany? Tak długo milczeliśmy, wspierając Wielką Transformację (Nowak 2010), że chyba jesteśmy już
mało wiarygodni.
– Nasza planeta – wtrącił rebeliant stojący przy ścianie – zawsze komuś
służyła i szczekała w zależności od tego, kto jej dawał chleb. I zawsze byli w jej
murach rebelianci, którzy starali się wymykać. Nic się nie zmienia. Możliwe,
że trudniej będzie się wymykać. Może też konflikt stanie się jawny i będziemy
musieli realnie przemyśleć, po co i dla kogo jesteśmy oraz kto może u nas
mieszkać i jeść chleb, a kto nie.
– Parametryzacja zrobi to za nas. I to jest problem. Ona nie pozwoli na dyskusję. Bez ataku na nią nic nie zdziałamy. A jeżeli zostanie uruchomiona wraz
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z U2.0, to doprowadzi do zniszczenia osiedli i wyludnienia niektórych z nich,
a także do pogorszenia się warunków materialnych. Wielu z nas dostanie
znacznie mniej chleba pomimo obiecanych podwyżek.
Połączenie zostało przerwane. Przez chwilę panowało milczenie. Rebelianci spoglądali na siebie, ćmiąc papierosy i popijając słabą kawę.
– Nie jestem przekonany. Wiecie, że mam ambiwalentny stosunek do parametryzacji. Dla mnie to nie jest do końca jednoznaczne – westchnął jeden
z nich. – Wiecie, że frakcja B. próbuje różnych sposobów, by się mnie pozbyć
z planety. Zatruwają mi życie i próbują podważyć moje kompetencje. Tymczasem, kiedy zliczymy punkty, to mam wielokrotnie więcej niż B., zarówno
ilościowo, jak i jakościowo, w tym ujęciu prestiżu miejsca publikacji. To jest
moja tarcza. Nic, z czym można dyskutować. Przeciwko jadowitym językom
pokazuję twarde dane. Może to być ochroną… To jest ochrona (Cupples i Pawson 2012). Wiecie, wydaje mi się, że gdyby patrzeć przez pryzmat liczb, to
wiele niesprawiedliwości, o których wiemy, o których słyszymy, nie miałoby
miejsca. Czy to nie jest straszne, obrzydliwe i przerażające zarazem, że grupa
mizerniaków uwala komuś pracę na stopień, gdy ten ma dorobek większy niż
oni wszyscy razem wzięci? Bo im się nie podoba jak stoi, bo im się nie podoba,
że cytuje tego, a nie tamtego? Czy bez parametryzacji nie oddamy pola właśnie takim klikom mizerniaków dobrze ulokowanych w strukturach, mającym władzę odwrotnie proporcjonalną do ich osiągnięć? Może właśnie dobrze
będzie, jak się oczyści struktury z takich larw, które lęgną się w zaciemnionych, wilgotnych miejscach?
Kilka osób pokiwało głową z uznaniem.
– Nie byłbym taki optymistyczny… – odezwał się siedzący obok rebeliant
o bladej twarzy. – Rozumiem twój punkt widzenia. Rozumiem frustrację. Też
mnie to wszystko boli. Mam jednak, hmm, kilka wątpliwości. Nie wiem, czy
dobrze je sformułuję. Zacznę może od… – zamilkł na chwilę. Zapalił kolejnego
papierosa. – Nie wiem właściwie, od czego powinienem zacząć. Załóżmy, że
ogólnie się zgadzam. Wydaje się jednak, że nie dostrzegasz pewnych zagrożeń. Nie ulega wątpliwości, że niesprawiedliwość się dzieje, że wśród nas są
osoby, które niszczą innych ludzi i wykorzystują instytucje do własnych celów.
Wątpię jednak, aby mogła stać im się krzywda. Są tak śliskie, że się wyślizgną. Chociażby przez dodawanie się do cudzych publikacji czy wykorzystywanie znajomości w celu przepuszczenia tekstu. Wiemy, że takie rzeczy też
się dzieją. Wiemy, jak dużo zależy od redaktora. Niestety osadzenie instytucjonalne przekłada się również na możliwość publikowania w określonych miejscach. Tak więc liczby mogą chronić i jednych, i drugich. To tyle, jeżeli chodzi
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o oczyszczanie. A może nie. Warto zauważyć, że parametryzacja może wykończyć dobrych naukowców. W sytuacji gdy jedna negatywna ocena upoważnia
do zwolnienia pracownika, to ci, którzy podejmują ryzykowne badania, mogą
wypaść z gry. Wiem, powiecie, że zawsze może on opublikować coś w trakcie. Może i tak, ale „coś” już nie wystarcza. Intensyfikując konkurencję, to, co
oni nazywają „doskonałością naukową”, czyli zawężanie publikacji, które się
w ogóle liczą, trzeba już produkować dla konkretnego czasopisma, a to jest
nie jakaś tam praca, lecz konkretna praca, która może wybijać z prowadzenia projektu. Pomijając, że sama w sobie jest już ryzykiem. Tutaj pojawiają
się kwestie, które moim zdaniem są bardzo negatywne i nie pozwalają uznać
parametryzacji za coś dobrego.
Za chwilę wrócę do tego, że wpływa ona na sam sposób pisania. Najpierw
jednak zobaczmy, co się dzieje, kiedy intensyfikujemy konkurencję i zakładamy, że słabi muszą odpaść. A o to w tej grze przecież chodzi. To survival
horror, nic więcej. No może coś więcej, ale nie lepiej. Kiedy mamy podział na
kategorie, nieważne czy A+, A, B+, B, C, czy A, B, C, te podziały zawsze muszą
być wypełnione. Gdy jednostki lokuje się już po zebraniu danych, a więc
zakłada się, że w A może być tyle a tyle, w B tyle a tyle, zaś w C tyle a tyle, to
ktoś musi być na dole. Nie może nastąpić sytuacja, że wszyscy są najlepsi, chociaż wszyscy pracowaliby intensywnie i publikowali w najlepszych czasopismach. Maszyna na to nie pozwoli. Tym samym ujawnia ona swoje prawdziwe
oblicze. Nie chodzi o doskonałość, ale o eliminację. Zarówno słabych ludzi, jak
i słabych instytucji. Słabszych odrobinę. Jak w sporcie. Setne sekundy. Chodzi o powolne ograniczanie funkcjonowania uniwersytetów i dostępności do
nich, jak i ograniczanie sieci badawczych. O zawijanie infrastruktury (Chutorański i Szwabowski 2018).
I teraz rozpatrzmy sobie taką sytuację: jest osoba zdolna w słabej jednostce. Kiedy padnie jej środowisko, padnie i ona. Brak możliwości osiągania
lepszych wyników, chociażby przez ograniczenie dostępności do pewnych źródeł finansowania, sprawi, że z perspektywy parametryzacji ona sama będzie
stawała się coraz słabsza. Nie, nie mamy do czynienia z ochroną. Możliwe, że
tymczasową, jak w survival horror. Liczby cię nie ocalą. Zobacz jeszcze zapis
z Uzasadnienia. Przeczytam ci:
W projekcie wprowadzono zasadę, w myśl której zajęcia na studiach są prowadzone
przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni oraz przez inne osoby
posiadające doświadczenie w zakresie programu studiów. Ponadto w ramach programu
studiów o profilu praktycznym co najmniej 50 % godzin zajęć, a o profilu ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Rozwiązanie
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takie ma zastąpić nieadekwatne w aktualnym stanie szkolnictwa wyższego rozwiązania dotyczące minimum kadrowego, zachęcające raczej do spełniania warunków
formalnych na minimalnym poziomie, niż do dbałości o faktyczną jakość kształcenia
i innowacyjne podejście do dydaktyki, a przy tym wspierać stabilność kadry firmującej
dany kierunek studiów (Uzasadnienie: 22–23).

We wcześniejszej wersji chodziło o prowadzących zajęcia, teraz o firmujących jedynie… W każdym razie taki zapis umożliwia stworzenie armii
prekarnych pracowników-dydaktyków, zatrudnionych na umowę-zlecenie,
dostających niskie stawki za pracę przy tablicy, którzy nie będą mieli nawet
szans na wzięcie udziału w wyścigu, bo nikt nie będzie finansował ich badań.
Jeśli dana uczelnia spada i staje się zawodową, a tych będzie najwięcej, bo taki
efekt jest założony przy parametryzacji, więc spełnić się musi, to jak myślisz:
kto będzie miał przywilej stałego zatrudnienia? Ci, co produkują dużo?
– No raczej nie. Ale gdyby parametryzację zastosować inaczej? Może bez jej
eliminacyjnego charakteru? Jako formę ewaluacji, która rzeczywiście miałaby
wspierać dążenie do doskonałości?
– To opcja możliwa, ale wymagałaby radykalnej przebudowy maszyny,
zniszczenia ministerialnego Beemzetu, odejścia od ideologicznych fundamentów, na których została stworzona. Na razie działa, jak działa. A to działanie
pomijasz, kiedy mówisz o jej obronnym charakterze.
– To znaczy?
– Czy nie wpływa ona na to, jak piszesz, jak rozumiesz swoją pracę i samego
siebie?
– Wpływa. Chociaż nie jestem pewien, czy ma to charakter jedynie negatywny. Przykładowo: kiedy chcę opublikować tekst w czasopiśmie zagranicznym, to oczywiście muszę czytać inną literaturę, niż gdybym kierował artykuł
do lokalnego. Tylko że to nie jest nic złego. To jest nawet dobre.
– I to wszystko?
– Chyba tak. Dobra, tematy się różnią. To działa jednak w dwie strony. Nie
wszystko, co da się opublikować w Galaktyce II, przejdzie w naszej i odwrotnie. Inne tradycje, inne oczywistości. W inności nie ma jednak nic złego. To
rozwija. To jest bardzo pozytywne.
– Ale nie wszystkie czasopisma się liczą. Nawet zagraniczne, które są
z jakichś powodów ważne. Lista jest dość dziurawa. Myślę, że to polityczne
dziury – odezwał się ktoś z głębi.
– I nie wszystko da się policzyć. To kolejna dziura – dodał ktoś jeszcze –
równie polityczna i równie niebezpieczna.
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– Tak – odezwały się kolejny głos. – Naszej działalności, naszej pracy nie
da się policzyć. Ona nawet nie do końca polega na publikowaniu. To coś, co
się dzieje przy okazji.
– No właśnie, dla mnie to jest dość duży problem, że niejako sens pracy
zostaje już zdefiniowany, a przecież to jest jedna z kluczowych kwestii,
najistotniejsze pytanie: co robię i po co robię? Nie wiem, czy mnie rozumiecie…
– Chyba cię rozumiem. Ja tracę poczucie sprawstwa i sensu. Jakby ktoś
inny przejął kontrolę nad moją pracą.
– Trudno też znaleźć język…
– Tak jakby już nie było o czym dyskutować.
Sny i koszmary
Władza ma swoje sny, które dla nas stają się koszmarami. Władza ma sny,
które wysysają z nas marzenia. Władza ograbia nas ze snu. Śnimy, nie śniąc.
Zapadamy w otchłań i wynurzamy się z niej gotowi do pracy, podejmowania rutynowych czynności. Sens jest beztreściową otchłanią, w której strzępki
marzeń nie przedostają się na powierzchnię, chyba że w formie krzyku uświadamiającego nam nasze spętanie (Ngai 2010). Sen bezsensu – nie mamy czasu
na marzenia. Utopijność, nierealność jedynie potęgują ból. Sny przypominają
reklamy, zlewają się w reklamy, nasze pragnienia się pobudzają na chwilę,
o ile mamy wzrok utkwiony w ekranie telewizora… Jesteśmy we władzy snów,
totalitarnych iluzji, przeplatających pragnienia z lękiem, smutek z radością
w depresyjno-maniakalnym modusie. Sen władzy staje się rzeczywistością,
szaleńcze wizje, okrutne sny pełne pogardy, sny pełne wzgardzenia – sny, stające się codziennym, przerażającym koszmarem.
Śni się władzy, że uniwersytety zasiedziały tłuste, leniwe kocury, grzejące
się na posadach i pobierające za nic soczyste wynagrodzenia. Te rozpieszczane
tłuściochy i tłuścioszki są ze wszech miar podejrzane. Śni mi się, że władza tak
śni – ja ciągle podejrzany, ciągle nadzorowany, niegodny, niepasujący, poziom
obniżający. To przeze mnie i przez takich jak ja nauka nasza jest taka peryferyjna. Jaką ma wartość to, co robię? Siedzę, piję kawę i piszę wierszyki. I to
wszystko za publiczne pieniądze. A gdzie granty? Czemu nie staram się o żadne
granty? Czemu jakichś poważnych badań nie prowadzę? Śni mi się, że w tym
śnie jestem przeklęty. Mam jeszcze chwilę, gdy palę papierosa i patrzę na horyzont. Z wyczekiwaniem. Zamyślam się. I przyznaj się, przyznaj, ile dzisiaj spałeś, ile dzisiaj naprawdę pracowałeś? Ja, mówiący w tubylczym języku, piszący
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w tubylczym stylu… Nie wiem nawet, nie tylko w ich śnie, czy ja tworzę naukę?
Nie wiem, co znaczy solidny tekst naukowy. Nie przystaję do pozytywistycznej
wizji nauki; tym samym jej przykazania jakości badań nie odpowiadają mojej
pracy (zob. Kodeks). Ja jestem problemem – w ich śnie, w ich rzeczywistości –
czymś, czym trzeba zarządzać, co trzeba kontrolować i zastraszać, czemu zagrażać, bo inaczej nic nie będzie robić.
Śni się władzy, że jeśli ustanowi ostre hierarchie i bezwzględną konkurencję, zlikwiduje resztki demokracji i stworzy quasi-rynkowe mechanizmy
zarządzane przez Neoliba, to nauka rozkwitnie. Śni projekty, które pełne są
świętości zdeptanych przez demokrację i złych Innych, niedopasowanych, niewłaściwych. Śni sen totalitarny.
Nic nie zdoła wślizgnąć się pomiędzy te dwie warstwy, nic nie zdoła wprawić w ruch
tych płyt tektonicznych. Jej marzenia są szczelnie zamknięte na rzeczywistość, a w rzeczywistości nie ma żadnej szpary na jej marzenia – nie ma między nimi najsłabszego
choćby punktu zaczepienia. Jej pragnienie wszechmocy musi obrócić się w siłę niszczycielską – niszczącą ją samą i innych. Bo w sumie marzenie złej jakości poznaje się po
prymitywnej relacji z rzeczywistością. Nie ma wtedy mowy o subtelnych połączeniach,
o pogodnym marzycielstwie w zgodzie ze światem. Przenoszenie marzeń na siłę do realnego świata nieodmiennie kończy się katastrofą. Mówiąc o takiej wojowniczej skłonności często zamiast bardziej pokojowego „marzenia” spontanicznie używamy sława
„mrzonka” czy „sen”. I nie chodzi o marzenia senne, lecz o to czyniące z nadmuchanego
halucynacjami marzyciela ślepego wielkoluda depczącego buciorami cały wszechświat,
opętanego przez wizję, którą usiłuje wcielić w życie (Chollet 2013: 113–114).

Władza halucynuje. Władza to ma to do siebie, że odurza i psuje nawet
najlepsze charaktery i umysły. Dodatkowo krążąca w żyłach ideologiczna chemia wpływa na zdolność widzenia i rozumienia. Władza halucynuje i bełkocze,
zmieniając, dzięki otaczającej ją aurze, bełkot w prawa i prawdy objawione,
i wzmacniając halucynacje, które odurzają nawet osoby siedzące przy innych
stolikach, na innych piętrach czy stojące przed szybą.
Struktura snu -broni władzy
Mechanizm główny broni to hierarchia. Jest ona dana przez Boga, o czym wie
każdy dobry konserwatysta. Hierarchia jest święta i nienaruszalna. Pracując
w ramach snu-broni władzy, dowodzi, że ludzie nie są równi, jest to kłamstwo
nowoczesności. Różnica jest stopniem między tym-samym. Różnica to ocena
w odniesieniu do Jednego. Ocena ustanawia to, co kłamstwo nowoczesności
rozregulowało, czyli naturalny porządek hierarchiczny. O to chodzi w broni
władzy – aby ustanowić naturalną hierarchię, przywrócić jasne nierówności.

rozdział czwarty

188

nadmierna demokratyzacja ustroju uczelni jest modelem dysfunkcyjnym, wpływającym na obniżenie efektywności funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego.
Nauka nie jest ze swej natury demokratyczna (twierdzenia naukowe podlegają przede
wszystkim weryfikacji jakościowej, a nie ilościowej), a produktywność w nauce, rozumiana jako dokonywanie przełomowych odkryć lub tworzenie wpływowych teorii,
podlega jeszcze silniejszej dysproporcji niż opisana przez tzw. zasadę Pareta (znacząca
mniejszość naukowców dokonuje znaczącej większości istotnych osiągnięć naukowych) (Radwan i in. 2017: 31).
Nauka wymaga silnych hierarchii, zwłaszcza w uczelniach badawczych, a ich podstawę
stanowi wkład do nauki światowej (Kwiek i in. 2016: 25).

Moduł antydemokratyczny i antyrównościowy łączy się z istotnym prawem,
mianowicie prawem konkurencji, przyjmującym formę darwinizmu społecznego. Etos przetrwania dla najsilniejszych, czyli najlepiej dopasowanych, staje
się prawem osiągania doskonałości naukowej, wyrazem postępu w naukach.
Konkurencja wymaga ruchliwości. Tubylcy się nie ruszają, cywilizacja
pędzi. Ktoś, kto się rusza, jest lepszy, bo jest elastyczniejszy, szczuplejszy, bardziej zdyscyplinowany. Osadzeni, lokalni, tłuści i niemrawi to tłuszcz w żyłach
organizmu nauki.
Szept złowrogi:
przetrwają tylko wybitne jednostki.
Geniusze – cała polska nauka będzie się z nich
składać. Bo to tak działa, genialny duch i masy.

Sen ten wymaga określonych mechanizmów, aby to, co boskie, mogło się
urzeczywistnić przez posłańców, urzędników i prawo.
Zdaniem Marka Kwieka należy wprowadzić mechanizm, który będzie sprawiał, że słabi będą coraz słabsi, a silniejsi coraz silniejsi. By sprawiedliwości
stało się zadość. Naturalna różnica stworzy się, gdy powstanie mechanizm jej
ustanawiania i wspierania (Kwiek i in. 2016, Kwiek 2010).
Ustanowienie boskiej hierarchii naukowej i praw konkurencji oraz mobilności, jako praw dobrych samych w sobie, wymaga powołania boga-władcy,
Rektora, który będzie miał pełną dowolność w kształtowaniu polityki kadrowej i zarządzaniu uczelnią, nie troszcząc się o jakiekolwiek demokratyczne
pozostałości.

Sen władzy – moja bezsenność
Nerwowe godziny nocne, wpatrywanie się w mrok, który nadchodzi, z którego nadchodzi coś, nie wiadomo co, na co musimy się przygotować, ale nie
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wiadomo jak, bo mrok jest nieprzenikniony. Pomimo konsultacji z władzą,
szerokich konsultacji, podczas których reprezentanci słyszą jedynie „tak”,
a umyka im „ale”. „Nie” nie jest akceptowane, bo „nie” to brak uznania dla
światowych, uznanych rozwiązań. „Nie” jest głosem tubylca – troska tak, terapia owszem. Nie jest to jednak głos racjonalny, bo nie mieści się w totalitarnym śnie władzy.
Bezsenność – bo wszystko przyspiesza. Trzeba zrobić jak najwięcej,
nim nas zlikwidują, zdegradują, wymażą z krajobrazu, na którym i tak nie
jesteśmy zbyt wyraźni. W śnie majaczymy ni to ludzie, ni kamienie. A może
stare spróchniałe drzewa zasłaniające słońce?
W nocy nie jestem w stanie odkryć znaczeń
snu władzy. Odczuwam tylko jego moc.
Wampiryczną moc, która przemienia mnie w zombie.
Bezsenność – pustka godzin
Sposoby przetrwania – chemiczna nauka:
alcohol
amitryptiline
benadryl
clonazepam
cognitive behavioral
therapy
diphenhydramine
elavil
ibuprofen

kava kava
marijuana
melatonin
nortriptyline
progesterone
st. john’s wort
trazodone
tylenol
valerian

zolpidem
zopiclone
instructions:
smoke, shake,
pop, swallow
(repeat for 10 years)
(Prendergast 2017: 1)

Mój sen zaś taki niewyraźny
sen wspólnotowy
rozwiewający się coraz bardziej w nierealnych mgłach
kiedy to
infrastruktury przestają sprzyjać danemu modelowi egzystencji
mój sen taki niewyraźny
mój sen anarchistyczny
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Oko władzy
przezroczysty
że niewidoczny dla siebie (Ball 2012)
spojrzenie władzy
oślepia podmiot
– raportuj!
Jasność liczb
cięcie, redukcja:
„egoistyczne maszyny liczące” (Grouch 2017: 46)
– raportuj!
Ile, gdzie, kiedy, jak
a twój numer to
a numer ten to ty
„zły algorytm
rząd jedynek i zer” (DonGuralEsko, Zły algorytm)
ja – przezroczysty
widoczny
mój wzrok przenika przeze mnie
jestem
w raportach, kolumnach liczb, wypisach
kolejnych, kolejnych, kolejnych
sprawozdaniach
bo
jestem niegodny
zaufania
zawsze podejrzany
marnotrawiący
czas
pieniądze
list zastraszający
brak kolacji
pobudka w środku nocy
– raportuj!
–––
wyrok odroczony
ja przezroczysty
wszystkie odpowiedzi udzielone:
pisać, aby punkty zdobywać
badać, aby punkty zdobywać
moja wartość:
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ostateczna liczba punktów
miejsce w rankingu
nic więcej
tylko to, co się liczy
ja – oddzielony
osamotniony
ja odcięty
od tego, co wspólne (Ball 2015)

Oko władzy szkoli się na grze dla menadżerów – ćwiczy się w boskim
i sprawczym spojrzeniu. Gracz, wcielając się w rektora, zajmuje się takimi
sprawami, jak: ustalanie budżetu wydziałów, zatrudnianie i zwalnianie kadry,
ustanawianie nagród, zarządzanie rekrutacją, dbanie o infrastrukturę. Panel
kontrolny pozwala doświadczyć „unikalnej szansy dostrzeżenia funkcjonowania instytucji jako całości”, pomaga zrozumieć rzeczywistość akademicką
jako złożone i tajemnicze przedsiębiorstwo (Massy 1999). To całościowe ujęcie systemu przedsiębiorstwa akademickiego jest możliwe przede wszystkim
dzięki możliwości wcielenia się w rektora; to jego spojrzenie, jego perspektywa odsłania bowiem całość, która jest niedostępna innym interesariuszom,
zanurzonym w swoich partykularnych interesach.
Marc Bousquet stwierdza, że ograniczenie wyboru pozycji gracza do bycia
rektorem oraz uznanie jedynie tej perspektywy za całościową, to posunięcie ideologiczne. Rola gracza, komentuje Bousquet, tak naprawdę obrazuje
preferowany stosunek do kampusu, polegający na zwierzchnictwu. Ujawnia
on realne relacje mocy/władzy w ramach samego kampusu. „Tylko administratorzy są decyzyjni, reszta to jedynie publiczność. Tylko przywództwo oferuje punkt widzenia ogarniający całą instytucję” (Bousquet 2011: 82). Inne
pozycje zostają zredukowane do „danych” czy „zasobów”, które się ustanawia, monitoruje i modyfikuje. Oczywiście spojrzenie menedżerskie nie omija,
na przykład, pracowników naukowych, nie stapia ich w jedną masę. Wprost
przeciwnie – rozpoznaje ich jako jednostki „jako «sim» z ich właściwościami,
zachowaniami i historią” (Massy 1999). Zostają oni uporządkowani pod
względem „przynależności do wydziału, płciowej, etnicznej i stanowiska akademickiego” (Massy 1999). To makrospojrzenie, które ześlizguje się płynnie
na poziom mikro, zaczynając dostrzegać detale, takie jak: „talent do nauczania, granty i badania, obecne działania (performance) w każdym wymiarze, wiek, poziom wynagrodzenia i zadowolenia z pracy (morale)” (Massy
1999). Rozumienie jednostki jest tutaj specyficzne. Nie jest ona ujmowana
jako osoba integralna, powiązana więzami społecznymi, lecz jako zbiór cech,
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którymi można zarządzać. Takie spojrzenie jest efektem określonego sposobu
produkcji społecznej. György Lukács o procesie urzeczowienia w kapitalizmie
pisze następująco:
wraz z nowoczesnym, „psychologicznym” rozczepieniem procesu pracy (systemem
Taylora) ta racjonalna mechanizacja wdziera się nawet w „duszę” robotnika: nawet
jego cechy psychologiczne zostają odłączone od całokształtu jego osobowości i względem niej zobiektywizowane, aby można je było gładko włączyć w racjonalne systemy
cząstkowe i ująć w rachunkowo wymiernych kategoriach (Lukács 1988: 207).

William Massy prezentuje, w jaki sposób spojrzenie rektorskie ze zbioru
makro- i mikrowłaściwości jednostek przenosi się do analizy wpływu działania
menedżerskiego na modyfikację i efektywność cech oraz zachowań pracowników. Urzeczowione jednostki i ich wyodrębnione cechy, posiadające atrybuty
towaru, zostają poddane modyfikującym i monitorującym działaniom oraz
włączone w element potęgowania siły machiny uniwersyteckiej. Osobowość
zostaje zredukowana, a stosunek między zarządzającym a zarządzanym
pozbawiony jest „osobowego” wymiaru, nie tylko rozumianego jako „brak
skrupułów”, lecz nawet w zakresie definicji człowieka w stosowanej praktyce
językowej. Bousquet zauważa, że w danym modelu „termin «ludzie» odnosi
się ostatecznie do decydentów administracyjnych” (Bousquet 2011: 85).
Zbiory zasobów, do których redukowani są pracownicy akademicy, mogą
stawiać jedynie bierny opór. Studenci, członkowie kadry, rodzice, pracownicy
techniczni uniwersytetu – wszyscy oni są prezentowani jako bezsilni. Nie inicjują oporu, nie podejmują autonomicznych działań. Nawet kadra etatowa,
będąca problemem dla neoliberalnego zarządzania, nie stanowi „żadnej realnej opozycji” (Bousquet 2011: 83). Do rektora-gracza należy władza, której
nie zagrażają żadne organizacje studentów czy pracowników, ani też związki
zawodowe – „decyzje menedżerów jawią się jako czynniki sprawcze historii”
(Bousquet 2011: 90).
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Nota metaautoetnograficzna
Tekst ten piszę fragmentami. Mam już wszystkie
rozdziały mniej lub bardziej naszkicowane. Na tym
etapie nieekonomicznie byłoby porzucać projekt.
Chociaż mam takie pragnienie, żeby to zostawić.
Niech popadnie w zapomnienie, wraz z komputerem
trafi na wysypisko. Niech nie zostanie nawet rękopis, co najwyżej kilka notatek. Wczoraj cały dzień
męczyły mnie takie myśli. Nic nie napisałem. Ani
nie piszę, ani nie czytam. Cały dzień przed ekranem.
Oko mi prawie wypłynęło od gapienia się. Skarżyłem się żonie, Dominice: „Ta autoetnografia to niby
taka prosta, ale zupełnie inaczej się pisze. Normalnie
wiedziałbym, co robić. Wiesz, to mam opanowane:
cytowanie, rekonstruowanie, argumentowanie, krytykowanie... Teraz niby wiem, co chcę napisać, ale
nie wiem jak to zrobić, aby nie było banalne. Inne
teksty niewiele mi pomagają...”. Chciałbym uciec
w książki, w cudze teksty. Tak jakby... Bo może tak
jest... jakby moje doświadczenie miało sens, znaczenie, tylko przez pryzmat cudzego oka.
Poprawiając ostatni raz tekst, wciąż powraca do
mnie myśl, że za mało tutaj... Hmm. Przypisów ?
Bardziej „naukowego” opracowania ? Powstrzymuję
się od pragnienia dodania czegoś innego albo powtarzania cudzych badań, co już robiłem w innych
miejscach, albo zaprojektowania innych badań – co
zamierzam. Wydaje się, że dotykam ograniczeń autoetnografii. A może uruchamiają się pewne stereotypy o tym, czym są badania?

WYCENIANIE– WYCINANIE
Na jednym z peryferyjnych uniwersytetów zorganizowano spotkanie dla pracowników równie marginalnej dyscypliny, która w hierarchii akademickiej
lokuje się na jednym z najniższych szczebli. Dzień był listopadowy, pochmurny
i deszczowy. Nie wiadomo, czy to temat spotkania, czy listopadowość odciskały szare piętno na twarzach zgromadzonych. Stojący za katedrą mężczyzna
w średnim wieku, pełniący funkcję prodziekana do spraw nauki, nerwowo
przełykał ślinę. Możliwe, że dławiło go to, co miał powiedzieć. Możliwe, że był
to zwykły stres związany z publicznym wystąpieniem. Może przeczucie, że to,
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co powie, nikomu się nie spodoba. Spodobać się nie mogło, bo sprawa dotyczyła oceny parametryzacyjnej, przyszłości peryferyjnego uniwersytetu w perspektywie zbliżającej się reformy szkolnictwa wyższego, Ustawy 2.0. A ta nie
przedstawiała się w jasnych kolorach. To listopadowy schyłek, moment nim
zima zapanuje, pokryje ruiny śniegiem, a co silniejsi wyruszą i może nawet
dotrą do stolicy.
Na ekranie za postacią w garniturze zaczęły wyświetlać się zestawienia,
słupki, wykresy, wzory. Prodziekan spokojnie i rzeczowo komentował przeszłe performensy naukowe i zaznaczał, jakie zmiany powinny się pojawić
w naszych akademickich praktykach, abyśmy przetrwali.
– Prawie byśmy otrzymali C… Wielu z państwa publikuje dużo, ale to
nie jest dobra strategia. Ministerstwo, i ogólna tendencja, idzie w tę stronę,
aby doceniać nie ilość, lecz jakość. Lepiej napisać trzy dobre, opublikowane
w wysoko punktowanych czasopismach teksty, niż dwadzieścia w zbiorówkach. W tym roku punkt odcięcia to było siedem punktów. Prognozuje się, że
w następnej parametryzacji wynosić będzie on piętnaście. I to niezależnie od
tego, czy ustawa przejdzie, czy nie. To są warunki gry, które ustala nam ministerstwo. Piętnaście punktów, a może dwadzieścia. Oznacza to ograniczenie,
a nawet likwidację listy B. Pisanie do lokalnych czasopism w lokalnym języku
przestaje mieć znaczenie. To są praktyki niewidoczne z punktu widzenia
ministerstwa.
Po sali przebiegł szum niezadowolenia. Prodziekan uniósł dłoń w celu uspokojenia zgromadzonych.
– Proszę państwa, mówię jako rzecznik ministerstwa. Nie możemy się
obrażać na te reguły. To kwestia przetrwania, tego, czy będziemy mieli pieniądze na badania, tego, czy będziemy mieli pieniądze na pensje. Nie możemy
pozwolić sobie na działanie tak, jak działaliśmy wcześniej, bo to oznacza, że
nie utrzymamy doktoratów, że… Widzą państwo ten wykres, to sto dla nauk
społecznych, to… hm… to jest ten wagonik. Mechanizm. To nic innego jak
próba zlikwidowania nauk społecznych. Minister nieraz podkreślał, że w Polsce jest za dużo…
za dużo naukowców,
za dużo studentów,
za dużo czasopism,
za dużo uniwersytetów.
Jest nawet uniwersytet w takim Szczecinie, stwierdził minister i zaczął się
śmiać. Uniwersytet w Szczecinie, szczecińscy naukowcy – dowcip roku. Można
wyobrazić sobie jak naukowcy z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczo-
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nych próbują wymówić nazwę uniwersytetu. To nie wróży dobrze współpracy
międzynarodowej.
Przyglądałem się wykresom, liczbom, niewiele z tego rozumiejąc, poza
tym, że jest to tworzenie hierarchii, matematyczna wyliczanka-odpadanka.
Mowa prodziekana trwała dalej. Widać było coraz większe zniecierpliwienie na sali. Za oknem robiło się coraz szarzej. Światło biło z ekranu, na którym
wciąż zmieniały się wykresy.
– Napisali państwo więcej tekstów, niż mogliśmy zgłosić do oceny. To nie
były złe teksty, tylko opublikowane w niewłaściwych miejscach.
Tak, lista B do likwidacji. Polskie czasopisma do likwidacji. Wspólne
książki pokonferencyjne do likwidacji. I wspólne książki po pracach badawczych zespołu do likwidacji.
– Musimy zmienić nasz sposób publikowania, nasze zwyczaje…
– Mówi pan jak przedstawiciel władzy…
– Tak…
– ...tak jakbyśmy nie mieli innego wyjścia jak tylko się dostosować.
– Skoro ministerstwo nas finansuje, to może wymagać. Możemy przeciwstawiać się, ale co to da, kiedy efektem będzie jedynie obcięcie nam finansowania, które w konsekwencji może doprowadzić do tego, że nie będzie pieniędzy
nie tylko na badania, lecz także na wypłaty. Trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie, a później możemy zajmować się tym, czym dotychczas, czyli nauką, tak
jak ją rozumiemy i chcemy uprawiać.
Po spotkaniu słychać było szepty w małych grupach. Nerwowe komentarze. Kiedy pierwszy raz byłem na spotkaniu dla całego wydziału, spytałem
znajomego, czy przyszedł się dowiedzieć, ile jest wart dla uniwersytetu. Spojrzał zdziwiony.
– Tu przecież chodzi o uniwersytet – mruknął.
Nie wiem, czego się dowiedział. Ja dowiedziałem się, że większość mojej
pracy jest nic nie warta, że to makulatura. Że nie jestem taki dobry jak myślałem. Wyszedłem przygnębiony. Napisałem list-artykuł do zagranicznego czasopisma za zero punktów (Szwabowski 2018).
Po tym spotkaniu byłem spokojny. Podszedł do mnie inny znajomy i zapytał o wrażenia. Wzruszyłem ramionami.
– Nie przeraża cię to?
– Jakoś nie – odpowiedziałem beznamiętnie. Chociaż koniec miał dość
komiczny wydźwięk, gdy odezwały się głosy z sali. Niektóre z nich były opo
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rowe – że nasze badania mają znaczenie regionalne, że my też pisujemy dla
nauczycieli, że zaangażowanie…
– To wszystko po spełnieniu wymagań – skwitował prodziekan.
I wtedy usłyszałem głos, który był jakby esencją reformy, nie wiadomo, czy
ironiczny, czy pełny przekonania:
– Trzeba zwolnić tych, którzy nie publikują. Skończył się czas nic nie
robienia.
Westchnąłem. Według wymogów uniwersytetu wielu z nas nic nie robi.
Kto z nas miał publikacje na magicznej liście A? Powyżej piętnastu punktów?
Może rzeczywiście uniwersytet jest do likwidacji. Pracownicy są do likwidacji.

Jakość człowieka i polish survival horror story
Czytam oporowców. Tadeusz Sławek dowodzi, że osoba jest ważniejsza od
pracy, że osoba jest żywiołem uniwersytetu.
Osoba, czyli to wszystko, co nie daje się pomieścić w żadnej tabeli i nie poddaje się
rygorom punktacji, czyli to, co wydaje się z czysto biurokratycznego punktu widzenia – nieużytecznie kłopotliwe, a co w istocie jest początkiem wszelkiej mądrej
użyteczności – oto, co stanowi właściwy żywioł uniwersytetu (Sławek 2010: 19).

Pięknie to brzmi. Ale zaraz nadchodzą mnie wątpliwości. Wypowiedź ta
pojawia się w kontekście oceniania osoby, jej „jakości”, a tym samym kwestii
przynależności do świata uniwersytetu. Sławek podkreśla, że biurokratyczne
wyliczanie przydatności ludzi sprawiło, że wielu dobrych wykładowców
musiało odejść. Podkreślając wagę „jakości” osoby, której nie można ująć
matematyczno-biurokratycznie, stara się on chronić istnienia przed bezwzględnością liczb. Niemniej przesunięcie w stronę tego, co nieujmowane
liczbowo, niewidzialne, nie zrywa z ocenianiem, a tym samym może czynić
warunki wstępu bardziej subiektywnymi. Po przeczytaniu wspomnianego
fragmentu stałem się niespokojny. Takie narracje budzą mój niepokój. Liczby
mi służą. Chociaż wywołują stres, nadprodukcję, pospieszne czytanie, niekiedy nie-domyślenia, depresję i destrukcyjne nastroje, to jednak mi służą,
zapewniając przetrwanie pomimo nieżyczliwych głosów i niechęci niektórych
władz do mojej osoby. Do osoby właśnie. Moja osoba jest nieuniwersytecka –
dopiero dzięki liczbom legitymizuje swoją obecność.
Czytając o nieuchwytnej „jakości” osoby jako sposobie włączania do uniwersytetu, od razu dostrzegam mroczną stronę wyłączania z niego. Jest ona
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o tyle mroczniejsza od biurokratycznej, że stara się być bezduszna, obiektywna, niezwiązana z konkretnymi sympatiami i antypatiami. W przypadku
nieokreślonej „jakości” zostaje się wydanym na żer subiektywnych ocen.
I ja, jako osoba, znowu ulegam redukcji – tym razem nie do liczb, lecz do
czegoś nieokreślonego, nieformalnego. Pomimo niesprecyzowania, braku ujęcia w obiektywne kryteria, to wydaje się, że jest to coś bardzo konkretnego.
Inni, oceniający, to widzą. Czy to kwestia sposobu poruszania się? Tonu głosu?
Płynności wypowiedzi? Kwestia habitusu? Dopasowania do gustu, który jawi
się oceniającym jako obiektywna rzecz? Jestem redukowany do ich wizji. Nie
jest łatwo się jej domyślić. Wiele tam „pustych znaczących” (Laclau bdw.;
2009). Nie jest łatwo się domyśleć, o co naprawdę chodzi. Tak jak nie za bardzo
wiem, dlaczego niektórzy nie widzą mnie jako człowieka uniwersytetu. Może
to z powodu konfliktu mojej i ich wizji na temat tego, czym jest uniwersytet?
Czy Sławkowi chodziło o przesunięcie kwestii ewaluacji w taką stronę?
Wykluczenia i włączenia opartego o gusta, przesądy tych, którzy na nim są
zadomowieni? Raczej wątpię. Jest ono jednak wpisane w ruch oporowy, o ile
nie dokona on radykalnego cięcia – zerwania z oceną. Osoba, jako istnienie,
nie posiada wartości liczbowej, wymyka się nie tylko biurokracji, lecz także
innym „jakościom”. Jest istnieniem, które samo w sobie ma wartość, to jest jej
„jakość”, która nie może być hierarchizowana. Mniej jakościowe osoby, niepełne osoby, nie osoby – holocaust wpisany w humanistyczne frazesy.
Utopią jest żyć poza oceną, poza wartością, również wartością użytkową.
Być wyzwolonym znaczy być bez wartości, żyć życiem bezwartościowym.
W tym momencie otwiera się egzystencja poza utowarowieniem, poza podporządkowaniem rynkowi. Być „poza” oznacza radykalne otwarcie uniwersytetu, w którego murach mogą zamieszkiwać nie ci, którzy spełnią kryteria
biurokratyczne, czy ci, którzy zostaną zweryfikowani przez istniejącą wspólnotę bądź przejdą inne wykluczenia/włączenia, lecz wszyscy, którzy chcą.
Brzmi to utopijnie? Bo osoba jest utopią.
To jest mój sen. Sen o otwartym, dostępnym dla wszystkich uniwersytecie, niehierarchizującym, niewydającym dokumentów upoważniających
do bycia. Sen o uniwersytecie, który wskazuje, że istnienie jest ważne samo
w sobie, że istnienia nie trzeba uzasadniać. Istnienie nie ma wartości – ono
jest bogactwem.
Tymczasem reformy i feudalno-rynkowe relacje nakazują jednostce wskazywać swoją niezbędność. Prekarna egzystencja staje się przekleństwem
w prekarnym społeczeństwie, w którym miejsce jest tylko dla silnych, twardych, a jednocześnie elastycznych – dla maszyn akumulujących. Maszyny te
mogą gromadzić wartości, pomnażać je, lecz nigdy nie odkryją bogactwa.
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To jest mój sen – aby każdy mógł swobodnie trwać. Z własnym rytmem,
z własnym sensem, nucąc własne melodie. Zamiast jednak „nieoperatywnej
wspólnoty” (Lewis 2013), zamiast bezcelowego istnienia nadchodzi coś innego.
Kiepskiej klasy survival horror. Monstrum pożerające, widmo śmierci… Nieustanne ocenianie pozbawione większego sensu. – „jasno zdefiniowanego
celu takiej oceny” (Kulczycki 2017) – „chodzi o dystrybucję pieniędzy, prestiżu
i władzy” (Stec 2017b) – Beemzet (O’Neil 2017).
Słuchając doniesień o postępowaniu prac nad reformą, słysząc o zmianach
polityki zatrudnienia, publikowania, o zmianie kontynuującej reformę Barbary Kudryckiej, wiem, że to debata o mojej wartości. Zmiana warunków, ich
radykalizacja, to pytanie zadane przez władzę, czy jestem na pewno tyle wart,
aby móc zajmować miejsce na uniwersytecie. Czy mój uniwersytet jest na tyle
dobry, aby zajmować miejsce w przestrzeni?
Moja wartość – grzebię w sobie, bo wiem, że nie jestem osobą, jestem
zasobem. Konkurentem dla innych i nikim w akademickiej, feudalnej hierarchii. Istnieję w lęku przed władzą państwową i władzą uniwersytecką;
w lęku, że stwierdzą, że nic nie jestem wart i odbiorą mi środki do życia. Ten
lęk blokuje rozkwit bogactwa. Czuję jak karłowacieję. Nie mam czasu dla
siebie jako osoby.
Nowe technologie zarządzania mają wymiar statusu emocjonalnego, jak również
pozoru obiektywności i racjonalności. W rezultacie odpowiedzi na przepływ informacji o wynikach performansu mogą wywoływać indywidualne uczucia dumy, winy,
wstydu i zazdrości (Ball 2003: 221).

Zaburzenia snu
zaburzenia nastrojów
		
lęk
przygnębienie – nerwica – depresja
nieustanny stres
migotanie przedsionków
Symbol Jednominutowego Menadżera – cyfry wyrażające jedną minutę na wyświetlaczu nowoczesnego zegara cyfrowego – ma przypomnieć każdemu z nas, abyśmy
codziennie poświęcali minutę, by przyjrzeć się twarzom ludzi, którymi kierujemy.
I abyśmy uświadomili sobie, że to oni są naszym najcenniejszymi zasobami (Blanchard, Blanchard i Edington 2010: 9)

W oczach menadżerów:
zasób, przeszkoda, balast, zysk i strata
czasami zasób przeterminowany, zbyt kosztowny –
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„we are simply too expensive and out-of-date”
(Kawalilak 2012: 7).
Zasoby, które działają dzięki zarządzaniu, ich opór jest jedynie biernością – „Tylko administratorzy są decyzyjni, reszta
to jedynie publiczność. Tylko przywództwo oferuje
punkt widzenia ogarniający całą instytucję”
(Bousquet 2011: 82).
Rzeczy, środki do celu – niekiedy obdzierane z godności, pozbawiane praw i uczone niemocy, służalczości – w neoliberalnym uniwersytecie redukcja pracownika jest niemalże totalna
– „rujnująca zdrowie i niszcząca ich życia”
(Gulli 2009: 16).

CZAS
Czas przyspiesza
czas mi się zredukował – nagłe cięcie prawne: zmiana ustawy – zmiana
czasu
tempa pracy – szybko kończ tę książkę i pisz habilitacyjną. Cztery lata
skurczyły się do niecałych dziewięciu miesięcy. Znajomy mówi, że dostaje ataków paniki. Zbyt duże przyspieszenie, nierówne bicie serca, trudności ze złapaniem oddechu. Może zadyszka? Od biegania. Gdzie biegnę? W kółko?
„Czas staje się koszmarem. […] Wszystko porusza się tylko pozornie”
(Safranski 2017: 43).
Czas zaklęty w zegarze. Czas obliczalny. Wyliczalny.
Godzina na to
godzina na tamto
Mechaniczne powtarzanie
Jeden dzień – w większości taki sam jak inne. Wstaję, szósta lub siódma, w zależności od tego, o której zaczynają się zajęcia. Papieros, szybki spacer z psem, kawa
i sprawdzanie maili. Jadę do mamy nim zrobią się korki. Przygotowuję jakieś śniadanie, podaję miskę z wodą do mycia, daję jeść jamnikowi, palę szybko papierosa
przed domem, gdy pies chodzi po ogrodzie, wracam do środka: woda na kawę, pytam
mamę czy coś jej jeszcze trzeba. Mama próbuje rozpocząć rozmowę. Ucinam: spieszę się. Coś trzeba? Przecząco rusza głową. Wychodzę szybko. Jadę na uczelnię,
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by zdążyć przed korkami. Każda chwila jest drogocenna. (Kwestia dziesięciu minut:
jeżeli mieszkasz tam, gdzie ja mieszkam, i pracujesz tam, gdzie ja pracuję, to jak
wyjedziesz o siódmej, to zdążysz na czas, jeżeli wyjedziesz o siódmej dziesięć, to najprawdopodobniej się spóźnisz. W niedzielę rano możesz wyjechać o siódmej czterdzieści pięć). Droga jest wyboista, do dzisiaj nie położono asfaltu. Samochód tłucze
się po wertepach. W końcu wyjeżdżam na główną drogę, mogę docisnąć gaz, wrzucam piąty bieg i modlę się na zakrętach. Skrzyżowanie. Sznur samochodów otulonych mgłą spalin. Zerkam na zegarek. Przesuwam się powoli, prawie nie używając
gazu. Sprawdzam ponownie godzinę. Z głośników wydobywa się brudny wokal, leci
The Analogs. „To cena za życie, to cena za chleb / To cena za życie, które jest jak
śmierć” (The Analogs, Cena za życie). Na następnym skrzyżowaniu powinno się trochę rozkorkować. Znowu patrzę na zegarek. Może byłby jeszcze czas na śniadanie
i kawę, gdyby tylko ci jadący przede mną się tak nie ociągali.
Zajęcia kończą się po siedemnastej. Znowu jadę do matki. Godzina lub półtorej
w korkach. Pies, kawa dla matki, zmiana wody do mycia, podgrzewanie obiadu,
porządkowanie po śniadaniu. Coś jeszcze, coś trzeba? Drogi już opustoszały. Ograniczenia prędkości traktuję jako sugestie. Wracam. Samochód wyje, przecinam
zakręty i chwytam pomarańczowe światła. Obiadokolacja. Robię się po niej ociężały.
Spacer z psem. Gotowanie dla psa. Jest już po dwudziestej. Siadam do komputera.
Sprawdzam pocztę. Odpisuję na maile. Kilka informacji od administracji. Trzeba
wypełnić taką tabelę, taki papierek i taki. To, co zostało wypełnione tydzień temu,
wymaga ponownego wypełnienia, ale na innym formularzu, bo tamten jednak jest
nieaktualny. Za tydzień pewnie się wyjaśni. Terminy na wczoraj. Wczoraj było tak
samo. Wchłania mnie sieć. Pies zaprasza do zabawy. Odganiam go poirytowany. Jest
już po dwudziestej pierwszej, próbuję zabrać się za pracę. Po chwili orientuję się,
że nie wiem, co czytam. Papieros z psem na dworze. Chwila zabawy. Serial przed
snem. Znowu nic nie zrobiłem, mówię do Dominiki. Sen. Już go nie odkładam na później, jak kiedyś. Bez snu trudno mi się skoncentrować, pamięć i myślenie zaczynają
szwankować. Więc sen jest ciężki, mroczny, grobowy. Tak będzie przez co najmniej
dwa miesiące.
Są dni mniej obciążone. Zajęcia kończę wtedy po piętnastej. Jadę najpierw do
siebie. Jem obiad, po którym ogarnia mnie senność. Piję kawę. Mam godzinę na
pracę. Otwieram notatki. Szukam książki. Trzeba jechać do mamy. Podgrzewam
obiad, wypuszczam psa do ogrodu, wymieniam wodę, co chcesz do picia?, woda tak
długo się gotuje, no to na razie. Ulica, światła. W domu siadam do komputera z kubkiem kawy, jest już po osiemnastej, można jeszcze trochę popracować przed spacerem, przed kolacją, przed snem. Jeszcze tylko miesiąc, potem skończy się większość
zajęć. Będzie chwila wolnego przed drugim semestrem. Może potem będzie lepiej,
będzie czas na sensowną pracę, na badania.
Są dni wolne. Babcia zajmuje się mamą, zajęć już nie ma. Idę na poranny spacer z psem, pospieszam go, bo czas ucieka. Co on tak wącha, co tak wolno chodzi? No już, już, wracamy, wracamy, po południu pochodzimy więcej, chodź, chodź…
I kawa, maile, kawa i papieros. Kąpać się czy nie? Może lepiej najpierw popracuję,
kąpiel będzie w przerwie albo wieczorem. Popracuję póki mam jeszcze świeży umysł,
odświeżony, napompowany kofeiną, nikotyną. I szybko, szybko, muszę nadrabiać
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zmarnowany czas. Otwieram kolejne artykuły, tonę w masie informacji i wytworów,
krążę wśród nich. Trzeba zacząć od najbardziej przydatnych, wszystkiego i tak się
nie przeczyta. Nie wiadomo nawet, czy warto. Polskie czy angielskie? Rano angielskie, polskie można poczytać jak się będzie zmęczonym. Czytanie i notowanie – za
wolno. Szybciej. Przeskakuję po akapitach, tracę sens, wracam, tłumaczę niektóre
zdania, będzie co zacytować. Ale to za wolno, za wolno. Kolejne odniesienia, kolejne
rozważania, badania i teksty spływają na twardy dysk, wypełniają półki – czy już tego
nie czytałem? Brzmi znajomo. Pies. Spacer. Co on tak wolno chodzi? Daj mu spokój, mówi Dominika. Wracamy: obiad, serial i kawa. Chce mi się spać. Próbuję dalej
pracować. Za mało zrobiłem. Dzwoni znajomy, że warto się spotkać. Oczywiście, ale
nie dzisiaj, za tydzień, jak skończę. Później przestaje dzwonić, a ja wciąż nie kończę.
Mail od administracji, nowe warunki oceny – tym razem już nie osiemdziesiąt, a sto
punktów. Panikuję, że za mało napisałem, tylko kilka artykułów, ale współautorskie,
to się dzieli, trzeba szybciej, doczytać, napisać. Tylko pięćdziesiąt stron, tylko osiemdziesiąt, tylko sto. Kolejna książka. Odkładam na stos przeczytanych – do wykorzystania. Patrzę na jedną z poprzednich, już przerobionych. Nic z niej nie pamiętam.
Notatki na marginesach, podkreślenia. Nic mi to nie mówi. Kawa, papieros, gra na
odprężenie, wieczorny spacer z psem, kolacja, coś tam próbuję jeszcze czytać –
trzeba nadrobić czas stracony. Dni bezpłodne, dni dydaktyczne, administracyjne.
Odczytuję wiadomość: trzeba uzupełnić bazę. Później. Wilczuś chce się bawić, zaczepia. Później. Spogląda smutnymi oczami. Jestem zły. Na siebie, na niego, na świat –
to zbyt wolno, zbyt wolno idzie mi wszystko. Wybacz, później. Później, teraz pracuję.
Papieros, myśli uciekają, tekst rozmywa się przed oczami – jestem zbyt zmęczony.
Wołam Wilczusia, ale on już nie chce się bawić. Serial. Sen.
Jadę, ulica wije się, sznury samochodów. Gwar ulicy, ryk silników, The Analogs
w głośnikach. „W szybkich barach szybkie jedzenie / Szybka miłość na tylnym siedzeniu / Wolą milczeć niż wykrzyczeć ból / I zestarzeć, czekając na cud” (The Analogs,
Nie chcą zamieszek). Znajduję miejsce do zaparkowania. Spoglądam na zegarek.
Zdążę napić się kawy z automatu i zjeść na szybko bułkę. Później nie będzie na to
czasu. Z sali do sali. Grupa za grupą. Odmierzam czas. Papieros w przerwie i czasami
rozmowa z kimś z pracy. Pięciominutowa. Do przerwy. Pogadamy, trzeba się spotkać.
Oddaję klucz. Sznur samochodów. Czekam aż ktoś mnie wpuści. Staję w rzędzie. Silnik szumi miarowo. Urwana piosenka Analogsów wypełnia kabinę: „Nie chcą zamieszek / Wiedzą tylko czym jest ból / Nie chcą zamieszek / Nie chcą zamieszek / Gdy
zobaczą, że to błąd / Będzie zbyt późno / Będzie zbyt późno / Aby zmienić coś” (The
Analogs, Nie chcą zamieszek).
Zbyt późno.

„I mean, if I didn’t have to sleep it would be fine”
(Ylijoki 2013: 251).
„Jak się panu nie podoba, to niech się pan zwolni” – złota rada, mantra menadżerów,
pracodawców. No dobra, wiem, że jestem uprzywilejowany. To praca marzeń. Tutaj
udaje się czasami podążać za pragnieniami. Tak jak w tym momencie, kiedy piszę
książkę. Odnajduję czas pełen treści i czynności, które nie są pozbawione sensu. Dla
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takich chwil, dla takiej pracy jestem na uniwersytecie. Możliwość bycia pochłoniętym
przez badanie, podążanie za pragnieniem… Tego nie doświadczałem w innych pracach – czy to pracy biurowej, czy pracy fizycznej na budowie, czy to jako kierowca.

„I love my work but I hate my job”
(Osbaldiston, Cannizzo i Mauri 2016: 11).
Są jeszcze dni, kiedy wstaję rano, a sen wciąż zalega w ciele. Świadomość odzyskuję dopiero wieczorem. Wtedy się naprawdę budzę. Dni, w których nie wiem, co
robiłem. Niby pracowałem, nerwowo przeskakując od tekstu do tekstu, przeglądając
bazy i gromadząc kolejne teksty na dysku, kupując kolejne książki, próbując klecić
zdania, rozpoczynając kolejny artykuł, wertując to, co napisane… I nic. Czas się rozlał, rozszedł, przeminął, nie zostawiając nic, czym można by się wykazać. Noc przychodzi, a wraz z nią bezsenność.
I są jeszcze takie dni, gdy rezygnuję, gdy czas staje się zbyt gęsty od obowiązków i zbyt szybki, aby wykonać jakikolwiek ruch, gdy dysk pęka od nadmiaru materiałów, a półki uginają się od zebranych książek, gdy deadline goni deadline, a na
pocztę spływają maile od administracji. Dni, gdy odcinam się, pogrążając w wirtualnej rzeczywistości, w której czas płynie inaczej, w której przeładowany i nazbyt przyspieszony czas staje się czasem nieistniejącym. Przez chwilę odczuwam wolność
niebycia – aż do znużenia monotonią i pustką czasu wirtualnej rzeczywistości…

Wraz z kolonizacją akademii przez kapitalistyczny menadżeryzm praca
akademicka ulega transformacji (Barry, Chandler i Clark 2001, Hey 2001).
Jednym z jej przejawów jest doświadczanie presji czasu, poczucie jego skrócenia, przyspieszenia lub jego braku (Menzies i Newson 2007, Spurling 2015,
Vostal 2016, Berg i Seeber 2016). To przyspieszenie jest związane z ogólnymi
przekształceniami życia społecznego w neoliberalnych czasach. „Szkolnictwo
wyższe nie jest odporne na wpływ globalizacji gospodarczej” (Ross 2009:
189). Akademicy doświadczają więc czasu, który jest konstruowany przez
kapitał i pod władzę którego dostaje się społeczeństwo. Oili-Helena Ylijoki
dostrzega, że mamy do czynienia z transformacją uniwersytetów zarówno na
polu społecznym, jak i wewnętrznym – obie mają istotny wpływ na pracę akademicką i sposób organizacji czasu. Dostosowywanie codziennych praktyk do
wymogów rynkowego zarządzania ma swoje konsekwencje dla wartości akademickich oraz życia samych akademików. Jednym z kluczowych sposobów
przyspieszania pracy są wspomniane nowe formy zarządzania:
więcej i więcej lepszych rezultatów: więcej publikacji w topowych czasopismach, więcej wysokiej jakości prac magisterskich i doktorskich, intensywnych i szerokich sieci
międzynarodowych, dobrych kontaktów z głównymi organami finansującymi (Ylijoki
2013: 245).
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Więcej produktów, a także więcej zadań do wykonania. Wraz z nowym
zarządzaniem przychodzą nowe obowiązki, które niekoniecznie są powiązane
z klasycznie rozumianą pracą akademicką. To ten job, który przeciwstawia się
work (Osbaldiston, Cannizzo i Mauri 2016). Czas jako to, co społecznie konstruowane i negocjowane (Zucchermaglio i Talamo 2000, Hey 2001, Westenholz 2006), przybiera w nowej akademii zróżnicowany charakter, zarówno
jeżeli chodzi o organizację i obowiązki, jak i formy oraz miejsce zatrudnienia
(Spurling 2015, Osbaldiston, Cannizzo i Mauri 2016).
Oili-Helena Ylijoki i Hans Mäntylä (2003) wymieniają cztery rodzaje
czasu w akademii: czas zorganizowany, czas bezczasowy, czas zakontraktowany i czas osobisty. Szczególnie istotne są dwa z nich – czas bezczasowy
i czas zorganizowany. Wspomniany podział bywa określany jako czas substancjalny i czas instrumentalny (Osbaldiston, Cannizzo i Mauri 2016) czy czas-myślenia i czas-pieniądza (Noonan 2015).
Czas-pieniądza, czas zorganizowany i czas instrumentalny stanowią elementy kolonizacji akademii i subsumcji pod kapitał. W pewnym sensie można
potraktować wspomniane typy jako opis jednego czasu. W takim ujęciu jest
to czas, który, z jednej strony, wynika z obiektywnie ustalonych obowiązków,
z wymogów kariery akademickiej, z drugiej – jest nakierowany na produkt.
W tym sensie jest to czas zorganizowany (często przez kogoś), czas wyalienowanej pracy, czas pusty lub zmarnowany na administracyjne wymogi (Ylijoki 2013). Pojawia się wówczas odczucie czasu jako zewnętrznego przymusu
(Noonan 2015).
Czas-pieniądza to czas zegarów, to czas deadline’ów, sztywnych godzin
dydaktycznych i kolejnych terminów rozliczeń. Czas ulegający tayloryzacji.
Czas rodzący „frustracje, rozczarowanie i poczucie braku osiągnięcia czegokolwiek pomimo ciężkiej pracy” (Ylijoki 2013: 250). Czas indywidualnie i społecznie szkodliwy (Berg i Seeber 2016). Nie liczy się w nim proces, lecz produkt
będący efektem końcowym (Noonan 2015). Dominacja czasu zorganizowanego, czasu instrumentalnego i czasu-pieniądza zmierza do utraty wartości
typowo akademickich (Ylijoki 2013, Noonan 2015, Bunds i Giardina 2017).
Przewaga czasu-pieniądza nie tylko prowadzi do wyalienowania, lecz także do
utraty wolności akademickiej, która poza formalnymi regulacjami prawnymi
wymaga określonego rodzaju czasu (Noonan 2015: 114). Czas-pieniądza dokonuje destrukcji nie tylko w akademii; jego skutki dotykają całego społeczeństwa – kreuje on wspólnotę nietolerancyjnych dogmatyków (Noonan 2015:
124) i uniwersytety przestają wspierać wartości potrzebne demokratycznym
społeczeństwom (Noonan 2015: 125).
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Czas-pieniądza, czas przyspieszony redukuje doświadczanie czasu, pozbawia go przyszłości i przeszłości, horyzont się zawęża – jest tylko chwilą, którą
trzeba przetrwać, zasobem, którym trzeba zarządzać zgodnie z panującymi
zasadami (Ylijoki 2013).
przyszłość to tylko obliczana, rozszerzona teraźniejszość. Jest to czas procesów lub
czas maszyn w przeciwieństwie do czasu otwartego, skorelowanego z doświadczeniem
wolności (Safranski 2017: 43).

Jednoczesna:
długość
– mozolność leniwych sekund – nieustannie – ciągle – powtarzających się –
sekunda za taką samą sekundą – mdlący łańcuch gęstej i lepkiej pustki, która…
krótkość
– gdy całość redukuje się do tej właśnie powtarzającej się nieustannie znużonej w monotonii tego samego sekundzie – gdy to, co się przeżyło, jest tylko
tym powtarzaniem sekunda za sekundą, dzień za dniem, rok za rokiem,
nic-sekunda, to samo, błysk, ale nie przebłysk
– zostaje: że się czekało wpatrzonym w zegar
w rytmiczne tykanie
rytmiczne ruchy
na okrągło
trójwymiarowy porządek czasowy złożony z przeszłości, współczesności i przyszłości, który można rozmaicie przebudowywać w refleksji, zawęża się do tik-tak liniowego upływu czasu. Jest to przymusowe zawężenie postrzegania likwidujące możliwe
bogactwo doświadczania czasu (Safranski 2017: 17).

Czas obcy, wyalienowany (Marks 1951)
Alienacja pracy jest w zasadzie alienacją czasu pracy. O czasie pracy powiemy, że jest
wyalienowany wtedy, gdy człowiek nie może nim rozporządzać racjonalnie, swobodnie i twórczo – zgodnie z własnymi zamiarami i potrzebami; kiedy określony przedział czasu, w którym przychodzi mu pracować, przeciwstawia mu się jako obcy. Czas
aktywności produkcyjnej staje się wtedy działalnością dla kogoś innego, życie (znaczna
jego część) ofiarą (Łagosz 2012: 416).

Nowe reżimy pracy – nowe reżimy punktowania
– już nie możemy robić rzeczy powoli –
studiowanie staje się niemożliwe (Vanhoutte 2014)
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czas sprzedawany i nieprzeżyty
urzeczowiony w produktach na rynek akademicki
praca nie twórczość, praca na akord
przy dużej podaży siły roboczej
i jej postępującej prekaryzacji
– jako partyzant nosiłem dwa zegarki (Castellanos i Marcos 2014)
jeden mi się rozbił
drugi oszalał
Powstańcy-robotnicy strzelający do zegarów
Czas przyspieszony, czas ujednolicony
przyspieszona teraźniejszość, zamknięta, podporządkowana maszynie akumulującej, tworzący wieczny dzień nieskończonego wyzysku (Crary 2015).
Czas szybkiego, coraz szybszego, jeszcze szybszego (bez)ruchu ujednolicający
przestrzeń i doświadczenie
przyspieszenie czasu i produkcji dla produkcji
nie można zastygnąć
chociaż stoi się w miejscu
trzeba się ruszać
mobilność – kolejne zamknięcie świata
Nie chodzi już o jakieś wyniki ani produkty, lecz o ruch, obracanie koła, a więc o sam
proces pracy: wszystko musi służyć, spożycie, wkład kapitałowy, produktywne zniszczenie. Bycie zajętym jest wszystkim (Safranski 2017: 105).

Staram się być ciągle zajęty: czytać dużo literatury, pisać, pisać i pisać. To
bycie zajętym oddziela mnie od czasu jako doświadczania otwierania, jako
przestrzeni etycznej. Blokuje też pytania o sens mojej pracy i pracy w ogóle.
Czy tym samym uniwersytet poddany kapitalistycznemu przyspieszeniu,
wymogom produkcji dla produkcji, coraz to szybszej i szybszej krzątaniny
nie staje się instytucją zamykającą świat? Instytucją, której moc krytyczna
wygasa nie przez cenzurę, lecz poprzez sam reżim produkcji i czasu produkcyjnego? Tak jakby bycie ciągle zajętym, w ciągłym ruchu, zaklętym przez
dyscyplinujący zegar, nie pozwoliło stanąć przed mrokiem i możliwą radością
związaną z taką a nie inną organizacją społeczną.
„w między-czasie” (Agamben 2009: 90)

Powstańcy-robotnicy strzelający do zegarów…

zrobimy z was naukowców

207

Myśląc o czasie typowo akademickim, myśli się o czasie bezczasowym, czasie-myślenia, czasie substancjalnym. Czas bezczasowy działa poza zewnętrznym
przymusem, poza czasem zegarów, to kultura długich godzin dyktowanych
przez sam problem, pasję i zaangażowanie (Ylijoki 2013). „Umysł swobodnie
podążający za ideą nie zwraca uwagi na czas mierzony zegarem, ponieważ
to, co niezbędne, to podążanie za pomysłami aż do konkluzji” (Noonan 2015:
116). Zatracamy siebie w aktywności, która sama w sobie jest spełnieniem –
czas zindywidualizowany, gdzie rytm jest rytmem kroków danej osoby w konkretnym środowisku – czas odzyskany i pełny. Czas rozkwitu. Czas otwarty.
Czas życia – wartości niepieniężnych, wartości nierynkowych.
nauczyciele akademiccy powinni nalegać, nie przepraszając,
że refleksyjne dociekanie jest sercem i duszą uniwersytetu
(King 2016).
Tylko powolne szkoły są w stanie odpowiedzieć
na wyzwania współczesnego świata
(Hold 2002).
Powolni profesorowie działają z rozmysłem, poświęcając czas na deliberacje, refleksję i dialog, kultywując emocjonalną i intelektualną żywotność
(Berg i Seeber 2016: 11)
„w między-czasie” (Agamben 2009: 90)

Mówi się, że Mesjasz już tu jest, tylko my tego nie dostrzegliśmy (Block 2017)
można przeskoczyć do czasu mesjańskiego
czasu poza czasem
bez rozwoju
czystego trwania bez celów
– czasu edukacji emancypacyjnej (Lewis 2013)
studiowania szumu traw
leniwych obłoków
festina lente – to następowanie po sobie oszołomienia i przytomności,
odkrycia i zagubienia, pasji i działania – jest rytmem nauki
(Agamben 2018: 61)

czasu nieuzasadnionego
przerwanego
przebłysku wieczności

rozdział czwarty

208

kruchej tymczasowej chwili będącej samej w sobie spełnieniem
nie tyle być powolnie produktywnym, ale być nieproduktywnym, być
zbędnym, w czasie odpadzie, dryfującym przez kosmiczną pustkę –
otchłań: ciepła, ludzka – bez Boga-Kapitału, poza władzą i P/prawem.
Jak listy pozostawione bez adresata, te odrodzone istoty pozbawione są własnego losu.
Ani błogosławione, jak wybrańcy, ani pogrążone w rozpaczy, jak potępieńcy, przepełnione są niezbywalną szczęśliwością (Agamben 2008a: 12).

Rozglądam się za szczeliną…
Chciałem napisać: zatapiam się w szczelinie. Pisanie, którego się tutaj
podjąłem, powinno być takim zatapianiem się. Moje pisanie rzadko przebiega
w czasie innym niż czas-pieniądza. Odraczam przyjście Mesjasza. Po doktoracie, po habilitacji, po… Odraczanie życia. A to przecież jest życie. Muszę oddać
książkę do końca miesiąca i pisać następną. Muszę? To kwestia przetrwania.
Tak mi mówią. A tu kolejne nowe teksty i inne, dawne, odkryte na nowo, do
przeczytania – już nie przemyślenia. Zostało tak mało czasu…
Otwieram kolejne ekspresowe danie
na obiad,
na kolację,
na śniadanie szkoda czasu – kawa przy monitorze, sprawdzanie wiadomości, odpisywanie,
na kolację zresztą też czasami nie ma czasu – są imbirowe ciasteczka
i praca.
Praca, dla której jestem na uniwersytecie, którą zawsze lubiłem i którą
lubię, kiedy czas przestaje mieć znaczenie, gdy prowadzi mnie problem, gdy
zapisuję się w słowach… Tak rzadko się to zdarza… Niekiedy moja praca staje
mi się obca, pusta – układam słowa pod dyktando, a zegar i deadline dyktują
rytm i tempo…
Tak jak wędrówki, swobodne rozmyślanie, spotkania ze znajomymi, czas
z Dominiką – bez presji, nie tylko w przerwie na papierosa czy pochłaniając
szybko obiad…
Jak zawierzyć Mesjaszowi, gdy jest się ateistą?
Czas podzielony na pracę i odpoczynek. Mieszczańskie podejście do życia
osiąga hegemonię. Tymczasem mówienie o czasie pracy i czasie wolnym od
pracy dla intelektualisty jest czymś nie do pomyślenia (Adorno 1999). „W tradycyjnej kulturze akademickiej pytanie o równowagę między pracą a życiem
jest niemalże absurdalne, ponieważ nie ma między nimi różnicy: praca to
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życie” (Ylijoki 2013: 247). Akademik jest osobą, która poświęca się swoim
badaniom, dla której czas podzielony nie istnieje, a poświecenie się jest samorealizacją. W tej narracji aktywność odbywa się w czasie-myślenia, w czasie
otwartym, w czasie bezczasowym. Rytm i tempo wyznacza samo badanie.
Zamiast o pracy można raczej mówić o powołaniu. Powołaniu, które nie tylko
wypełnia życie, lecz także jest przez życie niejako karmione.
Praca naukowa to aktywność, której nie przekłada się na godziny pracy,
na płacę za pracę, ale niejednokrotnie finansuje się z własnych, skromnych
funduszy. To literatura, to wyjazdy na konferencje, na które nie zawsze się
otrzyma wsparcie z uniwersytetu… I w tym czasie bezczasu, w tym czasie-myślenia, w tej mojej aktywności, w której powinienem się spełniać, pojawiają się pęknięcia, słyszę tykanie zegara. Nie tylko wtedy, gdy muszę przerwać
pisanie czy czytanie, bo rano trzeba prowadzić zajęcia, ale wtedy, gdy stukot
klawiszy staje się zbyt wolny, gdy wzrok powolnie snuje się po zadrukowanej stronie, gdy mój pojedynczy rytm zostaje zaburzony, przejęty przez rytm
maszyny akumulującej. „Chciwa instytucja”, jaką jest uniwersytet, pasożytuje
na mojej pasji, oddaniu, poświęceniu. Tradycyjne poświęcenie nauce zostaje
przekształcone, ulega korupcji. Działanie, domagając się efektów, produktów
i wpływając na „nawyki”, wykorzystując tradycyjny etos, wprowadza mnie
w pułapkę (Ylijoki 2013: 253). Coś rakowo przenika do mojej pracy, odbierając jej radość; pracy, którą wykonuję w czasie wolnym, po godzinach pracy,
nocne pisanie artykułów. I w tym pisaniu
przechwycona osobista pasja staje się jedną z gwarancji dobrze wykonanej pracy, bo
wykonując określone zadanie, pracownik motywowany jest nie tylko zyskiem finansowym, ale także troską o własny rozwój. To „zyski” władzy (Chutorański 2015: 33).
Pracownicy angażują się w pracę, oferują lojalność, wierząc, że uniwersytet odwzajemni się tym samym – akademia doceni wysiłek, zaangażowanie, sumienne wypełnianie obowiązków. Niestety zaręczyny były fikcją, a ci, którzy zawarli małżeństwo,
znaleźli się w toksycznej relacji (Shields i in. 2012).
Czas bezczasowy stał się luksusem (Ylijoki 2013: 249).
Pod presją społeczeństwa jedynie chytre skrzyżowanie szczęścia i pracy stwarza
szansę autentycznego doświadczenia. Jednak coraz mniej na nie miejsca. Nawet tak
zwane zawody umysłowe przez upodobanie do interesu zostają kompletnie wyprane
z przyjemności. Atomizacja postępuje nie tylko między ludźmi, ale także w poszczególnej jednostce, między sferami życia. […] Strukturalnie praca i rozrywka coraz bardziej
się do siebie upodabniają, liniami demarkacyjnymi. Z obydwu na równi wygnano rozkosz i ducha. Tu i tam rządzi zawzięta powaga i pseudoaktywność (Adorno 1999: 152).
Pustka czasu wolnego wynika z pustki życia w dzisiejszym społeczeństwie i nie może
zostać wypełniona w ramach tego społeczeństwa (Debord 2010: 314).
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Czas wolny pozostaje refleksem heteronomicznie narzuconego podmiotowi rytmu
produkcji, obecnego z konieczności także w nużących pauzach (Adorno 1999: 207).

Partyzanci-robotnicy strzelają do zegarów.
Ylijoki dostrzega, że przyspieszenie czasu pracy nie wynika jedynie z nowych
metod zarządzania, lecz jest także efektem rozwoju samej nauki – przyspieszenia tempa produkcji akademickiej jako takiej (Ylijoki 2013: 245). Pisząc
książkę, nie tylko zmagałem się z kradzieżą czasu, dokonywaną przez administrację, dydaktykę czy rodzinę. Nieustannie grzęzłem w niezliczonych badaniach, próbując jednocześnie zapoznać się z nowo napływającymi tekstami.
Samo badanie stawało się podporządkowane logice szybkości. Nie było czasu
na wnikliwe analizowanie, głębsze przemyślenia… Możliwe, że jeżeli problemem nie jest jedynie kwestia nowego zarządzania, kapitalistycznego przyspieszenia, a sama organizacja badań, to trzeba zastanowić się nad sensem badań,
nad naszymi akademickimi wartościami i treningiem, który przechodzimy.
Możliwe, że potrzebujemy innego upodmiotawiania i innej konceptualizacji
badań. Oderwania ich od indywidualizmu, jednostkowego mistrzostwa, walki
o prestiż na rzecz społecznego przetrwania, sprawiedliwości i demokracji.
Może. Może musimy przemyśleć produktywność, rozwój i sens naszego zbiorowego życia, nie tylko w akademii. Odzyskanie czasu, spowolnienie mogłyby
stanowić narzędzie i wyłom – utopia wymaga czasu-myślenia.
Przykazania
1) Pracować szybko i wydajnie,
2) być menadżerem swojej kariery, zdobywając terminowo kolejne szczeble awansu,
3) prowadzić badania w obszarach istotnych z perspektywy rozwoju gospodarczego,
pozyskując zewnętrzne środki,
4) publikować jak najwięcej tekstów (najlepiej w wysoko punktowanych czasopismach),
5) bezwzględnie dążyć do indywidualnych celów,
6) nie oglądać się na innych, nie dzielić wiedzą,
7) być gotowym do realizacji różnorodnych zajęć dydaktycznych (nawet każdego roku
innych),
8) umiędzynarodawiać proces dydaktyczny,
9) być atrakcyjnym, miłym i pomocnym dla studentów, bez względu na ich liczbę i stosunek do uczenia się,
10) organizować liczne inicjatywy na rzecz własnej jednostki oraz instytucji zewnętrznych o różnym zasięgu (Korzeniecka-Bondar 2017: 5).
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Ciągle prędzej i prędzej,
czas to pieniądz, a pieniądz to sensej.
Jak jest gorąco ma być goręcej,
jeśli jest dużo to ma być więcej, tej
(DonGuralEsko, Co to za miejsce)

W obecnym rozporządzeniu ministerialnym w sprawie przyznawania kategorii naukowej mowa jest o 3*N, czyli, nie wchodząc w szczegóły, o liczbie publikacji branych pod
uwagę przy ocenie, która także stanowi dzielnik przy wyznaczaniu relatywnych wartości. Dlaczego o tym wspominam? Bo jest to zachęta ze strony ministerstwa (sic!),
żeby pisać mniej za więcej (w domyśle podnosić jakość badań), żeby w ciągu czterech
lat mieć trzy wysoko punktowane publikacje, a może i uzyskać dzięki nim grant…
a potem dopiero oddać się błogiej pasji pisania, nie zważając na punkty i kryteria,
będąc w prawdziwym ogrodzie nauki, w którym uznanie innych, niekoniecznie wyrażone liczbą cytowań, oraz samozadowolenie z dobrze wykonanej pracy dają twórczą
naukową radość (Chojecki 2017: 19).

Dostaję maila z nowymi zasadami oceniania – mam już dwa artykuły
w czasopismach za czterdzieści punktów według obecnej listy ministerialnej.
No i kończę książkę, więc chyba powinienem już móc poświecić się uprawianiu ogrodu – dla mnie ogrodem są ulica, place i sploty tętnic miasta – walce
o lepszy świat. Ale, ale… spoglądam w zasady – nie wiem nawet, czy się załapię na pozytywną ocenę, bo punkty za artykuły pisane zespołowo się dzieli,
więc trzeba pisać najlepiej samemu. Neoliberalne ja przegląda się w tabelach, zestawieniach, porównuje z innymi i czuje się mało warte. I to zarówno
w korpouczelni, jak i w „ogrodzie”.
Mój sen, mój ogród – mam dwa sny, dwa ogrody: jeden
to ulica – badania zaangażowane społecznie, pedagogika
krytyczna; drugi to czas poza czasem, świat poza światem – porewolucyjne, swobodne wzrastanie i wrastanie.
Te sny, te obrazy są wyblakłe. Coraz rzadziej mi
się śnią. Są obce i naiwne – niekiedy przechodzą
w koszmar, stając się lustrem, które ujawnia nędze
i bezsens produkcji dla produkcji, czy też w wersji bardziej „jakościowej” – dla dużych stawek.
Lele, stary hipis, mówił mi zawsze, żeby robić swoje.
Tylko coraz trudniej mi zrozumieć, co znaczy robić swoje.
Jako autoetnograf i pedagog krytyczny mam określone
podejście do wiedzy i do praktyki naukowej oraz inną wizję
„pracy” niż zawartą w duchu reformy. Badania autoetnograficzne mają zmieniać, ocalać i bronić to, co ludzkie
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w nieludzkim świecie, rozwijać wspólnoty i demokrację, przyczyniając się do ujawniania niesprawiedliwości,
i o sprawiedliwość walczyć. To interwencja, a nie kontemplacja. To współpraca, a nie konkurencja. To etyczne
zaangażowanie, a nie gra prestiżu. To budzenie wyobraźni
i prowokowanie, a nie zbieranie martwych danych.
Dydaktyka kontrolowana jest pod pozorem dbania o jakość, staje się technologią dostosowywania, a ja, nauczyciel, mam instrukcję jej obsługi,
a także zobowiązania wobec instytucji, która utożsamia się z interesem społeczeństwa, tak jak władza, która społeczeństwo deformuje i niszczy.
I podobnie z badaniami, gdzie polski system grantowy
próbuje utrzymywać kulturę pozytywizmu, gdzie…
Moja praca – dydaktyczna i akademicka – nie jest moja.
Kierowana, nadzorowana, performowana i sterowana
przez administrację – piszę w dniach wolnych, w święta
i w wakacje, po nocach nieprzespanych na rzecz akademii.
Nawet już miejsca nie są moje – puste
korytarze, pełne obcych ciał,
sale pod okiem kamer,
podbicia karty przy pobieraniu kluczy,
pozwolenia na wyjazd na konferencje, na wydanie książki, na zorganizowanie konferencji, na…
I ciągłe poczucie obcości, wyobcowania, zbędności.

Zależności
Kto jest moim szefem?
Nie jest jasne, kto jest moim szefem; próbuję się
dowiedzieć, ale trudno się połapać
W nie-mojej akademii, przynależąc nieustannie tymczasowo, na obrzeżach
mieszkając, z limitowanym głosem i sprawczością, którą wyraża
pięknie określenie nie-samodzielny, więc kierowany, nadzorowany…
Przez kogo?
Łańcuch zależności jest długi: obwiązuje nim się ciało i wrzuca do rzeki,
nie ma szans, że wypłynie.
Znaczy, że mafijne powiązania?
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Rodzinne, nie słyszałeś, co mówiono na inauguracji?
Jedna wielka patologiczna rodzina:
jest Ojciec, jest Matka,
ale szefa nie ma…
Pewnego dnia, w odległej galaktyce rozmawiam z poznaną na konferencji osobą.
Opowiada ona o swojej znajomej: Chodziła i chodziła, próbując umówić się na spotkanie do rektora. Była ciągle odsyłana, więc napisała podanie z prośbą o przyjęcie.
No i otrzymała odpowiedź, jedno słowo – odrzucono.
Inna opowieść, w innym czasie i przestrzeni: Sprawdzili zeszyt i mnie wezwali,
mówiąc: „Nie było Pana na zajęciach”. To im mówię, że nie byłem, bo mnie rektor
wezwał, a jak rektor wzywa, to się idzie. Rektor czekać nie będzie.
Inne słowa, inna osoba, inne okoliczności: Uzgodniłem sprawę organizacji seminarium badawczego z dyrektorem instytutu, a potem dostaję telefon, że mam się
stawić u dziekana. I afera, i lament. Że czemu ona nic nie wie, że czemu to ja wysłałem informację o seminarium badawczym, a nie kierownik zakładu? Niby nic, błaha
sprawa, ale… Po prostu się odechciewa.
I jeszcze: Wezwał mnie i przez kilka minut się na mnie wydzierał. Nie wiedziałam,
co mam zrobić. Stałam i słuchałam. To była cała audiencja.
I jeszcze: Poinformowano nas, że możemy złożyć podanie o wyjazd już po powrocie z konferencji. Akurat nie było osób, które mogą wyrazić zgodę. My zostaliśmy
przyjęci już po terminie, w momencie kiedy program konferencji był już tworzony,
za niecałe dwa tygodnie miały się odbyć obrady. Nie było więc czasu. A to ważna
międzynarodowa konferencja, na której pojawiają się „gwiazdy” z naszej dziedziny,
a to oznacza prestiż, kontakty. Byliśmy zadowoleni, nawet padła propozycja, żeby
zrobić następną edycję u nas. Byliśmy z siebie zadowoleni, dopóki nie wróciliśmy. Po
powrocie dostaliśmy pismo, że mamy wyjaśnić, dlaczego pojechaliśmy bez zgody rektora. Nasze wyjaśnienie nie zostało przyjęte, kierownik musiał nas pouczyć, władze
nie wyraziły zgody na współpracę z organizatorami, konferencja odbyła się w innym
mieście i inni ludzie na tym zyskali. Potem oczywiście słyszymy, że trzeba rozwijać
sieci międzynarodowe, publikować za granicą, ale jak przychodzi co do czego, to
grzęźniesz w administracyjnych regulacjach i podpisach. I jeszcze będą, biurokraci,
wszystko utrudniać, bo to nie ich dziedzina, obszar, to nie język, w jakim potrafią się
posługiwać, poza tym za mało klęczałeś i prosiłeś, chyba o to się rozchodziło. My
dalej utrzymujemy z nimi kontakty, ale nie nasz uniwersytet. Robimy to nawet wbrew
uniwersytetowi. Władze nie chcą dofinansowywać naszych wyjazdów, bo przecież już
raz byliśmy…
Opowieść osoby, która odeszła z akademii: Zwolniłam się, bo już nie mogłam
wytrzymać. Nasza dziekan przyjęła strategię przechwytywania wydziału, na który
wciskała swoich ludzi, a pozostałym utrudniała życie. Ona i jej ludzie wymyślali niestworzone historie, a gdy poszłam z tym do rektora, to udawała, że nic takiego się
nie działo. Nawet nagrać nie szło tych spotkań. To było upokarzające… Przeszukiwali mnie przed spotkaniem. Nie mogłam wytrzymać tego klimatu, tłumaczenia
się z tego, że nie jestem wielbłądem, robienia ze mnie idiotki, wariatki, że sama
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wszystko wymyśliłam. Jest problem z udowodnieniem mobbingu, powiem ci, że jak
możesz, to nagrywaj.
Zastraszanie i mobbing to taktyka symbolicznej przemocy, wykorzystywana do pozycjonowania, repozycjonowania i wywłaszczania jednostek i grup na rzecz innych […].
W moim przypadku, jako osoby przed stałym zatrudnieniem [pre-tenure], bycie obiektem mobbingu umożliwiło prześladowcom na krótką metę uzyskanie statusu i władzy – byłem uciszany, spychany i wykluczany (Denny 2014: 5).
Mobbing akademicki […] jest szczególnie szkodliwy: jest ukryty, powtarzalny i choć
generalnie inicjowany przez jednostki, jest wzmacniany i wspierany przez kolegów.
Cechy te oznaczają, że w pewnym sensie mobbing akademicki jest samospełniającym się przedsięwzięciem: słabości (rzeczywiste lub fałszywe) są identyfikowane,
potęgowane i przejaskrawiane, koncentruje się na nich i nagłaśnia. Dodatkowa cecha
mobbingu akademickiego odnosi się do natury jego celów, które są wyróżniane, aby
utrzymać istniejące struktury władzy. Brutale, którzy angażują się w mobbing, robią
to po części, aby nie zostać przyćmionym przez bardziej utalentowanego, bardziej
etycznego współpracownika (Gorlewski, Gorlewski i Porfilio 2014: 10).

Jesteśmy naprawdę, bez żadnych podtekstów i nadtekstów,
jedną wielką szczęśliwą rodziną
feudalną39
nie ma szefa jest Pan
wielu Panów
a ty nie-samodzielny podlegasz im wszystkim
na raz, jednocześnie
nieprzejrzyście
Aby przetrwać, odrzuciłem mój impuls, aby protestować i walczyć, a zamiast tego
stałem się pojednawczy, bojącym się konfliktu, uważnym na każde działanie, by
powstrzymać kolejną rundę nękania (Denny 2014: 6).

Słucham o tym, jaką jesteśmy wspólnotą, jak wzajemnie się szanujemy, jak
wspieramy i jak miłość spływa z każdym słowem i gestem. Na otwarciach, spotkaniach – jesteśmy wszyscy razem, równi, otwarci, wspólnie. A później nadchodzi
codzienność – mętna, nasączona przemocą i strachem. Lawirowanie w mętnej
wodzie zależności, gier i starć, gdzie wiele frakcji rywalizuje o hegemonię.
Nieprzejrzystość władzy i jej pozorne rozproszenie dają większą moc tym,
którzy ją sprawują, niż tym, którzy w niej pozornie partycypują. W tej akademickiej walce o przetrwanie, mającej niewiele wspólnego z dokonaniami
naukowymi i ze zdolnościami dydaktycznymi, a wiele z negatywnie rozumianym cynizmem i pragnieniem władzy dla samej władzy, próba identyfikacji,
kto jest moim przełożonym, wydaje się kluczowa dla wypracowania strategii.

zrobimy z was naukowców

215

Pytanie o to, kto jest Panem40, jest też pytaniem o to, których Panów można
unikać, którzy jedynie udają, podszywają się i nadużywają władzy.
Mętność jest dość irytująca.
Jestem lojalny przede wszystkim wobec ludzi z mojego plemienia, z którymi
łączą mnie najbliższe zależności, mogące zawsze chronić przed wyższym suwerenem, który jest często dla mnie tajemniczy, a już na pewno tajemna jest
jego wola. Jest to irytujące, bo to trochę totalitarny ustrój. Niby jest prawo, ale
nie dla wszystkich. W dodatku daje duże pole do interpretacji, umożliwiające
wolę czynić prawem lub też je zawieszać.
W tej mętnej wodzie, w tym bagnie, nie wiadomo, z kim rozmawiać. Do
kogo powinienem się zwrócić z pytaniem o podwyżkę? Kto ostatecznie decyduje o moim zatrudnieniu, dalszych losach? Wreszcie – przeciwko komu
protestować? Kto jest odpowiedzialny za taką a nie inną kulturę organizacji
pracy? I dodatkowo – kim jestem ja? Pracownikiem? Urzędnikiem? Członkiem rodziny? Twórcą? Intelektualistą? Nauczycielem? Poddanym? Kandydatem czy uczestnikiem wspólnoty? Badaczem?
Jestem… Franzem K. (Warren 2016).
To irytujące, bo nie wiadomo, jaką strategię oporu przyjąć.
Jaką strategię przyjąć? Bardzo proste: bądź posłuszny, dostosowuj się
i pisz, co najwyżej o odpowiedzialności, zaangażowaniu i krytycznym myśleniu. Oczywiście po angielsku, w wysoko punktowanych czasopismach. I tak,
tak, tak, zawsze tak – posłuszeństwo to cnota i akademicki duch…
Podporządkowane ja akademickiego pracownika uwikłane jest w różnorakie zależności, które jednoczy kapitał.
Pracownik akademicki coraz częściej nie posiada żadnej dostrzegalnej autonomii poza
możliwością tymczasowej poprawy swoich stosunków z kierownictwem Uniwersytetu, które rządzi nim zgodnie z logiką akumulacji, utowarowienia i maksymalizacji
zysku. Prorynkowi zarządcy Uniwersytetu to nie tylko kanclerze. W ich skład wchodzą
również ustawodawcy, właściciele funduszy private equity, agencje ratingowe, firmy
technologiczne i wydawcy, a pośrednio również płacący czesne studenci. Ta transnarodowa sieć podmiotów tworzy stowarzyszenie kapitałów, który podporządkowuje
i dyscyplinuje pracę akademicką (Hall 2015: 94).

Opór?
Po 1989 roku nie doszło do żadnej szerzej zakrojonej akcji strajkowej (Sowa 2015: XI).
Przeciwko komu mielibyśmy strajkować? Przeciwko rektorom i dziekanom, których
sami wybieraliśmy? Przeciwko Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którą sami – jako środowisko – tworzymy? Przeciwko odpowiedniemu ministrowi, który również pochodzi
ze środowiska akademickiego? Może przeciwko studentom? (Zamojski 2015: 11).
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Piotr Nowak pisze, że uniwersytet jest już tylko zakładem pracy, z którego
wyparowało myślenie. Wskazuje, że dzieje się ono w innych obszarach, uległo
rozproszeniu. Nowak wskazuje również, że degradacja uniwersytetów regionalnych przyczyni się do „zniszczenia lokalnej inteligencji” (Nowak 2014: 100).
Zgadzam się z tym, że uniwersytet jest miejscem pracy. To dobre podejście, rozpraszające aurę, która utrudniała, moim zdaniem, walkę o godziwe
warunki pracy.
Nie zgadzam się z tym, że to tylko miejsce pracy. W snach-utopiach zgadzam się ze Sławkiem, postulującym aby
powrócić do idei uniwersytetu jako rodzaju więzi raczej niż „miejsca pracy”, co oznacza angażowanie się w poważną dyskusję ze światem polityki i biznesowych korporacji. Ale musimy pamiętać, że uniwersytet tak długo będzie szanowanym partnerem
takiej rozmowy, jak długo sam nie przejmie na swój użytek modelu relacji panujących w partyjnym świecie polityki i jak długo więź łącząca ludzi uniwersytetu będzie
inna niż owe słynne, czy osławione we feeling rządzące w rzeczywistości korporacyjnej
(Sławek 2010: 17).

Ale to sen, i to dość mglisty. To z jednej strony sen o braku zależności
wewnątrz uniwersytetu i poważna dyskusja ukazująca zależności zewnętrzne41.
Stan nieistniejący – niewyjaśniający obecnego uwikłania, zwłaszcza wewnętrznego. Mówić o wspólnocie akademickiej to opowiadać o snach i pragnieniach.
Z drugiej strony jednak sny te należy opowiadać, to przez te sny stajemy się
bowiem wyczuleni na brak wspólnoty, na patologie relacji władzy. To te sny
pozwalają dostrzec, że nie jestem podmiotem autonomicznym. Jestem w uniwersytecie podmiotem zależnym, podmiotem instytucji, która kryje swój
prawdziwy charakter za opowieściami – czasami kojącymi, czasami usypiającymi. Wtedy stają się one niebezpieczne.
CIAŁO
„co może zbuntowane ciało”? – odcięcie zasilania?
omdlenia, przy taśmie produkcyjnej, jako opór (Ngai 2010)
niezauważalny nieuświadomiony niewypowiedziany
wykonany
wbrew podmiotowi
– bóle głowy jako opór: gdy czytam dla publikacji, nie dla poznania;
gdy to czytanie ma tylko instrumentalny charakter – – – przypis: znaczy zaspokojenie wyimaginowanych recenzentów; iluzje profesjonalizmu
ciało, które mówi „nie” takiej definicji akademickiej aktywności
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– mdłości
trudności w trawieniu
fast food
chemia
i nieustannie pojawiające się nawroty
tego samego
dyskursu
Oczy
obraz rozmazany
niewiele widzę
zdanie – zdanie – zdanie
ciągi czarnych liter na białym tle
przechodzą w jednolitą szarość
Mięśnie
w ich włóknach cyrkulowanie władzy
ucisk dyscyplinarnych reżimów
biowładza w niespokojnym rytmie serca
arytmia
– przedsmak oporu ostatecznego
intensyfikującego linie władzy
Ciało w nieustannym napięciu
– w spojrzeniu predatora
Kiedy się kładę, sztywnieje mi szyja, przełyk zastyga
i nawet powietrze z trudem się przedostaje.
Zrywam się przestraszony, że nie oddycham.
To tylko ciało.
Mówi do mnie, co robi z nim moja dusza (Foucault 1998).
Reklama dźwignią demokracji
Wszystko było konsultowane
z tymi, którzy się z nami zgadzają
mówiliśmy o tym w reklamie
pewnie widziałeś, widziałaś
w telewizji
– wszystko we współpracy, z poparciem środowiska akademickiego
ustawa inna niż wszystkie
były konsultacje społeczne
w każdym mieście, w każdej wsi
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(chociaż chamstwa nie wpuszczaliśmy
albo puszczaliśmy mimo uszu)
to jest wola ludu akademii
by część z nich zgładzić
poświęcić
dla wyników
były też konkursy na projekty
a że lekko ustawione…
– które nie są
Widziałeś, widziałaś w reklamie
zielone światło
jedziemy!
W ocenie Zarządu Głównego PTS przedstawiony projekt zawiera wiele rozwiązań szkodliwych dla nauki, w tym w szczególności dla humanistyki, jest napisany niestarannie
i pełen niedopowiedzeń. W naszej opinii jego uchwalenie nie tylko nie rozwiąże, ale
wręcz pogłębi wiele z trapiących ją problemów. W obecnej postaci nie powinien on
stanowić podstawy reformy nauki w Polsce (Konecki 2017).
Radykalna zmiana projektowana w zapisach ustawy może być brzemienna w skutkach, niwecząc dotychczasowy dorobek wielu pokoleń polskich naukowców, zmuszając ich jednocześnie do akceptacji neokolonialnej polityki, uznającej wyższość tego, co
obce nad tym, co własne (Śliwerski 2017a).

Wszystko zostało skonsultowane
środowisko akademickie popiera ustawę
– słyszałeś o tym w reklamie
Kilka miesięcy później. Coraz więcej głosów krytycznych ze strony akademików, polityków. Nie udaje się utrzymać iluzji konsultacji w polskim stylu
(zob. Dudzikowa 2013). Zresztą gra odbywała się poza głowami i zasięgiem
akademików-obywateli, stając się wewnętrzną rozgrywką partyjną. „Wysłuchania publicznego nie będzie”. „Nasze poprawki zostały odrzucone”.
Chwycimy znów gazrurki
Przeznaczymy do rozbiórki
Polibudy uniwersytetów cały rój
(Zembaty, Blues o Mieciu M.)
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ANEGDOTA:
Kierunek: Krakowska, Wydział Humanistyczny. Go
dzina popołudniowa. Metalowoszare niebo, czarne
korony drzew pozbawione liści, wilgotna ulica. Wjeżdżam na parking dla studentów, kieruję się w stronę
głównego wejścia, aby tam się zatrzymać. Drogę blokuje uzbrojony w karabin żołnierz. Nakazuje jechać na
położony dalej parking. Przed głównym wejściem stoją
opancerzone pojazdy. Odczuwam niepokój i zastanawiam się, czy nie zawrócić. Przychodzi jakaś złowroga
myśl, że się zaczęło. Obecna władza nie przepada za
większością akademików, bo czasami myślą krytycznie
i uczą zachodnich ideologii. Wchodzę bocznym
wejściem. Na korytarzach widzę sporo mundurowych,
ale są też studenci. Nikt nie stoi pod ścianą, nie ma
żadnych ciał na podłodze. Okazuje się, że to tylko festiwal nowoczesnych sposobów zabijania na wydziale
humanistycznym42.
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SPEKTAKL WŁADZY

Nerwice, lęki to przecież wyniki prawidłowej reakcji na to, co
się dzieje naokoło. Nie oni wysadzą świat w powietrze. Świat
pozostawiony jest psychopatom z tej strony wysokiego muru…
Roman Bratny, Wdrażanie obłędu

Spektakl pierwszy : Za mordę, za drzwi! 43
AKT PIERWSZY
SCENA I

Biuro Rektora w gmachu Uniwersytetu Flagowego. Okna zasłonięte ciężkim,
zdobionym złotymi wzorami materiałem, naprzeciw drzwi dębowe, masywne
biurko, ściany w szarym kolorze. Doktorant, Student i Studentka opierają się
o ścianę. Po przeciwnej stronie stoi w cieniu Przedstawiciel Studentów. Rektor
chodzi nieustannie od drzwi do biurka. Dłonie ma splecione za plecami. Co
chwilę rzuca groźne spojrzenie na Doktoranta, Studentkę i Studenta.
Wy… (syczy) Wy, wy, wy, wy. WY! (unosi prawą dłoń, zaciska pięść,
przez chwilę potrząsa nią w powietrzu) Wy! (dłoń dalej się trzęsie,
Rektor chwyta ją drugą dłonią i ściąga na dół. Dodaje ciszej) Wy.

Rektor:

Doktorant:

My…

(staje raptownie i spogląda na Doktoranta) Ty! (podchodzi bliżej)
Ty! Ty, ty, ty… (staje blisko, niemal przyciska się do ciała Doktoranta,
spogląda na niego z góry) Ty! (zaciśnięta pięść Rektora wyskakuje do
góry, chwyta ją druga dłoń, ściąga w dół) Tak, ty… I ty! (Rektor spogląda groźnie na Studentkę) I ty! (spogląda jeszcze groźniej na Studenta)
Wy… (syczy. Idzie w stronę biurka. Siada. Podskakuje i staje wyprężony) Wy!

Rektor:

Studentka:

My…

Cisza! Kto pani pozwolił mówić? No kto? A panu? A panu? Kto wam
pozwolił otwierać usta? Macie dokumenty, pozwolenia?

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:

Nie mają, proszę Jego Najwspanialszości.
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(znowu próbuje usiąść, podskakuje) Wy! (krzyczy) Ja wam, ja was…
(pociera lewy pośladek)

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:

Wszystko dobrze, Jego Najwspanialszość?

Coś mnie kłuje. Już wtedy mnie kłuło. Zaczęło kłuć, gdy otworzyli nielegalnie, bez papierów, bez pozwolenia swoje… Publicznie zaczęli
mówić… My sobie tak rozmawialiśmy, tak zgodnie, tak pięknie, a tu
nagle ci, ci gnoje… zaczęli rzucać, smród taki, że trudno wytrzymać. Ludzie – zniesmaczenie, powszechne oburzenie i jeszcze… (łapie oddech)
jeszcze powołują się na nasz uniwersytet.

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:

Skandal!

Skandal… Same znakomitości tam zebrane miały być, nie wszystkie
wymienione z nazwiska, ale przecież ich i tak by nikt nie wymienił,
nikt ich za znakomitości nie uważa, wkradli się, przemknęli zbrodniczo, spiskowo, na salon wpełźli, kiedy znakomitości znakomicie mówiły. Role były rozpisane, dyskusja przewidziana. Zaczyna B o tym, jakby
o ustawie o szkolnictwie wyższym, jakby o procesie, który jakby był
konsultowany, jakby szeroko i jakby był popierany, co miało otworzyć,
jakby wprowadzić do dyskusji. Mówił spokojnie, posłuchajcie, słuchaliście, rzeczowo, merytorycznie, a nie jak… (zwraca się w kierunku Doktoranta, Studentki i Studenta) wy! (podnosi w górę rękę z zaciśniętą
pięścią, po chwili drugą ręką ściąga ją w dół) Tak jak powiedziałem –
atmosfera wysoce akademicka, B podkreśla, że z powagą traktują
swoich partnerów, na przykład mnie, co mogę spokojnie potwierdzić.
B przecież mówi, że jakby będą brane pod uwagę uwagi i jakby rozpatrywane będą, które zostaną przyjęte, a które odrzucone, tak aby cel tej
ustawy został zrealizowany, jej jakby główne założenia.

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:
Rektor:

Skandal!

(spogląda na niego zdziwiony) Hmm…

(mamrocze) Proszę o wybaczenie, Najjaśniejszy. Tak mi się wyrwało, nie w porę.

Przedstawiciel Studentów:

Doszło do pewnych nieporozumień, ale to nieporozumienia, że jakiś
neoliberalizm… Jaki neoliberalizm? Zresztą nie ma alternatywy. Nie
rozumiemy, że przecież wszyscy będziemy mieli profity. (puszcza oko
w stronę widowni) Ci, którzy nauką się zajmują na światowym poziomie. A tam jacyś lokalni się wypowiadają, z Radomia…

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:
Rektor:

Pfu! (spluwa na dywan)

…czy z innej pipidówki…
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Pfu, pfu! (spluwa dwa razy na dywan)
Rektor: …co publikacje mają w pipidówkowych czasopismach.
Przedstawiciel Studentów: Pfu, pfu, pfu! (spluwa trzy razy na dywan)
Rektor: Wtedy ja wstaję i mówię im, wszystkim zgromadzonym, że ja jestem
środowisko akademickie, które popiera ustawę sercem i duszą, które od
początku i do końca uczestniczyło w jej kształtowaniu, że to naszych marzeń spełnienie, że jeśli oni, politycy w sumie, nie wysłuchają naszego
głosu, głosu ambitnych, chcących się rozwijać, to pokażą tym samym, że
nie zależy im na prawdziwej nauce.
Przedstawiciel Studentów: Brawo! Brawo!
Rektor: (kłania się) Mówię, że ta ustawa to stworzenie wspólnoty. Obecnie… (zaczyna mówić smutnym tonem, pochlipując) obecnie nie mamy
wspólnoty, jesteśmy podzieleni, poszatkowani, zatomizowani, każdy
wydział, każdy instytut, każda katedra same sobie księstwem. Winna
jest poprzednia ustawa, która rozdrobniła władzę, znaczy się wspólnotę. A wspólnota akademicka to wartość najwyższa, nowa ustawa nas
znowu zjednoczy, będzie jak w domu, jak w rodzinie… (po chwili innym tonem) I wtedy oni, oni!... Wtedy oni się odzywają!
Przedstawiciel Studentów: Jakim prawem!
Rektor: Właśnie!
Przedstawiciel Studentów: Nie… Nie wiem…
Rektor: (spogląda na niego przez chwilę. Macha ręką. Podchodzi powoli do
Doktoranta, staje nad nim) Ty! (syczy) On! (idąc powoli, cedzi słowa)
Wtedy on mi mówi przy wszystkich, że ja nie jestem środowiskiem
akademickim, że ja pragnę władzy (staje blisko Doktoranta, patrzy
na niego z góry, raptownie unosi dłoń zaciśniętą w pięść, krzyczy) że
mam jej za dużo już teraz i że nie potrafię z niej korzystać! Pokażę
ci jak z niej skorzystam! Ja umiem korzystać! Co? Mam ci pokazać?!
(śmieje się) Kto panu pozwolił mówić? W czyim imieniu? W czyim interesie? I kto panu pozwolił TAK mówić? To, co pan mówi, jest niegodne studenta, przynosi hańbę naszemu uniwersytetowi. To jest hańba!
Przedstawiciel Studentów: Hańba! Hańba! Na szafot!
Rektor: (przez zaciśnięte zęby) I jeszcze mówi, że to niby wina takich jak
ja, że niby to ja wytwarzam atmosferę strachu na uczelni. Tak!? Tak
było!? To ty jeszcze nie wiesz, co to jest strach, ja ci jeszcze pokażę. Ty
jeszcze nie wiesz, co to strach!
Przedstawiciel Studentów:

Przedstawiciel Studentów:
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Ty, ty bez godności, ty… A ty! (spogląda na Studenta) Ciebie zaraz
wykopię za drzwi, to się nauczysz…

Rektor:

SCENA II

Do gabinetu wchodzi B. Spogląda na wszystkich. Rektor uspokaja się, podchodzi do niego.
Rektor:
B:

Nie ma o czym… (dostrzega Doktoranta, Studentkę i Studenta) O… to wy.

Rektor:
B:

Ja przepraszam za ostatnie…
(wzdycha) Oni. Wstyd mi strasznie, taka hańba.

(unosi dłoń) Spokojnie. Ja z nimi pomówię. Nie ma co się tak emocjonować.
To szkodzi. (zakłada gumowe rękawiczki) Musimy wykazać się klasą,
w końcu jesteśmy profesorami, co nie? Dlatego że jesteśmy profesorami i obowiązują nas najwyższe standardy etyczne – czyż nie jest tak, że
jesteśmy ucieleśnieniem ideału, wzorem dla społeczeństwa? – no więc
ten, musimy jakby, no, być jakby etyczni. Nasze dłonie muszą być czyste. Ja używam więc rękawiczek firmy Hipokryta dostępnych w sklepie
wysyłkowym w dziale niezbędników dla akademików. Są wytrzymałe,
nie zdzierają się nawet, gdy komuś tak przyłożysz, że będzie zbierać
zęby. (wzrusza ramionami) Polityka.

Rektor:

Nauka.

Rektor i B:
B:

Życie. (śmieją się)

(powraca do tonu reklamowego) Tak jak mówiłem – rękawiczki są super.
W promocyjnej cenie. Odporne na niskie i wysokie temperatury, co
umożliwia przypiekanie i trzymanie pod lodem, no i sprawdzają się na
każdą pogodę. Dodatkową zaletą jest elastyczność, na dłoń małą i dużą,
kobiecą i męską, pulchną i kościstą.
Super, super! (klaszcze w dłonie, podskakuje jak dziecko) Chyba
sobie parę zamówię.

Rektor:
B:

Karton. Na koszt ministerstwa. Jeszcze dużo brudnej roboty przed nami.
A teraz, panie rektorze, za pozwoleniem, wezmę się za kulturalną robotę.
(kłania się w pas)

Rektor:

Proszę, proszę, już jestem trochę zmęczony.

Przedstawiciel Studentów:

Może kawy, herbaty, wody?

Tak, poproszę wody. Serce coś mi tłucze przez tych… Nie mają litości, honoru i godności.

Rektor:
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Widać, że chamy, po rysach poznaję. (szeptem) Pewnie nawet nie są ze stolicy.

Przedstawiciel Studentów:
B:

(podchodzi do Studenta, uderza dłonią w dłoń, rusza ramionami i głową
niczym bokser przed rozpoczęciem rundy, po czym przemawia słodkim
głosem) Ogarnia mnie zdziwienie, gdy słyszę, że ktoś się boi wyrażać swoje poglądy. Pierwsze słyszę… (spogląda na Doktoranta, znowu
na Studenta) Co do pana zaś, mówię teraz jako profesor do studenta,
a nie jako przedstawiciel władzy… (rusza głową, wzdycha, dalej mówi
słodkim tonem) Jak profesor do studenta. Dawno nie słyszałem takiego
demagogicznego wystąpienia. Że nasza ustawa jest zła i przeciwko studentom? Naszym studentom jest teraz dobrze, żadnej ustawy dla nich
nie trzeba robić i nie robimy. Prawda?
Bardzo dobrze. (niosąc szklankę wody) Doskonale, wprost wspaniale.

Przedstawiciel Studentów:
Rektor:

Hmm.

Przedstawiciel Studentów:
Rektor:

Letnia…

Przedstawiciel Studentów:

niejsza…

Rektor:
B:

(kłaniając się) Zaraz, zaraz, cieplejsza, chłod-

Z lodem i limonką.

(chrząka, potem miłym głosem mówi do Studenta) Proszę pana, mówię tak
jak profesor do studenta, pana wypowiedź wtedy… Niech pan nie idzie
tą drogą. Mówienie do grona szacownych profesorów podniesionym
głosem jest przejawem braku kultury. Żeby polecać lektury szanownemu, wybitnemu gronu profesorów? No, no, więcej pokory, ja mogę
panu polecić wiele, naprawdę wiele książek dotyczących jakby kultury, jakby demagogii, od Platona zaczynając, bo na nim się szkoliłem.
A pan? Naprawdę więcej pokory w obliczu profesorów szanownych.
Mówię to z życzliwością, z troską. (kładzie dłoń na ramieniu Studenta,
zaciska) Z troską to mówię, jak profesor do studenta. Rozumiemy się,
prawda? No! (zwraca się do Rektora) Na mnie chyba czas!

Student:
B:

(drżącym głosem) Ta-ak…

Ja…

(zaciska dłoń na ramieniu Studenta, ten ugina kolana, twarz wykrzywia
mu grymas bólu. B, uśmiechając się, mówi ściszonym, słodkim głosem)
Mówię to z życzliwości, jak profesor do studenta, że wy (wskazuje
głową Studenta, Studentkę i Doktoranta) jeszcze tego pożałujecie.
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(podchodzi do Rektora, zdejmuje rękawiczki, Student pociera ramię)
Wszystko pod kontrolą.
Rektor:
B:

Tak, tak… Dziękuję. Skończę to.

Elegancko. Jednym cięciem. (zdejmuje rękawiczki, podaje Rektorowi dłoń,
wychodzi)
SCENA III

Rektor, Doktorant, Studentka, Student, Przedstawiciel Studentów
(wzdycha, próbuje usiąść za biurkiem, podskakuje, pociera pośladek) To, to już tego naprawdę za wiele. Przez nich nawet spokojnie
usiąść nie mogę. (wzdycha) Chciałbym odpocząć, wypocząć, a tu nic,
nic z tego. To się już wcześniej zaczęło, ja mam z nimi porachunki, są
krzywdy mi wyrządzone i dobrze zapamiętane. Chociażby, że przypomnę, takie mam wrażenie, że to wtedy się zaczęło, gdy te krzykacze po
mediach, przed uniwersytetem, ogólnie skandal…

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:

Hańba!

(chrząka) Skandal próbowali wywołać. Kiedy ja, zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu, prosto z neoliberalnych podręczników, przedsiębiorczym będąc i przedsiębiorczym czyniąc uniwersytet,
odciążyłem, koszty zredukowałem, sprzątaczki wywaliłem, przez zewnętrzną firmę je zatrudniając.

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:

Genialne, Przenajświętszy.

No, światowe, w końcu to ma być uczelnia na światowym poziomie.
A wtedy ci wraz z jeszcze inną zgrają w drzwi mi tłuką, dziennikarzynami szczują i mówią, że te, co zamiatają, to one też są częścią
wspólnoty i że musimy o nie dbać. (prycha) Tak jakby one chociaż jakiś
dyplom miały. A one co? Magister polerowania powierzchni płaskich.
(śmieje się) Bym ich pogonił, niestety, dość nieprzyjemnie się zrobiło,
więc odpuściłem. Wciągnęli mnie w to lokalne bagno. (próbuje usiąść,
wstaje z sykiem) Wyyy!

Rektor:

Może zobaczę? (podchodzi do Rektora, ten
opuszcza spodnie) Oj, oj, wrzód na… na pośladeczku. Jeszcze nie dojrzał do końca. Się formuje. Dość spory wrzodzik. Może spróbuję go
wyssać, jeśli Wasza Najjaśniejszość nie ma nic przeciwko?

Przedstawiciel Studentów:

Rektor:

Może pomóc. Czyń, co czynić musisz.

Przedstawiciel Studentów przylega ustami do pośladka Rektora, ssie i mlaszcze.
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Rektor podchodzi wolno do Doktoranta, jedną ręką trzyma spodnie. Za nim na
kolanach idzie Przedstawiciel Studentów, usta ma cały czas przy pośladku
Rektora. Do pomieszczenia wchodzi Zagraniczny Komentator.
„Becoming a successful academic requires one
hell of a lot of ass-kissing and up-sucking” (Nair 2017).

Zagraniczny Komentator:

Zagraniczny Komentator wychodzi. Zgromadzeni spoglądają na siebie
zdziwieni.
Dobrze, dobrze, zobaczycie jak… hmm… mmm… dobrze… (głosem
pełnym rozkoszy) tak dobrze… (po chwili dodaje oficjalnym tonem)
Państwo uważają, że mam za dużo władzy, to ja pokażę moją potęgę.
Zobaczycie, jak moje boskie słowo przeniknie do instytucji, która pana,
panią i pana wydali, wysra z głośnym pierdnięciem. (do Przedstawiciela Studentów) Przepraszam.

Rektor:

Przedstawiciel Studentów:
Rektor:

(z ustami przy pośladku) Nesfodzi…

Pana, panią i pana. I wszystkich pana zwolenników. Za zdradę…

Doktorant:

Sekretu?

(unosi dłoń zaciśniętą w pięść) Interesów naszego środowiska! Naszego! I jeszcze te pomówienia, że tu jakiś deal rektorów z ministrem
jest! Czy wy macie dowody!?

Rektor:

Doktorant:
Rektor:

Co?!

Doktorant:
Rektor:

Ma…
…my…

Mamy?! Mamusi?! Mamuteczki?! Za późno!…
SCENA IV

Ci co poprzednio. Wchodzi Neolib z kopertą w ręce.
Neolib: (podbiega do Rektora) Mordo ty moja! (ściska go, wpycha mu kopertę

do kieszeni) Między nami wszystko dobrze.

(przerażony oddaje kopertę) Nie teraz, nie teraz! (szepcze, wskazując głową na Doktoranta, Studentkę i Studenta)

Rektor:
Neolib:

Aha. Kto to?

Rektor:

Nikt.

(podchodzi bliżej, spogląda) A widzę, rozpoznaję. (macha ręką) Nikt.
Z nimi nie gadam.

Neolib:

Rektor:

Nie ma się czym przejmować.
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(staje na baczność, przeciera usta, recytuje)
To są elementy wywrotowe, chuligańskie i nielegalne. Siejące chaos
i zamieszanie oraz powszechne zniesmaczenie. Wypowiadający się
studenci nie mieli legitymizacji oficjalnej organizacji, toteż nie mieli uprawnień do zabrania głosu. My, legalni i upoważnieni studenci,
jednogłośnie, za pozwoleniem Najjaśniejszego odcinamy się i potępiamy aferę wywołaną przez nielegalne głosy. Uważamy, że krytykowanie
nowej ustawy i próba wspierania lokalnych uniwersytetów nie służą
rozwojowi porządnej nauki, uprawianej w naszym centralnym uniwersytecie. To jest wspieranie lokalnych szkół, a nie uniwersytetów,
kosztem naszego, w przyszłości flagowego. Występują przeciwko interesowi kraju i w ogóle…

Przedstawiciel Studentów:

Dobry jest. Masz kosteczkę. (rzuca kostkę dla psa Przedstawicielowi
Studentów, ten chwyta ją w zęby i ucieka w kąt)

Neolib:

Rektor:

Widzę przed nim akademicką przyszłość.

Tak, takich nam trzeba, aby podążać ku szczytom rankingów. (macha ręką, podchodzi do Rektora, klepie go po ramieniu. Rektor zakłada
spodnie, Neolib potrząsa kopertą, uśmiecha się) Już niedługo, niedługo spłynie odpowiednio. Nie ma co się martwić. (potrząsa kopertą)
Słyszysz? Szelest, miły szelest, szelest nauki. (śmieje się) Kogo się nie
zastraszy, tego się kupi. Ja mam bardzo jasny obraz świata, myślę, że
może on jest katolicki, tak przynajmniej mówię, bo to zawsze drzwi
otwiera. Co też potwierdza moje głęboko filozoficzne spojrzenie, którego nabrałem podczas jednej z lektur filozofa Adolfa… Tischnera, że
ludzie są źli i leniwi. Trzeba o nich myśleć jak najgorzej i tak też z nimi
postępować. Stanowi to podstawę proponowanej reformy oraz strategii jej wdrażania.

Neolib:

Doktorant:

Obrzydliwe.

Skuteczne i prawdziwe. Kasa, kasiora to najważniejsza rzecz. Mój
ojciec i matka zawsze mi to powtarzali: brak kasy i jej nadmiar robi
z ludzi k… prostytutki. Więc ja zbieram swoje dziunie. Dobrze na początku biznesu sięgać po towar z grup najbiedniejszych, bo on, jak
wiemy, jest najbardziej podatny na wszelkie kuszenie, z tego powodu,
że głód czyni miękkim, jeśli nie ma wystarczająco gniewu i świadomości zniewolenia. Toteż sypnąłem ofertą doktorantom, że niby obchodzi
mnie ich żywot. (Neolib i Rektor śmieją się głośno przez chwilę) Mówię
im… słuchaj rektorku, to jest dobre… mówię, że im kasę dam, że im
szkoły doktorskie zorganizuję. Ale ich uwadze umknęło to, że ich liczbę

Neolib:
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radykalnie zredukuję, że im śrubę tak docisnę, że na tych studiach to
będą kwiczeć i piszczeć. Wiesz, ja robiłem doktorat ponad szesnaście
lat, a oni… Oni będą zapierdalać albo odpadać. Publikować tam, gdzie
ja nigdy nie publikowałem. Na tych listach magicznych, na światowym
poziomie. Nie ma miejsca dla słabych. (śmieje się) I jeszcze… to jest
dobre… (nie może przestać się śmiać, cały się trzęsie. Uspokaja się po
dłuższej chwili. Ociera oczy) po… (znowu zaczyna się śmiać) no nie
mogę… (śmieje się) ja im powiedziałem, że to po to, by mieli zatrudnienie, że… że cały problem to leniwa kadra, co się zakorzeniła i ich nie
dopuszcza. Dobre, nie? I uwierzyli. Maszerują teraz ze mną. Kije im
dać, to sami przepędzą lokalnych profesorów, doktorów i całą tę leniwą
hołotę. Moi są, szczekają jak im zagram, kupiłem ich dość tanio. Słowa
nic nie kosztują.
Przedstawiciel Studentów:
Doktorant:

I nas, i my. (łasi się do Neoliba)

Obrzydliwe.

Neolib głaszcze Przedstawiciela Studentów jak psa. Ten wystawia język
i dyszy. Zaczyna chodzić po pokoju.
(znudzonym tonem) Jednych zastraszam, znaczną większość, bo co
mi szkodzi, straszę, że im zabiorę, albo zabieram i patrzę, co robią. Jak
nic nie robią, to znaczy, że nie potrzebują, skoro dalej pracują i żyją.
Przecież gdyby im było za mało, to by przestali pracować, a może nawet żyć, a tak to skoro nic się nie dzieje, znaczy – sprawiedliwie jest.
Tyle widać są warci. Inni zaczynają coś tam mamrotać, że nie tak, nie
siak, to im banknot w usta wcisnę i już mówią niewyraźnie, z mniejszym przekonaniem. (Rektor otwiera szeroko usta, palcem wskazującym pokazuje na swoją rozdziawioną paszczę) To wasze nienasycenie.
(śmieje się) Dobrze, ja wiem, że wy ambitni jesteście. Ale jeszcze chwila i dzięki nowemu algorytmowi przepompujemy kasę z peryferii do
centrum. Inaczej się przecież nie da. Skończymy ze słabymi ośrodkami,
które jedynie marnotrawią fundusze, które nie mają szans wejść na
szczyty rankingów, dzięki czemu będziemy mogli przeznaczyć trochę
więcej dla najlepszych.

Neolib:

Doktorant:
Rektor:

Obrzydliwe.

(krzyczy, unosząc dłoń z zaciśniętą pięścią) Tyyy!

Wiem, wiem, ja wiem, co z nim zrobić. (podbiega, nakłada Doktorantowi czapkę błazna) O! Błazen! (śmieje się)

Przedstawiciel Studentów:
Rektor:

Idiota!
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Przedstawiciel Studentów:

Ta…

Rektor uderza Przedstawiciela Studentów w tył głowy. Potem zrywa czapkę
z głowy Doktoranta.
Rektor:

Głupek.

(padając na kolana): Wybaczenia proszę. Proszę, proszę, proszę… Litości!!! (całuje buty Rektora. Ten odpycha go
nogą. Przedstawiciel Studentów przewraca się. Turlając się po podłodze, krzyczy) Litości Najjaśniejszy, wybacz mi proszę, proszę, proszę!
(zastyga, leżąc na plecach, ręce i nogi ma wyciągnięte sztywno do góry.
Spokojniejszym tonem) Mam inny pomysł.

Przedstawiciel Studentów:

Cisza! Cisza! Oto głos władzy. Oto moja wola. Odmawiam panom
i pani honoru oraz godności studenta!

Rektor:

Super, super. (wstaje, klaszcze w dłonie,
podskakuje) Tak, tak z nimi trzeba. Ja… Na korytarzu czekają koledzy. Może, Jego Magnificencjo Rektorze Profesorze, przydałby się mały
lincz… Znaczy się, ten no… sąd, sąd koleżeński! To są moi koledzy, nie
ich, więc sprawiedliwie będzie.

Przedstawiciel Studentów:

Rektor:

Wykonać.

Studentka:
Rektor:

To chyba jakichś procedur wymaga…

(śmieje się) Wymagać to mogę ja.

Przedstawiciel Studentów chwyta Studenta za ramię. Neolib chwyta Studentkę, uśmiecha się do niej, puszcza oczko. Rektor popycha Doktoranta.
Neolib, Przedstawiciel Studentów, Doktorant, Student i Studentka znikają za
drzwiami. Rektor zamyka je na klucz, wzdycha.

AKT drugi
SCENA I

Sala Uniwersytetu Flagowego. Wszystkie miejsca są zajęte. Okna zasłonięte
czarnymi zasłonami. Ludzie siedzą skierowani w stronę katedry, za którą
staje Rektor. Światło pada tylko na jego postać.
Rektor:

Czy drzwi są zamknięte?

Ktoś z tłumu:
Rektor:

Tak.

Nikt nie podsłuchuje?

Ktoś inny z tłumu:
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Jeszcze ktoś inny z tłumu:
Ktoś inny z tłumu:
Rektor:

Bo mętnie mówisz.

Ja?

Ktoś z daleka, z tłumu:

Obecny.

Jeszcze ktoś inny z tłumu:
Ktoś z tłumu:

Obecny.

Skoro wszyscy obecni…

Ktoś z tłumu:
Rektor:

Jego matka jest pod latarnią…

Proszę, proszę o ciszę. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe.

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:
Rektor:

Przynajmniej umie czytać.

Ja…

Ktoś z daleka:
Rektor:

Twoja matka jest mętna.

Twoja matka czyta Hegla pod latarnią.

Jeszcze ktoś inny z tłumu:
Rektor:

Ale nie rozumiesz.

Za!

Przeciw!

Dzisiaj musimy być jednogłośni.

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:
Ktoś z tłumu:

Za!

Przeciw!

Tak sobie!

Jeszcze ktoś inny z tłumu:

Chyba tobie!

Cisza! Cisza! (uderza pięścią w katedrę) Skoro już uzgodniliśmy,
że dzisiaj jesteśmy jednogłośni, to możemy przejść do problemu. Szanowni profesorowie, ostatnio parę osób nielegalnie powołujących się
na powiązania z naszym uniwersytetem dokonało czynów haniebnych,
znieważenia mnie, instytucji i całego ciała akademickiego. Nielegalnie
i zdradziecko wystąpiło przeciwko władzy i jej umacnianiu, a tym samym uderzyło w żywotne interesy moje…

Rektor:

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:
Ktoś z tłumu:

Z lewa?

Z prawa?

Prosty podbródkowy.

Jeszcze ktoś inny z tłumu:
Głos z przodu sali:

Czy to już przerwa?

Głos ze środka sali:

Gong!

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:
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Głos z przodu sali:

To przerwy nie będzie?

Głos ze środka sali:

Gong!

Zgromadzeni biją brawo.
(kłania się) Dziękuję, dziękuję. (owacje na stojąco) Jesteście wspaniali. To ważne, że mogę liczyć na was w tej trudnej chwili.

Rektor:

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:
Ktoś z tłumu:

Zepchnęli go do rogu.

Co ty chcesz, dobrze się broni.

Nie wytrzyma trzeciej rundy.

Jeszcze ktoś inny z tłumu:
Głos z przodu sali:

Twoja matka!

Czy nie powinna być przerwa?

Głos ze środka sali:

Gong!

twarz ręcznikiem, dyszy) Zaatakowano mnie, nas, ale my
się nie poddamy. Odpowiemy jeszcze mocniej, jeszcze silniej, bez żadnej litości, bez żadnych hamulców, aż z wrogów nawet pył nie zostanie.
Zmiażdżyć, rozszarpać, kiedy tylko się da, kogo tylko się da. Namierzyć, zlikwidować.

Rektor: (przeciera

Ktoś z tłumu:

A to walka w klatce.

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:
Głos z przodu sali:
Ktoś z tłumu:

Ładnie się rusza.

Wszystkie chwyty dozwolone.

To bez przerwy?

Idzie ostro.

Głos ze środka sali:

Gong!

Ktoś z daleka, z tłumu:
Inny, z prawej strony:

Za!

Przeciw!

Wiecie, wiecie co robić! To są ludzie… To jest organizacja nieetyczna, szkodliwa, wywrotowa, pasożytnicza na ciele uniwersytetu; to jest
rak, rak, co nas może pokonać, nasze myślenie o władzy, o organizacji,
nasze marzenia, naszą przyszłość pogrzebać. Więc idźcie i czyńcie, co
czynić macie! Niechaj każdy zgodnie z własnym sumieniem określi,
czy jest z nami, z uniwersytetem, ze wspólnotą, czy przeciwko nam!
I niech jeszcze pomyśli, gdzie pracować chce i czy chce.

Rektor:

Głos ze środka sali:

Gong!

Zgromadzeni biją brawo. Rektor się kłania. Wszyscy, poza nim, powoli zaczynają wychodzić z sali.
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SCENA II

Rektor stoi za katedrą. Wyciera twarz ręcznikiem. Sala jest pusta. Wchodzi
Administracja.
Administracja:
Rektor:

Nie może być.

Administracja:
Rektor:

Domagają się…

To niech się domagają. Co z tego?

Administracja:
Rektor:

No to nie ma.

Ale o co chodzi?

Administracja:
Rektor:

Jest problem.

To właśnie chcę wiedzieć.

Jakiś paragraf pewnie jest.

Ktoś chyba doniósł, że Najjaśniejszy się zapędził, że nieregulaminowo ciosy zadał. Tu (wskazuje na krocze) tłukł.

Administracja:
Rektor:

(macha dłonią) Nie ma dowodów.

Administracja:
Rektor:

(podpala kartkę papieru) Już nie ma.

(rzuca ręcznik na biurko) Coś jeszcze?

No… mogą być jednak problemy. Oni… oni chyba się nie
boją, bo… bo… jacyś dziennikarze do mnie dzwonili. Są też informacje,
że w internecie pojawiają się negatywne opinie…

Administracja:

Znowu! Znowu! Dobrze B mówił, że takich jak oni, to trzeba by zamknąć. Oni nie mają żadnego szacunku, żadnej pokory. W ogóle… nie
wiedzą, że sprawy uniwersytetu załatwia się na uniwersytecie, a nie
angażuje ludzi spoza?

Rektor:

Administracja:

Tak, z zewnątrz ma się jaśniejsze spojrzenie. (Rektor patrzy złowrogo)
Złe znaczy się. Niedostosowane do mętnej atmosfery, przez co niuanse
umykają.

Właśnie! Trzeba ich w końcu uciszyć. Skoro się nie dają zastraszyć,
to… Dobrych rad nie słuchają.

Rektor:

Administracja:

Oni, hmm, mówią, że Najjaśniejszy złamał prawo…

Ja im zaraz złamię. Rękę im złamię, kark im skręcę. O tak! Własnoręcznie! A potem oddam mocz na ich dygocące w konwulsjach zwłoki.
Zbezczeszczę ich groby!

Rektor:

Administracja:

Csii… Ktoś może być pod drzwiami.
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Rektor:

To jego też!

Zaleca się spokój. Na razie mamy wszystko pod kontrolą.
Wydajemy informacje zgodnie z procesem biurokratycznym. Mówimy
i nie mówimy.

Administracja:

Rektor:

Bardzo dobrze. Jesteśmy przejrzyści.

Administracja:
Rektor:

Bagno?

Administracja:
Rektor:

Jak bagno.
Robi się bagno.

Tak to jest, jak ktoś walczy o demokrację.

Administracja:

Właśnie! Póki nie ma dowodów, to jest he say, she say…

I tak ma zostać. Mój głos przeciwko ich głosowi. Wiadomo. Kim
oni są w ogóle? Nawet gdyby ich setka była, nawet gdyby tysiąc, to
ze mną równać się nie mogą, oni nawet nie są częścią wspólnoty, to
są pluskwy, wszy, małe robaki! (milknie, po chwili dodaje) Na wszelki
wypadek, tak jakby co, to mamy, prawda, tych, co potwierdzą moją…
prawdę powiedzą.

Rektor:

Administracja:

Zawsze się kilku znajdzie.

Rektor: To trzeba ich znaleźć. Przygotować na to, co, jak i kiedy mają mówić.

Tylko tych bardziej ogarniętych, by nie bredzili, bo jeszcze zaszkodzą.

Administracja:
Rektor:

Robaki?

Zdeptać, zdeptać!

Administracja kłania się, wychodzi. Rektor podchodzi do okna i odsłania
zasłonę. Mruży oczy. Szybko zasłania zasłonę ponownie.

AKT TRZECI
SCENA I

Zmierzch. Dzielnica domków jednorodzinnych. Pusta ulica. Doktorant idzie
chodnikiem. Obok niego Studentka.
(do siebie) Nie wiem, na czym miałaby polegać nasza zbrodnia?
Jeżeli jednak mówienie jest zbrodnią, jeżeli upominanie się o słabszych
jest zbrodnią, jeżeli obrona demokracji jest zbrodnią, jeżeli posiadanie
własnego zdania jest zbrodnią, to musimy popełniać ją coraz częściej.
Musimy stać się permanentnymi zbrodniarzami. Widać, że nasze ma-

Doktorant:
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rzenia, nasze sny – które nie są wcale radykalne, to są normalne sny
normalnych ludzi, pragnących minimum cywilizacyjnego, prostych i jasnych rozwiązań – stają się zbrodnio-marzeniami. Stajemy się zbrodniarzami, którzy popełniają zbrodnie, aby inni nie musieli ani popełniać
zbrodni, ani śnić, ale żyć w normalności i dla dobra wszystkich.
Nasz sen, nasze słowa, nasze zbrodnie – tak, stała się straszna rzecz.
I nie jest nią nasze wystąpienie, ale to jak zareagowała władza. Stała
się straszna rzecz i musi zostać ona naprawiona. Inaczej stanie się
precedensem, który zepchnie instytucje na jeszcze bardziej mroczne,
autorytarne drogi. To będzie coś, co złamie kręgosłupy, doprowadzi do
dalszego obniżenia standardów.
Rektor nadużył władzy. Straszenie sprawą dyscyplinarną i używanie epitetów to łamanie standardów wewnątrzakademickich, to… to
jest… to jest coś bezprecedensowego. To jest atak na pluralizm, wolność, swobodę debaty, zrzeszania się. Bardzo, bardzo to przypomina
mroczne praktyki PRL -u. Rektor użył naprawdę mocnych środków,
jego rekcja jest ostra, zaatakował personalnie kilka osób, zaatakował
całą organizację. Widocznie przestraszył się naszych działań. Zobaczył, że nie tylko jesteśmy skrajnie zdeterminowani, ale też zobaczył,
że jesteśmy skuteczni. I że nasze działania… że to wymyka się decydentom spod kontroli.
Stało się coś złego, coś bardzo złego. To musi być naprawione. Inaczej stworzymy piekło, które pochłonie to istniejące piekło.
(do siebie) Od wielu lat działam w uniwersytecie, na rzecz uniwersytetu, upodmiotowienia… Pracowałam wiele lat na to, aby być
traktowana jak równoprawny uczestnik rozmowy, aby profesorowie
nie patrzyli na mnie z góry. Teraz… teraz moja osoba może ucierpieć.
Obecnie w senacie siedzi dużo osób, z którymi miałam kontakt, którzy
gratulowali mi wystąpień politycznych, a którzy teraz słyszą od rektora, któremu poniekąd zawierzają, że jakaś rozwydrzona dziewczyna,
była senatorka, obraża uniwersytet, szkaluje za plecami instytucje…
A ja nie mogę nic powiedzieć. Jego kłamstwo tworzy mój obraz. Mój
obraz nie należy do mnie, istnieje jedynie w jego słowach, które są
prawdą z racji jego pozycji. Dlatego też wygrywa. Dlatego też nikt go
nie rozlicza. Dlatego też może grozić pracownikom. Jego słowa i mój
obraz niosą się w przyszłość, decydując o moim losie.

Studentka:

(do siebie) Pracownicy uczelni robią ekspertyzy, wypowiadają
się publicznie, zabierają głos w istotnych sprawach. Dla dobra wszyst-

Doktorant:
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kich powinni być odważni. Nie możemy zatem akceptować instytucji,
która wychowuje do posłuszeństwa, strachu przed władzą. To nie jest
zdrowe…
(do siebie) Czasami trzeba się trochę bać… Są jednak ludzie,
którzy boją się bardziej, bo się sparzyli tutaj, w akademii.

Studentka:

AKT CZWARTY
SCENA I

Małe pomieszczenie bez okien. W środku Doktorant, Studentka, Student oraz
Amatorski Dziennikarz.
Amatorski Dziennikarz:

miem do końca.

To znaczy… raz jeszcze… o co chodzi? Bo nie rozu-

Doktorant: Wiesz, ja jestem dość twardy, muszę być, tego uczy, niestety, dzia-

łanie. Podejmując działanie, przestajesz się bać. Nie masz wyjścia. I tak
wpiszą cię na jakąś czarną listę. Ja jestem na wielu czarnych listach.
Przez lata mojego działania na uniwersytecie, na rzecz uniwersytetu,
przeżyłem wiele trudnych momentów. Mimo to, skoro pytałeś, to jestem
przerażony; to robi wrażenie – moc, zasięg słów rektora, oczernianie
wobec wszystkich dziekanów, którzy to później niosą, tak, to robi wrażenie, to nie jest nic przyjemnego. To może też wpływać na szanse zatrudnienia, przedłużenia umowy. Bierzemy to pod uwagę. To zresztą starszy
konflikt jest…
On nas nie lubi, bo się odzywamy. Szukał pretekstu i znalazł. Na
to trzeba patrzeć jak na dłużej trwający konflikt. Chociażby to jak broniliśmy sprzątaczek. On nam chyba do dzisiaj tego nie wybaczył.

Studentka:

Tak. Rektor ma do nas żal. Wywarliśmy na niego presję w sprawie
sprzątaczek, występowaliśmy w sprawie słabszych, w obronie wspólnoty
akademickiej… Wiesz, dla nich autonomia to władza rektorska, najlepiej
nieograniczona. To jest ten konflikt. Konflikt wartości. Konflikt wizji.

Doktorant:

Amatorski Dziennikarz:

A nie mógł was po prostu zignorować?

Studentka: To była strategia, którą stosował dotychczas. Przez długi czas starał

się marginalizować czy udawać, że nie istnieje Uniwersytet Zaangażowany czy Komitet Kryzysowy. Ta strategia jednak okazała się nieskuteczna.
Oto publicznie zabraliśmy głos. My, mrówki, kmiotki jakieś, nagle prze-
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mawiamy i mówimy tyle samo czasu, co on z całym swoim prestiżem.
Zakwestionowało to jego władzę. Wściekł się.
Taką taktykę przyjmował do tej pory. Nawet krytykując, nie używał naszej nazwy. Nie można nas było wpuścić do debaty. Z naszymi
reformistycznymi postulatami… robią z nas dzikich ludzi z jakiejś puszczy. Teraz jednak się przestraszył. Zobaczył, że nie może kontrolować
naszego głosu w pełni, że jednak mówimy. I że reforma, po której wiele się spodziewa, jest zagrożona. Dlatego zaatakował konkretne osoby.
Brutalnie. Łamiąc standardy.

Doktorant:

Miękkie sposoby pacyfikacji już nie wystarczyły. Oczywiście
mógł to zrobić po cichu. Wybrał jednak taką strategię. Może to jego
słabość.

Studentka:

Mówi, mówi i mówi ten rektor. Wydaje się, że jego
słowa nie mają jednak sprawczości. Odnoszę wrażenie, że jego furia
wynika z braku władzy, możliwości działania.

Amatorski Dziennikarz:

Doktorant: Nie, niekoniecznie. W takim środowisku jak uniwersytet szepta-

na zła opinia gra bardzo dużą rolę. Zwłaszcza gdy jest rozpowszechniania przez czynniki najwyższe. Niepokoję się. Nie o siebie. O inne osoby
na uniwersytecie, które są podatne na uderzenia. Może on im słowem
utrudnić karierę, złamać…

Amatorski Dziennikarz:
Doktorant:

A wy… czujecie się częścią uniwersytetu?

Nie tego konkretnego…
SCENA II

Do pomieszczenia z poprzedniej sceny wchodzi grupa zamaskowanych osobników z Przedstawicielem Studentów na czele. W dłoniach trzymają łomy
i pałki. Mają czarne rękawiczki.
Aha! Na to czekałem. Nie jesteście częścią, to
my was wymłócimy z niego, z naszego nowego, wspaniałego, przedsiębiorczego i może jedynego uniwersytetu!

Przedstawiciel Studentów:

Zgraja:

(jednogłośnie) Za rektora i za władzę!

Zgraja i Przedstawiciel Studentów rzucają się na Doktoranta, Studentkę i Studenta. Amatorski Dziennikarz ucieka. Zamykają się drzwi.
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AKT PIĄTY
SCENA I

Pokój z pierwszego aktu. Rektor i Neolib siedzą razem na krześle. Wokół nich
pracownicy wykonują mechaniczne ruchy. W miarę trwania sceny Rektor
i Neolib zaczynają mówić coraz szybciej, a pracownicy coraz szybciej wykonywać mechaniczne ruchy.
Rektor:
Neolib:

Wszystkie sznurki w twoje ręce.

Rektor:
Neolib:

W dół!

W prawo, w lewo.

Rektor:
Neolib:

Czy to przepaść?

W górę!

Rektor:
Neolib:

Na szybkości!

Czy to szczyt?

Rektor:
Neolib:

Przecież jadę!

Ku przyszłości.

Rektor:
Neolib:

Już ruina.

Dalej, prosto!

Rektor:
Neolib:

Pchła ni wydra.

Ale napęd! Czy to dom…

Rektor:
Neolib:

Ktoś… Nie ważne.

Pies? Kot?

Rektor:
Neolib:

Prędzej.

Coś pod koła…

Rektor:
Neolib:

Uwspólnione.

Razem.

Rektor:
Neolib:

W końcu mechanizmy połączone.

Uspójnione.

Rektor:
Neolib:

Ku sprawniejszej sterowności!

Jak to wszystko pięknie chodzi.

Rektor:
Neolib:

Przechodzimy na ręczne sterowanie.

W kółko.

Za monetą!
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Rektor:
Neolib:

Coś oślepia!

Rektor:
Neolib:

Prosta.

Droga.

Rektor:
Neolib:

Moja postać!

Piękna.

Rektor:
Neolib:

To jest słońce!

Na…

O!…

Wywracają się. Pracownicy plączą się ze sobą, przewracają się, za nimi przewracają się także ściany. Rozpada się cała konstrukcja. Pył pokrywa scenę.

Spektakl drugi : Z życia w obozie z kości słoniowej
Obóz jest przestrzenią, która otwiera się,
gdy stan wyjątkowy zaczyna stawać się regułą.
Giorgio Agamben, Homo sacer

Telegr am pierwszy
– nie mogę zaleźć odpowiedniego długopisu – ślę uśmiechy i pozdrowienia –
bo jeszcze nie teraz – jeszcze nie jest ten czas – wszystko jest dobrze – jesteście
wspaniali
- LT - wy wszyscy

Dobre rady dla początkujących

Za każde słowo trzeba płacić. Z reguły według obowiązujących taryf. Nie znajdziesz ich wywieszonych na tablicy ogłoszeń, lecz skryte pod formalnymi
zapisami, szeptane przez starszych kolegów i koleżanki z doświadczeniem.
Ten obóz ma swój regulamin, mówią, ukryty w dziekańskiej szufladzie. O kwitach na pracownika, szepczą, dowiadujesz się poprzez baczną obserwację: kto
przetrwa, kto się utrzyma, kto awansuje. Tylko csiiii, wiedzę zachowaj dla
siebie, bo nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz. Nigdy nie wiesz, czy nie ma włączonego dyktafonu. Posiadanie teczek we własnych szufladach to podstawa.
Powinny być grubsze niż wszystkie twoje książki i artykuły razem wzięte.
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Uważaj na słowa, uważaj na ruchy. Pamiętaj, że nie ma uniwersytetu
bez szpiegów. Ich ciche armie spisują słowa i rejestrują gesty. Armie szpiegów są szczególnie niebezpieczne. Wiedzą, że ich moc i ich istnienie zależą
od utrzymywania stanu zagrożenia. Wiedzą, że muszą dostarczać ofiar. Nie
mogą pozwolić sobie na bezczynność. Nieustanie, dzień po dniu, godzina po
godzinie, w każdej chwili swojego istnienia zmuszeni są dostarczać dowodów,
nawet sfabrykowanych. Inaczej straciliby rację istnienia – stoczyliby się do
roli innych poddanych. Staliby się tak samo krusi, tak samo podatni na spojrzenia i arbitralną przemoc, jak pozostali.
Szpiedzy się maskują za uśmiechami. To jedna z cech pozwalających ich
rozpoznać. Przynajmniej tak można przypuszczać. Jeśli chce się przetrwać
w obozie, lepiej założyć, że tak jest. Uśmiechnięci są niebezpieczni.
Bardziej doświadczeni mówią: opanuj sztukę obserwacji. Kiedy obserwujesz, to patrz uważnie i naśladuj. Gesty, uśmiechy, sposoby poruszania się,
wypowiadania. Każdy element jest bardzo istotny. Wystarczy nie taka tonacja, małe uchybienie i… Na to wszystko trzeba bardzo uważać, bardzo uważać, mówią. Nie ma innej drogi, w celu przetrwania należy opanować sztukę
pozoru. Niezależnie od wszystkiego okazywać sympatię, ale też pogardę, dla
przyjaciół, gdy staną się niewygodni. Zresztą nierozsądne jest posiadanie
przyjaciół w uniwersytecie.
To podstawowe zasady, które mogą pomóc w przetrwaniu – wyczytanie
nienapisanego regulaminu z obozowych rytuałów. Chociaż to nie jest pewne.
Nic nie jest pewne i nikt w przestrzeni obozu.
A pisanie tekstów? Nie jest jednym ze sposobów przetrwania? Moje naiwne
pytania. Uśmiechy doświadczonych, kpiące spojrzenia. Nie masz co liczyć, że
mogą cię ocalić. Ich wartość, tak jak wartość twojego życia, tak jak bycie we
wspólnocie, jest zależna od woli suwerena. Krótko mówiąc – może on odebrać im wartość lub ją nadać. Punkty są tylko mniej lub bardziej przydatnym
wzmocnieniem woli władcy. Nic więcej. Nawet niekiedy mogą przyspieszyć
twoją eksterminację, gdy na przykład piszesz teksty przez władzę niechciane,
kontrowersyjne czy piszesz lepiej, więcej i takie tam, to… najlepiej to nie pisać
za dużo, tyle tylko, by przetrwać ocenę i tak, by nic nie powiedzieć.
Gdy czyta się obozowe wspomnienia, jednym z największych problemów
był brak regulaminu. Nie istniały zasady, których przestrzeganie mogłoby
zagwarantować przetrwanie. Giorgio Agamben pisze, że w obozie przetrwanie zależy od woli funkcjonariusza, jest się zdanym na jego łaskę i niełaskę –
„to, czy wydarzają się okropności, czy nie, nie zależy od prawa, ale wyłącznie
od ucywilizowania i zmysłu etycznego policji” (Agamben 2008b: 238–239).
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Wczoraj rozmawiałem ze strażnikiem X. Żartowaliśmy.
Poczęstował mnie nawet papierosem. Dzisiaj wybił mi kolbą
przednie zęby. Nie zdążyłem się nawet przywitać.

„Venit mors velociter, rapit nos atrociter”

Dekoracje są zmurszałe, a to wymaga coraz większego wysiłku, przekonywania siebie i innych, że są rzeczywistością. Kruchość władzy, wpisana w nią
niepewność, potęgowana przez splot neoliberalnych praktyk, ministerialnych
eksperymentów i działań różnych stronnictw wewnątrz i na zewnątrz akademii, prowokuje księcia-dziekana, nie-do-końca-suwerena, do coraz brutalniejszych manifestacji, mających na celu ukazanie związku między jego wolą
a prawem.
Najgorzej jest, gdy nie-do-końca-suweren opuszcza swoje komnaty i schodzi, aby być wśród podwładnych – to nie może skończyć się dobrze. Moment,
w którym władca styka się z powierzchnią nierozróżnialności, jest uzależniony
od aury. Aury wyblakłej, słabnącej przez rozproszenie władzy w zimnych, zracjonalizowanych pokojach administracji, w beznamiętności urzędników, którzy jedynie wykonują swoją pracę bez zbytniego szaleństwa, blasku boskości.
Zejście, aby nie podkreślało elementu bycia nie-do-końca, musi wzmacniać
aurę okrucieństwem. Jest to zejście, w którym wybiera się ofiarę.
Suweren jest zawsze nie-do-końca. Domknięcie, jako konieczna i niemożliwa próba jego przetrwania (Deleuze 2004, 2014), nakazuje mu nieustannie dokonywać cięć w ciele społecznym, manifestować swoją siłę tak,
aby nie można było dostrzec pęknięcia będącego źródłem słabości, nieustannego rozkładu władzy, którą mogliby intensyfikować poprzez swoje praktyki
podporządkowani.
A gdy się jeszcze uśmiechnie...
Nie wiem, mówi znajomy, kiedy i z której strony uderzy. Wiem, że uderzy.
Wiem to dobrze. Wczoraj się do mnie władza uśmiechała. Nie zdążyłem się
schować za rogiem. Nie wiem, nie wiem, jak mogłem być tak nieostrożny.
Nie rozumiem logiki, zgodnie z którą zapadają wyroki.
Nie-do-końca suweren zna różne gry,
które współtworzymy.
Nie wiadomo, czy się one odbywają, czy nie,
ale się mówi
i niekiedy działamy jakby działały
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chociaż nie zawsze
zależy
nie wiadomo od czego

Wydrapane na ścianie:
powiedzieli, żebym podpisał – to podpisałem
powiedzieli, żebym świadczył – to świadczyłem
mówili, bym uderzył – to uderzałem
mówili, ale tak, że nikt nie słyszał
bym spędzał dni i noce na kolanach
przed obliczem suwerena
usta miałem opuchnięte
dłonie lepkie
a i tak
nie ma mnie
Współczesny akademik, przelękniony perspektywą utraty jedynej pracy, jaką umie
dobrze wykonywać, przestaje już być strażnikiem świata; staje się kolejnym trybikiem
w gigantycznym mechanizmie prowadzącym ten świat do ruiny. Ten trybik będzie
milcząco wykonywał rozkazy, wiedząc, że próba buntu równoznaczna jest dziś z wylądowaniem na bruku (Kruszelnicki 2012: 161).

Jest wiele takich opowieści wydrapanych na ścianach. Świadectw posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, oporu i podległości. Opisy przeróżnych strategii
zakończone są podpisem „nie ma mnie”. Zostały tylko chropowate zagłębienia
w ścianie – dzieło życia.
Tyle opowieści, tyle słów niewypowiedzianych. Kolega mówi: nie czytaj
tego. Nie ma to sensu. Trzeba to przeczekać.
Tyle opowieści, tyle słów wyszeptanych.
Trzymaj się, rzucamy sobie w marszu, na apelu, gdy ktoś jest wzywany
przed oblicze Pana. Trzymaj się, to kiedyś minie, to tymczasowe. Jeszcze
będzie dobrze. Musimy to wytrzymać. Musisz to wytrzymać. Na razie nic nie
mówić, na razie nic nie czynić. Mówię ci, wtop się w tłum, trzymaj głowę
nisko, przytakuj, a jakoś, może, będzie dobrze.
Klepią mnie w ramię – nie jest tak źle. Zobacz, nasze baraki są z kości słoniowej. Zobacz, w innych obozach jest znacznie gorzej. A tam, na horyzoncie,
widzisz, jest obóz śmierci dla tych wszystkich zbędnych. Ciesz się, że nie od
razu tam trafiłeś.
Ciesz się widokami.
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A może by zniknąć?

Trzeba nauczyć się być niewidocznym. Swoją pracę wykonywać w cieniu,
skrytym w bezpiecznym półmroku, schowanym w szczelinach monitorowanej przestrzeni: korytarzy, sal, parkingów... Ukrytym przed indywidualnym,
suwerennym spojrzeniem księcia-dziekana i zwielokrotnionymi, mechanicznymi oczami zimnej administracji.
Naiwne pragnienie. Stawanie się niewidocznym to przecież obraza dla władzy – i największe dla niej zagrożenie. Stawanie się niewidocznym to intensyfikowanie pęknięcia, tego nie-do-końca. To uruchamianie innych sposobów
istnienia, innych ujednostkowień (Bey 2003).
Władza musi widzieć. Widzieć to wiedzieć, widzieć to kontrolować.
„Widzialność jest pułapką” (Foucault 1998: 195), w którą wpadamy, w której zostajemy zamknięci. Zarówno przez oko suwerena, jak i jego rozproszone spojrzenia, administracyjne narzędzia corocznych sprawozdań, zeznań,
wyznań. Zniknąć można tylko na warunkach suwerena, stając się społecznie,
symbolicznie czy w inny sposób martwym.
Nie można zniknąć, mówią koleżanki i koledzy. Musimy napisać sprawozdanie. One też funkcjonują na zasadzie stanu wyjątkowego. Reguły gry
zmieniają się szybciej nim wykonasz ruch. Poza tym, że nieustannie jesteś
obserwowany. Strefa nierozróżnialności otoczona jest murem gęstym od wieżyczek strażniczych i kamer.
Po L został jedynie niedokończony artykuł. Nikt nic nie wie.
Jest dobrze. Lepiej być nie mogło.

Gdy zaczniesz słyszeć głosy
Czuję się coraz bardziej obco. Coraz mniej dopasowany. Element, który
się zwichrował. Wyłamał z całości i dla całości okazał się zbędny.
Siedzę w pokoju na uniwersytecie i nie mogę się skoncentrować. Miałem pracować. Grzecznie pracować. Zamiast tego opisuję to, co powinno zostać ukryte.
Siedzę w pokoju. Mam wrażenie, że jestem we wrogim miejscu.
Nadsłuchuję głosów za drzwiami.
Moja obecność tutaj jest podejrzana.
W pokoju półmrok. Mrok akademii wypiera wiosenne słońce, którego promienie przedostają się przez okienne szyby.
Nadsłuchuję.
Cisza. Szept. Kroki.
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Przytłumiona rozmowa, gdzieś, za którąś ze ścian, a może piętro wyżej.
Nie jestem w stanie zlokalizować. Nie jestem w stanie rozpoznać słów.
Mimo to napełniają mnie lękiem.
Oddycham z trudem. Zdaje się, że w pokoju brakuje
powietrza. Mrok uniwersytetu się zagęszcza.
Wraz z nim coraz więcej szeptów.
Brzmią złowrogo.
Słowa, kroki – zwiastują
że to nadejdzie
szepty narastają
pęcznieją
pełzną po ścianie
wraz z cieniami i pleśnią
Stukot obcasów pod drzwiami.
A może to wojskowe oficerki.
Oczekuję pukania do drzwi.
Nic.
Cisza.
Próbuję czytać, ale co chwilę tracę wątek.
Po co tu siedzę? Czy to na pewno moje miejsce? Czy nie trafiłem tutaj przypadkiem?
W te mury, do tej gry, której nie jestem w stanie zrozumieć.
W końcu odkryją, że nie jestem prawdziwym graczem, że nie uznaję rytuałów.
ukaże się dystynkcja – i to będzie wyrok.
Nadsłuchuję.
Słyszę oddech szpiegów.
Ktoś coś znowu powiedział.

Można dostać świra. Te ciągłe kontrole, sprawdzanie, szpiegowanie tak
jakbyśmy nie pracowali. Zaczyna się wariować. To jakaś paranoja.
Telegr am drugi
– ta-ak – ściskam serdecznie – ładnie wyglądamy na tym zdjęciu – jeszcze raz
dziękuję – to było przeżycie – dołączyłem je do wniosku habilitacyjnego
– LT - ważna osoba
W sklepiku pojawiły się produkty pierwszej potrzeby: Xanax,
Nefadar, Depakine, Neuleptil, Morfeo, Halcion
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Nie

Od „nie” się nie zaczyna ani się na nim nie kończy. Jest tylko „ta-ak”, „tak” osła
(Deleuze 2000: 35) rozbrzmiewające niczym modlitwa w upadłej świątyni
wyznawców antywartości. Ich pełne namaszczenia „ta-ak” jest negacją życia,
powiewem grobowego, mrocznego nihilizmu, skrywającym się za pozorem.
Rytmiczny marsz podporządkowany maszynom produkcyjnym posłusznych wyrobników. Spętanych w podwójną pętlę: feudalizmu i neoliberalizmu.
Dostosować się, przetrwać, wznosić modły, mówić tylko „ta-ak” – jeśli okazywać solidarność, to z władzą, nie z tymi, którzy cierpią, którzy znikają. Nikt
nie chce być „znikniętym”44. Wszyscy zgodnie śpiewają.
Tak mi się to ponuro totalizuje. Zapominam o ludziach i momentach, które
prześwitują wśród ruin, które są epifanią universitas. Zapominam – bo te
momenty i ci ludzie są jakby z innego świata. Nie przynależą do porządku
obozu z kości słoniowej. Nawiedzają go niczym zjawy, przypominając o tym,
co stracone i przynosząc mesjańską obietnicę, realizującą się w samym spotkaniu – aby po chwili rozwiać się… Ich „nie” jest ciche, zagłuszane przez marszowy krok potakiwaczy. Mój śpiew. Zgodny.
Holloway (2005) stwierdza, że poznanie rozpoczyna się od „nie”. Krzyk i niezgoda uruchamiają krytyczne poznanie. To dzięki „nie” jesteśmy w stanie przejść
od indywidualnej, teraźniejszej kondycji do społecznych uwarunkowań i możliwości zmiany. Bez „nie” nie jest się w stanie rozpoznać sytuacji, nie można
rozpocząć drogi do mądrości, która nie jest jedynie erudycją, lecz myśleniem
zaangażowanym. Z etyką, z konkretnym działaniem dla lepszego świata.
„Nie” jest na uniwersytecie możliwe jedynie jako słowo-bez-ducha. Nie
mogę się oburzać na niesprawiedliwość tu i teraz, w moim mrocznym obozie.
Tylko byle nie na obóz. Mogę się oburzać abstrakcyjnie – staję się niewiarygodny, kiedy nie chcę widzieć zła we własnym domu. Moje „nie” nie wymaga
wtedy odwagi ani działania. Obojętność, skoncentrowanie na przetrwaniu,
udowadnianie dopasowania do panującego porządku – przenikają słowa.
Stają się one obojętne. Dla mnie, dla świata.
Stają się „ta-ak”.
Stają się martwe.
Paulo Freire napisał kiedyś, że słowa łączą ze światem. Z czym łączą nas
pseudomowa i cyniczne, puste słowa? Martwe słowa łączą nas z martwą rzeczywistością obozu, z jego pustką, złowrogą ciszą i skarłowaciałym istnieniem. To nie jest już tylko „potakująca pedagogia” (Kwieciński 2012: 277),
która przyklaskuje władzy poprzez badania. To istnienia, które zawierzyły
władzy i które przez władze są utrzymywane.
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Suweren jako jeden-wszystko uruchamia praktyki immunizacji (Esposito
2015: 104), traktując wszystko, co nie stanowi jego ciała, jak wirusy, zagrożenie istnienia. Suweren staje się prawdą, o którą troszczą się, której pożądają,
którą odkrywają, którą kontemplują, prawdziwi ludzie uniwersytetu.
Pan B zmarł po kilkugodzinnym apelu. W gazecie napisane
zostało, że to było serce. Podobno pękło.

Najgorszą z postaw jest obojętność, powiedzenie sobie „ja nic nie mogę, sam staram
się sobie radzić”. Zachowując się w ten sposób, pozbawiacie się jednego ze składników,
które czynią was człowiekiem. Jednego ze składników niezbędnych: zdolności do oburzania się i do zaangażowania, które jest jej konsekwencją (Hessel 2011: 15).

Telegr am ostatni

[autocenzura]
Pewnego razu była sobie dziewczynka, bardzo ładna, tak jak ja, i miała na imię Tonita,
tak samo jak ja. A więc był też pewien baaardzo zły podkomendant, który chciał jej
obciąć głowę swoją maczetą.
– Ale dlaczego chciał jej odciąć głowę? – przerwałem jej, próbując bezskutecznie odzyskać kontrolę nad sytuacją.
– Nie wiem – odpowiedziała Tonita – myślę, że tak mu się po prostu zachciało. A więc
wtedy ta dziewczynka wślizgnęła się po kryjomu do domku tego podkomendanta.
Wzięła jego maczetę i wrzuciła ją do latryny. I tan-tan (Marcuse 2014: 95).

I tan-tan.
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Są też drzwi do podziemnych stowarzyszeń
tajnych zrzeszeń (anty)uniwersyteckich
w słowach ?
pomiędzy słowami ?
„leaving some empty spaces between words
between sentences” (Guttorm 2012: 601).
poza liczbami i czasem
w nie-przestrzeni nocnego studiowania (Lewis 2013)
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PIEŚNI PARTYZANTÓW

Pieśni partyzantów są śpiewane w trybie warunkowym (Haavardsholm 1980).
Przyjacielskie zgromadzenia mają prekarną strukturę.
Kiedy zapada noc, zaczyna się studiowanie (Ford 2016).

Partyzanci nadchodzą o zmroku
Studiowanie wymaga innej wspólnoty. Studiowanie, które nie jest subsumcją
pod kapitał, które nie przekształca nas w ludzki kapitał, nie wtłacza w biokapitalistyczny reżim, pojawia się w nieoperatywnej, pękniętej wspólnocie (Lewis
2013). Studiowanie wymaga innego tempa i innego sposobu pisania (D’Hoest
i Lewis 2015, Vanhoutte 2014). Wymaga exodusu z fabryki, ze zbiurokratyzowanej instytucji, która urzeczowia i alienuje. Dopiero tam, poza, ponad, gdzie
indziej, tworzy się efemeryczny uniwersytet z moich snów. Dopiero tam rozkwita „horyzontalna pedagogika” (Souza i Lacerda 2017, Backer 2016, Occupy
University 2012). Arthur P. Bochner i Carolin Ellis wskazują, że dla rozwoju
innego spojrzenia na naukę, innego sprecyzowania celów niż ustalone przez
scjentyzm i kapitalizm, innej wizji tego, kim jesteśmy i co robimy jako ludzie,
nie tylko ludzie nauki, wymagana jest określona wspólnota:
To, co było potrzebne [do rozwoju autoetnografii] to solidarność związana ze społecznością, i to nie z „inną społecznością” – tą, która wierzy, że nauka, rozum i obiektywność nadaje sens naszemu życiu i może umożliwić ucieczkę od czasu i przypadku.
Potrzebowaliśmy innej społeczności, takiej z odwagą stawiania czoła przypadkowości
i dzielenia się nadzieją (i determinacją), że moralna, polityczna i praktyczna praca
autoetnografii może nadać znaczenie naszemu życiu i życiu innych ludzi poruszonych
przez tę pracę (Bochner i Ellis 2016: 213).

Tęsknota za przyjaźnią (Rutkowiak 2010), za relacjami opartymi na równości
i dialogu, za uniwersytetem, który jest spotkaniem (Bauman i Jendza 2016).
Nadzieja na szczeliny, na zdarzenia, które się wymykają, które są wydarzeniami poza kapitalistycznym, biurokratycznym porządkiem. Istotne rozmowy,
słowo, które przekształca, myśl, która transformuje, tekst, który się opowiada…
Wspólnota, która wymaga wspólnoty. Nieustannie stająca się wspólnotą dzięki
wspólnotowym wydarzeniom – infrastrukturą, która powstała, ruiną, która po
nich została, powieścią, legendą, śladami pragnień niewygasłych…

251

Infrastruktura. Bochner i Ellis (2016) wskazują, że społeczności stwarzające przestrzeń dla inności rodzą się dzięki konferencjom oraz sieciom
czasopism, które ukazują, że nie jest się samemu. Oczywiście tworzenie
sieci przez czasopisma czy konferencje nie oznacza wymykania się reżimom
pracy w kapitalizmie (kognitywnym) i uruchamiania innych sposobów produkcji podmiotowości/zbiorowości. Taka praktyka może się doskonale asymilować czy być wyrazem nowej logiki badań i bycia naukowcem. Gert
Biesta (2012) zwraca uwagę na kwestię, czy tworzące się alternatywne sieci
mają jedynie wzmacniać naszą wspólnotę, przyczyniać się do wzrostu jej
znaczenia w środowisku akademickim, czy też zmieniać reguły gry, wspierać demokratyzację wiedzy.
W tym kontekście chciałbym rozpatrzyć doświadczenia związane z tworzeniem się innych wspólnot, innych społeczności, które nie tylko działają na zasadzie ułatwiania przeżycia i kariery w akademii, lecz także uruchamiają inną
akademię i inne rozumienia praktyk uniwersyteckich. Skoncentruję się przede
wszystkim na doświadczeniach konferencyjnych oraz na praktykach pisania
i publikowania, co nie oznacza ignorowania dydaktyki. W mojej perspektywie
studiowanie jest i dydaktyką, i badaniem, czymś nierozłącznym, chociaż takie
rozumienie niekoniecznie zgodne jest z administracyjnym ( nie)rozumieniem.

Wspólne pisanie
I
– Lubię pisać sama – mówi Sophie Tamas (2014: 369).
Ja coraz mniej. Wcześniej, dużo wcześniej, myślałem o pisaniu jedynie jako
o mojej aktywności, czymś tak intymnym, tak autorskim, że pisanie z kimś
wydawało mi się niemal niemożliwe. Dobrze, napisałem dwa teksty z moją
żoną, ale tam dość ściśle podzieliliśmy się materiałem. Ona pisała swoją część,
ja swoją – wspólna była teza, idea. To omówiliśmy podczas palenia papierosów.
Przy jednym, drugim, następnym, wolno popijając kawę. Nie lubię zbyt długich dyskusji. Pisanie-zadanie, potok, cytaty, nawiązania – dwa dni i po robocie. Coraz częściej jednak pisanie samemu wydaje mi się niewystarczające…
– Strona jest szafą, miejscem schronienia, które wybierałam, będąc małą
dziewczynką – dodaje Tamas (2014: 369).
Schronienie? Czym dla mnie jest strona? Raczej nie ukrywaniem się, lecz
wyzwaniem. Biel mnie drażni. Zamazuję biel, która świeci pustką. Myślę: to
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jest rozwój. Zapełnienie pustej kartki. Czyż nie? Rozwój, stan nie do zniesienia? Zapełnianie kartki byle czym, czymkolwiek, strona po stronie, bo co
chwilę pojawia się nowa strona, nowa pustka wyziera spomiędzy słów. Możliwe, że jak będzie dużo słów, to wyłoni się sens. A może to zapisywanie, to
wyzwanie, żeby nie zapaść się w biel…
Kartka nie jest miejscem przyjaznym, ciepłym. Czerń i pismo już bardziej,
o ile poddaję się ich płynięciu, nie pytając, nie kontrolując, bo inaczej…
Inne wyzwanie. Obcość kartki. Obcość pisma. Osamotnienie.
– Nigdy nie piszę sama (Tamas 2014: 369).
Bo nawet gdy jesteś sam, nie jest to całkowita samotność […] prowadząc ów samotny
dialog, w którym nie bierze udziału nikt poza mną samym, nie jestem całkowicie
oddzielony od tej wielości, która tworzy świat człowieka i którą, w najogólniejszym
sensie, nazywamy ludzkością. Owa wielość zaznacza się już w samym fakcie, że jestem
dwojgiem-w-jednym. […] Ludzie nie tylko istnieją w liczbie mnogiej, jak wszelkie inne
stworzenia, ale noszą w sobie znak tej wielości. Jednak to „ja”, z którym przebywam
w samotności, nigdy nie przybiera tak wyrazistego, niepowtarzalnego charakteru, jaki
mają dla mnie wszyscy inni ludzie, lecz raczej wciąż się zmienia i pozostaje czymś
niepewnym, niejednoznacznym. I właśnie poprzez tę zmienność i niejednoznaczność
moje drugie „ja” reprezentuje dla mnie, kiedy jestem sam, ogół ludzi, ich przynależność do całej ludzkości (Arendt 2005: 55–56).

To jest inna obecność. Moje drugie ja, wyimaginowany przyjaciel, a nawet
policjant, recenzent, to jest coś innego niż obecność drugiego ciała, drugiego
mózgu, innego doświadczenia. Nie jestem pewien, czy potrafię wyjaśnić tę
różnicę. Nie chodzi o to, że wyimaginowani przyjaciele i wrogowie są tylko
moją konstrukcją, bo tak nie jest, są oni również społecznie konstruowani,
są głosami, które rodzi dana struktura społeczna. To, co powie recenzent
w mojej głowie, nie zależy od wyobraźni; jego słowa powtarzają to, co wiem
o kulturze akademickiego pisania, o oficjalnych i nieoficjalnych zasadach konstruowania tekstu.
Podobnie jest z sumieniem. Nie jest ono oczywiście głosem ponadhistorycznym, objawieniem uniwersalnego porządku etycznego. Jest niekiedy
czkawką społecznych przesądów, dominującej moralności lub/i – bo może być
przecież rozdwojone, roztrojone, zwielokrotnione – wynikiem alternatywnych moralności, krytycznej refleksji etycznej, teoretycznego rozwoju mnie
samego, na przykład, kiedy podejmuję decyzję o niejedzeniu mięsa, jednocześnie pozostając poza wspólnotą wegetariańską i nie starając się do niej wkroczyć; albo kiedy chcę wejść do wspólnoty wegetariańskiej – o ile jednak chcę
wejść do realnej, a nie iluzorycznej, abstrakcyjnej wspólnoty, to już stykam się
z ciałami i ich konkretnymi rozumieniami, praktykami.
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Inny to jednak inny, inny to gęba, nieświeży oddech, pomysły nie z tej
ziemi, to wielość, która nie mieści się w moim ja, ale jest poza nim i mogę
się w nią wsłuchać tylko podczas spotkania, które przekracza moją izolację
w kontekście społecznym.
II
Zastanawiam się, co sprawiło, że zacząłem wspólnie pisać. W przypadku
tekstów pisanych z żoną, to był układ czysto biznesowy. Ona znała się
na literaturze, ja wtedy trochę więcej od niej na filozofii i jeszcze na
pedagogice tyle o ile. Nasze zasoby wiedzy się dopełniały, ale nikt nie
wchodził w kompetencje drugiej osoby. Pisanie zaś w trzy osoby, z Jackiem i Maksem, zostało w pewnym sensie narzucone przez okoliczności.
Pierwsze takie wydarzenie było wspólnym projektem „Subsumcje edukacji”; zarówno stworzenie zarysu, jak i raportu czy później wprowadzenia do książki, a także samo pisanie było czymś wtórnym i koniecznym,
efektem naszego obcowania razem i wymyślania projektu. Drugie zdarzenie to zlecenie, abyśmy napisali tekst dotyczący letniej szkoły młodych
pedagogów (Chutorański, Moroz i Szwabowski 2016). To była męczarnia
dla nas wszystkich. Z mozołem próbowaliśmy wymyślić coś sensownego.
Motywacja oscylowała w niskich rejestrach – pomimo kawy i deadline’u.
Wtedy pojawiały się konflikty, których nie mieliśmy w pierwszym przypadku: czepianie się o styl, wytykanie sobie błędów gramatycznych, rozliczenie, że ktoś za mało napisał, za wolno, nie tak… Chyba też nie czuliśmy
tego tekstu. Tak mi się wydaje. Zlecenie gdzieś na boku, chałtura. Brak
pomysłów. Odwlekanie – i mdłości, gdy się pisało… W każdym razie w obu
przypadkach podział pracy został wprowadzony, nie ingerowaliśmy zbytnio we własne fragmenty. Niemal nie tworzyliśmy wspólnych akapitów.
Nie nazwałbym tego doświadczenia pisaniem kolektywnym, lecz pisaniem
wspólnym z jasnym podziałem pracy. Niewiele się to różniło, jeżeli chodzi
o doświadczenie, od mojego wcześniejszego samotnego pisania.
Bo nigdy nie pisze się samemu.
Wizja samotnego twórcy jest wizją romantyczną i ideologiczną, a co gorsze – wspierającą neoliberalny darwinizm naukowy. Teraz siedzę sam przed
monitorem, w małym pokoju, odcięty od innych. Zgarbione ciało, rozproszone, przytłumione światło padające z wiszącej u sufitu lampy, blask monitora rozlewający się po czarnej klawiaturze i odbijający się w okularach, palce
tańczące po klawiszach, uderzające w nie nierównomiernie, biurko – pierwsze spojrzenie sugeruje samotność pisania. Lecz nie jestem sam. Nie chodzi
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tylko o to, co nie jest ludzkie: nie do końca dobre oświetlenie, przez co trudno
odczytać notatki leżące między komputerem a stertą książek, które zebrałem,
by mi towarzyszyły na wszelki wypadek, gdy zgubię się, gdy myśl zacznie
pełzać, gdy zapragnę ucieczki od pisania, gdy zapragnę chodzić po cudzych
śladach, zimna kawa w kubku, który co chwilę trącam dłonią, bo tych kubków
jest za dużo i nie mieszczą się po lewej stronie, wciśnięte między kilka książek, zapomnianych, porzuconych, między opakowania po słodyczach i lekarstwach. Nie tylko mam na myśli moje „nieludzkie” dziecko – Wilka, chihuahua
obecnie leżącego w sypialni i chrapiącego po popołudniowym spacerze. Nie
tylko telefon, który dzwoni już po raz kolejny, wybijając mnie z pisania. Nie
odbieram, bo jest za tłoczno. Nie tylko Internet, poprzez który co chwilę loguję
się na portale społecznościowe – a wtedy już na pewno nie jestem sam, dzieląc
się tym, co piszę z gronem znajomych na Facebooku albo czerpiąc inspiracje,
albo po prostu zawieszając się w bezcelowym dryfie… Rozpraszam się innymi
tematami, innymi wątkami. Ale nie o to mi ( jedynie) chodzi. Kiedy siedzę
i piszę, pokój jest zatłoczony. Nie widzicie tego? Przyjrzyjcie się jeszcze. Albo
lepiej zamknijcie oczy. Słyszycie szepty? Pokój jest pełny
zjaw – duchów zza światów, ich widmowych obecności (Derrida 2016),
z ich zobowiązaniami lepiącymi się do palców, majaczącymi w umyśle – ich
głosy niewyraźnie rozbrzmiewają, nachodzą na siebie; pisząc, wciąż staram
się je rozszyfrować, mówią wieloma językami, gubię się w tłumaczeniach,
przybyszów z dalekich krain – podobnych do zjaw, lecz wciąż żyjących,
obecnych dzięki widmowej cyrkulacji głosu – mówią równie niewyraźnie,
w nieznanym języku, którego odszyfrowanie jest trudne, intuicyjne, wsłuchanie się w brzmienie słów, w melodię zdań
chropowata, przerywana harmonia głosów
przybyszów z krain bliskich – niby wyraźniej, niemal fizycznie obecni, niemal tacy bliscy, a krążą niespokojnie wraz z innymi duchami, mamroczą, ich
pozornie jasna mowa staje się niezrozumiała, gubię się w gąszczu słów, w wielości tłumaczeń,
znajomych – tych, których spotkałem niedawno i tych, których spotkałem
dawno; tych, których spotykam niemal codziennie, i tych, których spotykam
niejako przy okazji. Słowa bez gramatyki, gesty, spojrzenia, zapachy, komentarze, rzucone od niechcenia hasła, dyskusje merytoryczne i te mniej, polecane
książki, cytowania… alkohol, papierosy… nagrane wywiady, zapisane notatki…
przyjaciół – tych, których spotkałem niedawno, i tych, których spotkałem dawno; tych, których spotykam niemal codziennie, i tych, których spotykam niejako przy okazji. Słowa bez gramatyki, gesty, spojrzenia, zapachy,
komentarze, rzucone od niechcenia hasła, dyskusje merytoryczne i te mniej,
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polecane książki, cytowania… alkohol, papierosy… powroty nad ranem… dyskusje bez końca… telefony, maile, komunikatory, SMS-y…
rodziców, rodziny bliższej i dalszej – słowa na temat i nie, doświadczenia
z poza, inne zobowiązania, pulsujące wspomnienia, telefony i wizyty to tu, to
tam, wspólne wyjazdy,
studentów – spotkania na zajęciach, na korytarzu, rozmowy na papierosie,
podczas konsultacji, zaliczenia, maile i znowu telefony,
i jeszcze tych, którzy nadchodzą – ich sylwetki majaczą za oknem, czekają, aż zaproszę ich do środka, i będą to czytać, komentować, nanosić uwagi,
a potem ktoś inny, chociaż wyglądający jak ja, zapisze to, zamaże, coś usunie,
coś doda…
zatłoczony pokój:
inni z różnych czasów i różnych przestrzeni,
pokonujący wielorakie granice:
geograficzne, językowe,
dyscyplin,
tradycji,
polityczne,
z różnych hierarchii,
z różnych zobowiązań,
warstwy wspomnień,
przepływy;
nigdy się nie jest samemu,
pies się budzi, chce się bawić,
dzwoni telefon,
a widma się rozczepiają.
Już widzicie? Już słyszycie?
Pojawiają się w tym momencie co najmniej dwie kwestie, obie dotyczące iluzji roztaczanej przez akademię i czyniącą ją podatną zarówno na
neoliberalną kolonizację, jak i nekrofilne praktyki. To są resztą iluzje, które
przejawiają się, pod innymi nazwami, w ekonomicznych ujęciach i działają
analogicznie. Iluzja pierwsza: autor istnieje. Iluzja druga: praca ma charakter
indywidualny.
I jeszcze trzecia iluzja, łącząca się chyba z dwiema poprzednimi. Tkwiła
ona gdzieś w cieniu, wyłoniła się w trakcie identyfikacji poprzednich. Iluzja
trzecia: że pisanie to produkcja wiedzy.
Wróćmy do mojego zatłoczonego pokoju. Jest on mały, ale wszyscy się
zmieszczą. Wsłuchajmy się w głosy:
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moje pisanie nie jest moje. Nie jestem sama; głos każdego atomu wibruje jak orkiestra
aktorów i współtworzących mnie sił. Naiwnie próbuję znaleźć melodię, by ją zharmonizować, przeanalizować i uprościć, by nadać sens ich polifonii. […] Twierdzenie, że
pisze się bez innych, jest w tym kontekście egocentryczną fikcją (Tamas 2014: 369).

Tradycyjne dociekania, opierające się na poglądzie, że głos „jest tym, co może
być przypisane racjonalnemu, indywidualnemu podmiotowi ludzkiemu”, są
złudzeniem, głos jest bowiem procesem „sprzężeń i połączeń; głos jako stawanie się lub stawanie-się-głosem” (Mazzei 2016: 152) – ja jako złożenie różnych
intensywności, „głos bez podmiotu, bezgraniczny głos, jest znowu nie rzeczą,
ale procesem sprzęgania i łączenia różnych ciał, miejsc, przestrzeni, czasów,
wypowiedzi i stawania się” (Mazzei 2016: 154).
Wypowiedź jest efektem złożenia różnych rzeczy. Podobnie jak praktyka
badawcza i dydaktyczna to wszystko, co robimy, będąc akademikami, nie jest
indywidualnym działaniem, lecz efektem mniej lub bardziej jawnej współpracy, efektem działań środowiska. Rozproszenie iluzji samotnego pisania
oraz iluzji autora – i tym samym otwarcie na uwzględnianie twórczości całego
środowiska – nie prowadzi automatycznie do pisania kolektywnego.
Czy wtedy, gdy próbuję odpowiadać na wezwanie i wyzwanie duchów
zaludniających mój pokój, czy kiedy słowa tracą podmiotowość i spływają
wraz z myślami innych, które prywatyzuję, chociażbym nie chciał, bo nie
jestem ich autorem, bo to nie ja myślę (Hein 2017), tak samo jak to nie ja
mówię, czy to wtedy, kiedy w oparciu o podział pracy, tworzymy wspólny
tekst – to wciąż nie jest pisanie kolektywne.
Jane Speedy wyróżnia dwa style wspólnego pisania: wezwanie i odpowiedź (call and response) i kolektywne wpisywanie (collectively inscribed) (Speedy 2012). Andrea Lunsford i Lisa Ede podają z kolei aż siedem
typów wspólnego pisania pod względem organizacyjnym (Lunsford i Ede
1986). W obu jednak przypadkach różnice rozpatrywane są na poziomie
technicznym. Chciałbym tymczasem wprowadzić rozróżnienie na poziomie doświadczenia. Nie oznacza to, że organizacja samego procesu pracy,
techniki i rzeczy używane podczas pisania nie mają znaczenia. Dobrym
przykładem relacji między innymi narzędziami do tworzenia wspólnego
tekstu a tym, w jaki sposób wspólne pisanie było realizowane i przeżywane, jest raport stworzony przez takich badaczy, jak Artemi Sakellaridis,
Sunr Chromy, Viv Martin, Jane Speedy, Sheila Trahar, Susan Williams i Sue
Wilson (2008). Koncentracja na technicznym zagadnieniu może jednak
prowadzić do uznania jakiejś formy determinizmu technologicznego. Poza
tym nigdy nie planowałem, i nie planowaliśmy, pisania pod względem technicznym od początku do końca, lecz postępowałem spontanicznie. Teksty
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o pisaniu kolektywnym zacząłem czytać dopiero, gdy zacząłem przygotowywać ten fragment książki.
Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej kwestie, chciałbym mianem wspólnego pisania określić te praktyki, podczas których doświadczenie pisania nie
wykraczało poza „samotne” pisanie w akademii i poza jej ustalone, typowe
sposoby działania oraz rozumienia samego aktu pisania. Kolektywne pisanie
będzie zaś dotyczyło tych dzialań, które mają same w sobie emancypacyjny
charakter, są innym rozumieniem pisania.
To rozróżnienie może wydać się dość niejasne. Nie jestem jednak pewien,
czy można dokonać jasnego cięcia, radykalnego oddzielenia kolektywnego
pisania od wspólnego. Czy może raczej należy myśleć o tym jak o przechodzeniu podczas projektu to w stronę pisania kolektywnego, to w stronę
wspólnego? Myśląc o doświadczeniach pisania tekstów z Maksymilianem
Chutorańskim, nie jestem w stanie uznać ich z pełną odpowiedzialnością za
praktykę pisania wspólnego. Nie tylko dlatego, że myślimy o akademickiej
twórczości jako o społecznie zaangażowanej i starającej się coś zmieniać, lecz
także dlatego, że nie do końca poddajemy się „grze parametryzacyjnej” (Kulczycki 2017). Obaj jesteśmy pedagogami krytycznymi, widzącymi w praktykach naukowych praktyki pedagogiczne mające służyć wspieraniu demokracji
i społecznej sprawiedliwości. Tak myślę, chociaż teraz piszę za Maksa. Dyskutując nad tekstami, dyskutujemy jednocześnie nad problemami, a tym samym
praktykujemy wizję zaangażowanego uniwersytetu, uniwersytetu nie poddającego się neoliberalnej dyktaturze, uniwersytetu opierającego się i przemawiającego wraz z innymi uciskanymi – ale nie za nich. Nasze wspólne/
kolektywne pisanie uczyniło nas chyba bliższymi sobie, pozwoliło nie traktować siebie jak konkurentów, lecz wzajemnie wspierających się „znajomych”
w walce i przetrwaniu w coraz mniej przyjaznej akademii.
Może to rozdzielenie, porządkowanie, metkowanie doświadczeń jest
błędne. Łatwo uporałbym się z moimi doświadczeniami. Ale tak – to jest
błędne. Trzeba raczej ujmować każdy akt pisania jako pewne złożenie, właściwą sobie maszynę piszącą. Ale, ale… Teraz mam na sobie czerwony koc,
zamiast kawy szklankę z wodą, a jeszcze nie skończyłem nawet tego fragmentu. Wcześniej byłem trochę głodny, teraz po kolacji jestem senny. Dodatkowo obejrzałem Ja Davie Black, co mogło znaleźć oddźwięk w sposobie
pisania, chociażby w jakże nieakademickim stwierdzeniu: „neoliberalna dyktatura”, które się wymsknęło spod klawiszy. A mówiąc bardziej teoretycznie:
czy myśląc o maszynie, nie myślę o rzeczy, a tym samym umyka mi procesualny charakter? Kiedy akt pisania się zaczyna, a kiedy kończy? I czy odpowiada mu jedno złożenie, czy więcej?
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III
Zastanawiam się, dlaczego tak bardzo chciałem rozdzielić pisanie wspólne
i kolektywne. Otwieram spis treści jednego z nowszych numerów „Nature”,
dokładnie 7680, wyszukuję artykuły, a one wszystkie napisane są przez wielu,
bardzo wielu autorów, nie dwóch czy trzech. Czytałem wcześniej teksty, które
były pisane przez więcej niż jedną osobę. Pisałem też takie. Nie wszystko
pasowało mi do opisu kolektywnego pisania.
Kolektywne pisanie
generuje radykalną, subwersywną przestrzeń w akademii. Kolektywne pisanie zadaje
trudne pytania dotyczące struktur i hierarchii w nowoczesnym uniwersytecie i społeczeństwie oraz o to, co znaczy publikowanie prac naukowych […], kolektywne pisanie
dotyczy angażowania się w wysoce wywrotową działalność, bardzo zaniedbaną wśród
uczonych, budowania przyjaznych społeczności wewnątrz i pomiędzy grupami pisarzy, między różnymi dyscyplinami i tematami oraz na różnych kontynentach. Wspólne
pisanie polega na zaangażowaniu się w ponowne rozważenie studiowania (scholarship) i tego, co znaczy być istotą ludzką, żyjącą wśród innych istot ludzkich i innych
gatunków oraz elementów na tej planecie (Speedy 2012: 353, 355).

Chyba nie wszystkim tekstom wieloautorskim można przypisać powyższe
cechy i taką sprawczość?
Wierszyk naiwny
I
splatanie historii
zlewanie się
rozpływanie
w słowach
różnicowanie
i stawanie się wielością
gdy nasze historie
wnikają w siebie
rozlewają i dopełniają
ukazując coraz to inne
znaczenia
drogi
niedopowiedzenia
moja opowieść
samotna
jest zawsze niepełna
zapada się w sobie
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zamyka i gaśnie
inne słowo
dotknięcie–otwarcie
nasze narracje
mają sens
gdy się spotykają
w napięciu
iskrzą możliwościami
rozpalając krainy niepomyślanego
nasze narracje
gdy się spotykają
gdy się splatają
stają się słowem
przecinającym to, co społeczne
są odwagą
nie zapadają się w milczenie
tylko niekiedy
przechodzą w szept
podziemnej konspiracji
słów-oddechów
II
słowa-dzielone
cięte, rozcinane, ważone
prześwietlane, oceniane
zamykane
zwracane przeciw nam
w dłoniach administracji
zarządców wiedzy
słowa-dzielone
i podzieleni my
zamknięcie
bez słowa
słów pozbawienie
izolowani
wyizolowani
III
to mówienie
to pisanie
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to mój opór
przeciwko
byciu przedsiębiorczym ja
nekrofilnej akademii
to mówienie
to pisanie
to moja tęsknota
...

Wierszyk naiwny napisałem pewnego wieczoru, kiedy Paulina Wężniejewska zaproponowała mi pisanie wspólnego tekstu autoetnograficznego. Współpracowaliśmy już wcześniej przy trzech artykułach autoetnograficznych, przy
czym jeden łączył się ze szczególnym doświadczeniem, co wywołało powyżej
zapisane emocje i stało się impulsem do pracy nad Pochwałą współautoetnografii, a w konsekwencji do pracy nad cyklem artykułów. Wspólne tworzenie
tekstu było jednocześnie praktyką stawania się „piszącej wspólnoty”.
Pierwszym ze wspólnie napisanych tekstów z Pauliną był Podręcznik z filozofii (Szwabowski i Wężniejewska 2017b). Początkowo miałem napisać go sam.
Jego szkic stworzyłem na warsztatach z autoetnografii, będących elementem
Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych. Po kilku tygodniach
wróciłem do niego, przez kilka dni dopracowując i tworząc jego spójną całość.
Czegoś mi jednak brakowało. Nie wiem, czy ktoś mi coś powiedział, czy coś
zasłyszałem, czy mi się w głowie coś przestawiło, nie pamiętam, ale nagle,
a może wcale nie tak nagle, stwierdziłem, że chodzi o jego jednostronność, że
gdyby tak wzbogacić tekst o perspektywę studentów… W tym czasie trwała
najbardziej twórcza edycja projektu „Autoetnografie studiowania”. Paulina
napisała najlepszy tekst i wydawała się najbardziej przekonana co do metody.
Nie wybrałem jej przypadkiem. Głos studentów, który reprezentowała, już
wcześniej się pojawiał i został zaakceptowany przeze mnie. Inne szumy, inne
jęki, inne milczenia nie znalazły swojej reprezentacji.
Sprawa miała być prosta. Studentka dopisze swoje i po sprawie. Okazało
się, że to nie takie proste. Pisanie Pauliny sprowokowało mnie do dyskusji.
Nie tylko w komentarzach, które zaczęły tworzyć kolejny tekst, ale w samym
artykule. W pierwszej wersji to pisanie obok, pisanie na marginesach było
niewidoczne, chociaż ono stanowiło chyba realne wspólne pisanie. Jej pisanie
przestało być ozdobnikiem, dodatkiem mającym dopełnić moją perspektywę,
po prostu wprowadzić inny głos.
Czy da się wprowadzić inny głos tak, aby nie zmienił on głosów istniejących? Jej pisanie stało się moim pisaniem, a moje pisanie jej pisaniem. Tekst
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główny modyfikował się w miarę narastania tekstu na marginesie. To już nie
były komentarze czy recenzyjno-redaktorskie notatki, lecz rozmowa o dydaktyce, o wykładzie, o relacjach student–wykładowca, o uniwersytecie i jego
funkcjonowaniu.
Tak to pamiętam. Otworzyłem właśnie stary plik, na którym pracowaliśmy. Czytam rozmowy na marginesie. Uśmiecham się do siebie. Jest tam tyle
powściągliwości z obu stron.
Oskar:

tutaj chciałem wejść w dialog – nie wiem czy udanie – no i nie udało się zrobić trzeciej kolumny, za
mała strona :)

Paulina: Udanie :) Tylko tak technicznie nie wiem czy nie
za długo... chociaż

Teraz widzę, że niekoniecznie weszliśmy w dialog. Zaraz sobie przypominam, że przecież rozmawialiśmy kilka razy o tekście podczas naszych spotkań, a także pisząc przez Messengera. Ten pierwszy rodzaj rozmów został
już jedynie we wspomnieniach, w mojej głowie. Przypominam sobie, że część
komentarzy mogła zostać oznaczona jako zakończona, a tym samym zniknąć
z przestrzeni wirtualnej… Bo nie ma tego, co się później pojawiło w tekście,
jako część naszych słów.
Po napisaniu wstępnej wersji rozesłałem artykuł do różnych osób. Z niektórymi rozmawiałem później przez telefon, na korytarzu, inni przesłali komentarze drogą elektroniczną. Wszystko przekazałem Paulinie najdokładniej, jak
potrafiłem. Część ze słów wpletliśmy w narrację, ponownie przepisaliśmy
fragmenty, dodaliśmy nowe. Paulina przejęła inicjatywę, na co ja zareagowałem wykasowaniem bez konsultacji tego, co stworzyła. Częściowo zostało
to przywrócone. Moje arbitralne, brutalne użycie władzy… Poczułem wstyd,
zakłopotanie.
Nie pamiętam, czy mi się śniło, czy może przewidziało, ale ten tekst był
innym doświadczeniem, doświadczeniem uniwersytetu… I z tego powodu –
nie dlatego, że to „produktywne” – staram się jak najczęściej pisać z kimś.
Dla tych relacji, które się nawiązują, dla tego uniwersytetu na marginesach,
dla pisania kolektywnego, które nigdy nie zostanie opublikowane… a czasami nawet zapisane. Dlatego też, że z niektórymi studentami i studentkami
mówimy sobie na ty, i nie ma w tym nic sztucznego, i nie jest to tylko pozorna
płaskość relacji – taką mam nadzieję.
„Nie chciałam pisać tego tekstu”, powiedziała Paulina na spotkaniu Koła
Naukowego Dydaktyki Szkoły Wyższej ( KNDSW ). Wypowiedź ta dotyczyła
nie-raportu, który przygotowywaliśmy na zaproszenie Anny Kacperczyk
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i Marcina Kafara. „Tam nie było wspólnoty”. Rzeczywiście, tym razem pisała
zupełnie inaczej. Dodała swój fragment na koniec, nie wchodząc zbytnio
w dyskusję z innymi, nie zapisując za dużo uwag na marginesach, trzymając
się na dystans przez znaczną część pracy. To, co napisała, było komentarzem,
trochę agresywnym. Pojawił się na końcu… wspólnego pisania tekstu.
„Wspólnota… Ona się tworzyła podczas pisania”, powiedział Marcin, jeden
z członków KNDSW. Przytakuję. Jestem trochę poirytowany. Jakiej wspólnoty
nie było? Skąd ona by miała się wziąć? Nie mówię tego. Rozwijam lekko to, co
powiedział Marcin, unikając wzroku Pauliny.
Nota metaautoetnograficzna
Niepewność, niepewność, niepewność – uporczywy
refren. Wczoraj nie mogłem zasnąć. Pisanie autoetnograficzne jest znacznie trudniejsze od tworzenia
„typowych” tekstów – to droga bez znaków, eksperyment bez instrukcji. Dopóki tego nie skończę,
nie mam jak sprawdzić, czy to ma wartość. (Co to
w ogóle znaczy wartość?). Myślę o wysyłaniu fragmentów znajomym z Akademii, ale to złożenie,
miejscami z fragmentów już istniejących, gdzieś
opublikowanych, to jest coś innego, to jest inne złożenie – i nie wiem, nie wiem, nie wiem…
Na papierosie z żoną. Zwierzam się jej, że trudno
mi się to pisze. Ona przytakuje, wspomina coś
o laniu wody. Właśnie. Sam niekiedy uważałem, czytając niektóre teksty autoetnograficzne, że można
było je skrócić, że wstawki z prywatnego życia nic
nie wnoszą, że informacja jest pomiędzy cytatami.
Moje szkolenie do czytania tekstów dawało o sobie
znać, odzwierciedlało się w notatkach, w których artykuł ulegał redukcji do zbioru informacji, tez i argumentów. Reszta to ozdobniki. Chyba jeszcze nie
jestem wystarczająco po drugiej stronie, wciąż nie
doceniam konkretnego ulokowania, wchodzenia
w konkretne sytuacje, czytania tekstów naukowych
jak tekstów literackich – ich przeżywania. Bycia poruszonym. (Odkąd pracuję na uniwersytecie czytam
mało literatury).
Czuję niepewność nie tylko co do wartości własnego głosu, lecz także niepewność co do jego jakości. Przez chwilę pisze się mi zbyt dobrze, zbyt
płynnie – myślę, że za mało eksperymentalnie, że to
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potok słów opływający kamienie. Słowa spływają po
powierzchni, nie wchodzą w głąb – teraz nie wnikają
w otchłań problemu, później zaś nie wnikną w czytelniczkę czy czytelnika.
Niepewność, niepewność i niepewność, czy dzielić się niepewnością.

Spotkanie hordy45
Zimą zmrok zapada wcześniej. Spotykamy się po godzinie szesnastej. Na uniwersytecie jest pusto. Nie ma studentów, nie ma wykładowców. Panuje cisza,
przerywana tylko powolną pracą drukarki wypluwającej z mozołem kartki
z naszym tekstem. Słychać szum czajnika gotującego wodę na kawę. Colette
prosi o herbatę. Biegam między jednym pokojem a drugim – między pokojem
do pracy a pokojem spotkań katedry – przenosząc sprzęt. Jestem podenerwowany. Przyjechałem wcześniej, żeby się przygotować, ale nie zdążyłem, bo
w przerwie na wegetariańską zupę spotkałem w barze Teda i rozmawialiśmy
za długo – o życiu, że tylko w pracy od rana do nocy, że kredyty i o tym, że
warto się spotkać… I teraz dopiero tekst się drukuje, dyktafon nie działa, baterie się wyczerpały, a te, które wziąłem z domu, nie pasują. Paulina i Colette
proponują, by wykorzystać telefon – też ma funkcję dyktafonu. Mój nie, jest za
stary, to prosta, prymitywna Nokia. Ponadto Marcin nie będzie obecny ciałem.
Ma do mnie zadzwonić. Pojawia się pomysł, aby połączył się z nami za pomocą
komputera, dzięki czemu będziemy się widzieć, będzie bardziej cieleśnie, bardziej bezpośrednio. Ustalamy, że na razie Marcin będzie się komunikował przez
telefon Pauliny, dzięki czemu będzie widoczny i będzie nas widział. Komputer
firmowy potrzebuje czasu, by się uruchomić. Może się przydać do notowania.
Siadamy w pokoju, który służy do spotkań katedry, prowadzenia seminariów czy zajęć z małymi grupami studentów. Tam też odbywają spotkania
KNDSW. Na środku pomieszczenia jest prostokąt ułożony ze stołów, w centralnym punkcie zaś, po jednej ze stron wyodrębnia się okrągły blat – wyróżnione
miejsce władzy. Nikt z nas go nie zajmuje. Pozostaje puste. Siadamy obok siebie. Otaczamy się notatkami i sprzętem.
Marcin pojawia się na ekranie.
– Słyszę kota – rozbrzmiewa głos Colette.
Marcin schyla się, po chwili trzyma w dłoniach kota, który spogląda na bok.
– Łobuziak – przedstawia go. – Co jest, szwędacz? – pyta kota, który nie
wydaje się mieć ochoty na rozmowę. Oswobodzony odchodzi poza nasz wzrok.
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Colette zaczyna spotkanie:
– Pokaż, co tam masz, Paulina.
– Staram się znaleźć cel. Określić, po co piszemy. Poza tym, że jest to miejsce oporu wobec akademickiego pisania… Nie wiem. Może jakaś forma terapii? – zastanawia się Paulina.
– Hmm, terapii na pewno trochę. I może wyżalenia się na system… trochę… – mówi Colette. – Bo co ty widziałaś oprócz tego?
Colette zaczyna szukać czegoś w komputerze albo próbuje połączyć się
z Internetem.
– Ja mam wydrukowany tekst – mówię. – Tylko słabo widać, tak mi się
jakoś wydrukowało. Mam jeszcze wersję na komputerze, więc nie będzie
problemu…
– W sumie – kontynuuje myśl Colette – to ten tekst miał dotyczyć edukacji
wyższej, tak?
– Pisanie o pisaniu – odpowiada Paulina. – Czym jest, co daje, co zmienia.
– Chyba cel byłby taki, żeby pokazać, że jest jakaś inna metoda, niż typowe
badania akademickie, nie? – podsumowuje Colette.
– Też prawda – mówi Paulina. – Tylko myślałam – dodaje po chwili – czy
my piszemy to bardziej dla siebie, czy też dla kogoś?
Rozmowa urywa się. Słychać tylko ciche szumienie sprzętu. Po dłuższej
chwili zaczynam mamrotać niewyraźne, bezsensowne głoski, pojedyncze
litery, mielę to, jakbym za dużo wziął do ust, przeżuwam powoli, z trudem,
nim uformują się w słowa, a następnie w jakieś sensowne zdania. W końcu
mówię wyraźniej, że myślałem, żeby to wysłać do Denzina.
– No i… oni, ci badacze zgromadzeni wokół jego pisma, wiedzą, że jest
inna metoda, oni to wiedzą. Tam autoetnografia jest normalną metodą, tam
są publikowane bardzo dziwne teksty… Na początku – mówię dalej – myślałem
o tym tekście jak o pochwale autoetnografii, to znaczy (współ)autoetnografii,
rodzaju manifestu, a potem stwierdziłem, że może lepiej zastanowić się nad
tym, co rzeczywiście działo się podczas pisania poprzednich raportów, i co
dzieje się teraz. Warto rozpatrzeć to na dwóch poziomach. Na przykład teraz
piszemy kolejny tekst, który jest wspólny, i teraz też się coś dzieje… Dobrze
byłoby to ująć, to nachodzenie na siebie tego, co było, i tego, co się staje, wczoraj i dzisiaj. I jeszcze, żeby wyjść poza to, może nie naiwne, ale optymistyczne,
spojrzenia na (współ)autoetnografię.
– Wydaje mi się – odpowiada Colette – że ostatnio, jeszcze przed naszym
spotkaniem, próbowałam się wpasować w to.
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Coś mruczę, coś między tak i nie, nie wiedząc, co powiedzieć i czy powinienem coś powiedzieć.
– To znaczy wpasować wszystkie wątpliwości – dodaje Colette – jakie mam,
bo cały czas jestem rozdarta pomiędzy autoetnografią a pisaniem standardowym i trochę zaczynam się gubić. Jak czytałeś mój ostatni tekst, to wiesz, że on
nie jest ani taki, ani taki, ani w tej metodzie, ani w tej… Takie mam wrażenie.
– Ja czytałam – wtrąca Paulina – i myślę, że się dobrze wyraziłaś.
– Nie – szybko przerywa Colette. – Czytałaś to?– pyta po chwili niepewnie.
– To? – Paulina wskazuje fragment z naszego tekstu.
– Nie, nie – Colette kręci przecząco głową. – Ten pokonferencyjny artykuł…
Mam wątpliwości, więc jakby ten tekst dotyczył wątpliwości, to fajnie by było,
ale może nie wszyscy je mają.
– Zawsze jest problem związany z… Nie wiem, jak to powiedzieć… nie tyle,
że autoetnografia nie jest dla wszystkich, ale że nie każdy dobrze się w niej
odnajduje – mówię.
Colette przytakuje.
– I zwłaszcza… – szukam słów – W tym fragmencie, który został dodany
w środek, o niemożliwości, moim zdaniem bardzo ciekawy… Pokazuje on tę
trudność wpisania się w autoetnografię, a w takich badaniach jakościowych
zakłada się, że każdy musi znaleźć własny język, własny sposób wyrażania się.
I teraz są cztery osoby, każdy ma własny język i one mogą na siebie nachodzić,
mogą się nie zgadzać, chociaż płynnie przechodzą w siebie… Sam się już zgubiłem… – kończę wywód.
Colette się śmieje.
– Szkoda, że nie wszyscy jeszcze napisali swoje teksty – mówi. – Bo wtedy
można byłoby pokombinować.
Przytakuję.
– Pokombinować, wpleść jedno w drugie. Więc dobrze byłoby, gdybyś
powiedziała, co napisałaś, Paulina.
Paulina mamrocze niepewnie, że nie, że nie chce czytać. Po chwili jednak
ulega i zaczyna. Po kilku słowach Marcin przerywa:
– A możesz bliżej siebie, bo nie słychać?
– Można zadzwonić na laptopa? – pyta Paulina – Bo tutaj…
– Hm, tak – zastanawia się Colette. – Spróbujemy inaczej.
Przez dłuższą chwilę walczymy ze sprzętem, rozmawiając o kwestiach technicznych: głosy nachodzące na siebie, mieszające się ze stukotem klawiszy,
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szuraniem krzesłami i przesuwaniem komputerów. Opór programów i techniczne ograniczenia. Techniczne kwestie będą nam towarzyszyć przez całe spotkanie, aż do samego końca. Powracać też będą podczas spotkań wirtualnych.
Wreszcie twarz Marcina pojawia się na ekranie laptopa, który jest ustawiony naprzeciw nas.
– Teraz lepiej – mówi.
– Słyszysz? – pyta Colette.
– Słyszę, słyszę – odpowiada Marcin. – Nikogo nie widzę… Szarość widzę.
– Ważne, żeby się słyszeć – stwierdza Colette.
Paulina czyta dalej. Fragment o tym, czym jest (współ)autoetnografia, o tym,
że pisanie jest spotkaniem i o tym, ile o sobie nawzajem wiemy, o tym, że Colette
ma psa, a ja mam kredyt.
– Też mam psa – przerywam.
– Też mam kredyt – dodaje Colette.
– Są problemy na przestrzeni fonii – dodaje Marcin.
– Słyszysz nas?
– Słabo.
– Może jednak przez telefon.
Znowu techniczne problemy. Marcin łączy się. Ustawiamy głośność.
– Ok. To tobie, Paulina, wydaje się, że aby napisać ten tekst, to musimy się
znać lepiej? – pyta Colette.
– Nie, nie trzeba się znać. Bo to jest poznawanie się… ale takie poznawanie,
które w pewnym momencie urywa się, zatrzymuje…
– Hmm – Colette zdaje się zastanawiać. Też nie wiem, co powiedzieć.
– Możesz powtórzyć pytanie? – odzywa się Marcin. – Słabo słychać, nie wiem,
o co chodzi.
– Bo to jest słaby telefon – stwierdzam cicho.
– Zadzwoń do mnie – proponuje Paulina.
– To co, o czym my… – próbuję zebrać myśli, kiedy Marcinowi udaje się
dodzwonić do Pauliny.
– Czy musimy lepiej się znać – przypomina Colette.
– Na początku tekstu jest napisane, że jesteśmy sforą, z czego wynika, że
dobrze się znamy – podejmuje wątek Paulina.
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Później, po kilku tygodniach od spotkania, na zbiorowym czacie dyskutujemy o naszym tekście. Pojawia się pomysł, aby zadzwonić do Marcina, ponieważ jest już tydzień po terminie, a on wciąż nie pokazał nam swojego tekstu.
Pytam, kto do niego zadzwoni. Sam nie chcę tego robić, bo jest dzień wolny,
poza tym mój głos to mimo wszystko głos władzy, bo wciąż uwikłany jest
w akademickie hierarchie. Colette odpowiada, że dopiero niedawno go poznała. Paulina nie ma numeru. Ja też nie. Nie zapisałem w telefonie i przepadł.
W końcu zdobywam numer Marcina, podaję moim rozmówcom, ale chyba
sam muszę zadzwonić. Podczas porannej kąpieli myślę, co mu powiedzieć.
Denerwuje mnie to. Może napiszę SMS? Nie lubię pisać SMS-ów, zwłaszcza długich. Myjąc zęby, podejmuję decyzję, że zatelefonuję. Po chwili jednak pewność mnie opuszcza. Bo to obca osoba? Czy może dlatego, że to
mimo wszystko relacje akademickie, że on jest studentem, a ja wykładowcą,
doktorem, że te relacje wciąż funkcjonują, wciąż są tym, przez co interpretujemy nasze spotkania, nasze rozmowy? Może jednak krótki żartobliwy S MS-zaczepka? Czy miałbym takie opory, gdyby chodziło o Jacka
bądź Maksa? Nie, do nich dzwonię nawet po dwudziestej drugiej.
Ostatecznie wysyłam SMS: „Wszystko w porządku? Paulina się niepokoi. Colette też :) zadzwoniłbym, ale nie wiem, czy bym nie przeszkadzał. Chodzi o tekst”. Serce mi bije nierówno, gdy go piszę. Nie jestem
pewien, ale wysyłam. Najwyżej nie odpisze… W sumie jest niedziela, Sylwester, a ja piszę mu o pracy… Byłbym paskudnym pracodawcą.

– Wydaje mi się – zaczyna Colette po chwili wspólnego milczenia – że to
jest relacja zawodowa i prywatność nie ma….
– Już ma – przerywa jej Paulina. – Już wiem, że masz psa, kredyt…
– Ale w perspektywie tego tekstu – kontynuuje Colette – co ja sądzę o pisaniu akademickim, to nic nie zmienia.
– Opisujemy głównie to, co wynika z relacji – podejmuje Paulina –
z doświadczeń. Dlatego dla mnie ma to duże znaczenie. Spotykamy się na
płaszczyźnie prywatnej, bo spotykamy się nie tylko tak dzień dobry, dzień
dobry, ale opowiadamy sobie pewne rzeczy, wspólnie coś przeżywamy.
– Raczej dzielimy się doświadczeniem związanym z pisaniem akademickim – wyraża wątpliwość Colette. – To, co Oskar mówił, że jak pisze akademicki tekst, to nie ma takich…
– Problemów – wtrącam.
– Chciałam powiedzieć: rozterek. I chyba to jest ważne. Z mojego punktu
widzenia ważne jest to, że pracowałam w korporacji. Ja to tak odbieram.
Odbieram pisanie tekstów akademickich jak doświadczenie korporacyjne.
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I wydaje mi się, że te doświadczenia są ważne w tym tekście, a nie to, czy
mam psa i kredyt.
Nagle odzywa się Marcin:
– Są pewnie dwie drogi pisania. Można pisać tak, żeby poznawać się bardziej na stopie prywatnej. Ja, na przykład, patrzę przez pryzmat teatru. Albo
jest tak jak w teatrze zawodowym – przychodzisz na próbę, działasz i robisz dobry spektakl, albo tak jak w teatrze alternatywnym, robionym przez
ludzi, którzy się znają, których łączy coś więcej niż tylko kwestia zawodowa,
czyli zrobienie spektaklu. Te osoby się dobrze nie znają i poza tym nie robią
wspólnie niczego innego… Na pewno takie doświadczenia, jak dla ciebie, Colette, to, że pracowałaś w korporacji, są ważne. Ja zaś patrzę na tę pochwałę
(współ)autoe tnografii, na autoetnografię przez pryzmat teatru, który robię,
więc to jest ważne, ale chyba niekonieczne, żeby napisać wspólny tekst.
– Można napisać, że każdy ma swój punkt widzenia – kontynuuje Colette.
– I jaki to jest punkt widzenia. Niech każdy ma swój odnośnik…
– No tak – odpowiada Marcin. – Uważam, że to też jest ważne: nasze konteksty, nasze doświadczenia. Na tym polega autoetnografia, czy (współ)autoetnografia, żeby szukać rzeczy wspólnych, ale też widzieć różnice…
– Brakuje mi długopisu – informuje Colette.
– Zastanawiam się nad teatrem alternatywnym i zawodowym. Ulokowałbym autoetnografię w alternatywnym, tylko… – zaczynam.
– To są ołówki – mówi Colette, przeszukując pudełko na stole.
– Brakuje mi słów – stwierdzam.
Przerwa na szukanie długopisów. Idę do drugiego pokoju w poszukiwaniu
jakichś. Colette notuje, szepcząc pod nosem:
– Autoetnografia… dla każdego z nas… dla każdego… teatr… No tak, tylko
że z drugiej strony – zwraca się do wszystkich – to uważane jest za alternatywne tylko w Polsce, zagranicą już nie. Nie przez czasopismo, do którego
piszemy.
– Już wiem co chciałem powiedzieć – mówię po powrocie. – Już wiem dlaczego autoetnografia przypomina mi teatr alternatywny, a nie zawodowy.
Jeśli przyjrzeć się badaniom autoetnograficznym i badaniom z elementami
autoetnografii, to widać, że są one zaangażowane, że jest w nich coś więcej,
niż tylko wiedza profesjonalna. Gdy piszę z Maksem, to my w tych tekstach
angażujemy naszą wiedzę profesjonalną, wspominamy przeczytane teksty,
później tworzymy z tego narrację…
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Zastanawiam się chwilę i kontynuuję:
– A tutaj przez to, że to porusza się trochę inny zakres… Autoetnografia
dotyczy tego, co się przeżywa, relacji. Profesjonalna wiedza nie wystarczy,
a przynajmniej nie jest najważniejsza, co też nie musi, to znaczy może, ale nie
musi, przekładać się… – szukam odpowiednich słów. – Zachodzą wtedy inne
relacje niż przy normalnym pisaniu… Czy to oznaczałoby konieczność poznania się takiego osobistego… – Słowa z trudem przechodzą mi przez gardło.
Jest ich więcej, niż chcę powiedzieć? Niż mogę powiedzieć? Niż jestem świadom? Coś mi umyka, coś mnie cenzuruje. – Niektórzy mówią, że po badaniach
robionych (współ)autoetnografią nawiązują się relacje, które nie tworzą się
przy normalnych badaniach… Nie wiem, po co ja to mówię.
– Po to, żeby Marcin wiedział, co napisać – odzywa się Colette – że dla niego
autoetnografia jest teatrem alternatywnym, bo pisze on z perspektywy teatru.
Tylko ja zastanawiam się, czy oni, z zagranicy, też tak to widzą.
– Ja myślę – odpowiada Marcin – że jeśli chodzi o teatr, to jest on podobnie postrzegany tutaj i zagranicą. Na pewno z teatru amatorskiego, offowego,
korzystają teatry zawodowe; to się bardzo przenika. W teatrze zawodowym
pracują teraz osoby, które zaczynały w teatrach amatorskich bądź przez
wiele lat pracowały w teatrze offowym. W teatrach zawodowych jednak
czegoś brakuje. Zależy to oczywiście od tego, kto jest dyrektorem, kto jest
reżyserem danego spektaklu… Ale brakuje czegoś, co dla mnie jest ważne
w teatrze alternatywnym, czyli relacji między osobami, które tworzą spektakl. W teatrze zawodowym jest tak: robimy próbę do piętnastej i o piętnastej
wszyscy wychodzą.
– To w sumie u nas jest tak samo – przerywa Colette. – Tylko jak coś mamy
pisać, to nie piszemy…
– Nie wiem, czy jest tak samo – przerywam. – Mam jeszcze jedno pytanie.
Czytałem o tekście performatywnym i pojawiło się w nim porównanie społeczeństwa do spektaklu i odniesienia do teatru alternatywnego, który stara się
znieść różnicę między spektaklem a wydarzeniem, próbując wyjść poza teatr
i czynienie z tego przedstawienia…
– Przepraszam, ale przerywa… – wtrąca Marcin – Gdyby telefon był bliżej…
Ja też mam tutaj słaby zasięg.
– To wszystko jasne – mówi Colette.
– Dzięki – Marcin śmieje się.
– Zastanawiam się – zaczynam przerwaną myśl. – Teatr alternatywny, poza
tymi relacjami, będzie chyba w inny sposób także organizowany, jego twórcy
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inaczej będą myśleli o samym przedstawieniu. To się przenika z pisaniem jakościowym performatywnych tekstów, autoetnograficznych… Nie znam się na
teatrze… Wciąganie ludzi w wydarzenia, granie jako zmienianie swojej podmiotowości… Słychać mnie?
– Tak, tak – odpowiada Marcin. – Tylko trochę przerywa… W teatrze alternatywnym jest coś więcej, niż tylko zagranie spektaklu, jest w nim też pewnego rodzaju misja. W teatrze alternatywnym jest kontinuum między teatrem
a życiem osobistym i tym, co się robi na co dzień. Jest to jakoś połączone.
Trudno oderwać teatr alternatywny od wartości wyznawanych przez uczestników. To jest możliwe w teatrze zawodowym. Tam pracują zawodowi aktorzy,
przychodzą na próbę, kończą, grają spektakl i tyle. Ewentualnie może być realizowany jakiś projekt edukacyjny dla szkół, ale ogólnie działa to na zasadzie
rozgraniczenia dwóch światów – z tego świata teatru się wychodzi. Może nie
staje się od razu kimś innym, ale on nie towarzyszy aktorom na co dzień, nie
zabierają go do domu.
– Tak myślę o (współ)autoetnografii – odpowiadam. – Ja zawsze zabieram
pracę do domu, ale to nic nie znaczy… Pracując w korporacji, też można
zabierać pracę do domu.
– Cały czas też myśli się o tym – dodaje Colette. – Tych myśli nie zostawia
się tutaj, na uczelni. Cały czas się zastanawia, co można zrobić, jak to ująć…
Od samego zastanawiania się niestety czasami niewiele wychodzi… Ale też
nie da się tych rzeczy oddzielić, nie da się w domu o tym zapomnieć. Cały
czas się analizuje….
– Hmm – zastanawia się Marcin.
Nota metaautoetnograficzna
Robię transkrypcję, a moje ciało się buntuje. Wstaję
późno, a mimo to po południu muszę się na chwilę
położyć. Może piję za dużo kawy, bo jestem cały rozedrgany, trudno mi oddychać, skoncentrować się.
Dodatkowo słuchawki uwierają mnie w uszy. Oczy
pieką od wpatrywania się w ekran.
Niepewność przenosi się na ciało?

IV
Pracuję nad swoim tekstem, przy okazji też nad tekstem pisanym ze studentami – z Pauliną, Colette i Marcinem. Piszę do nich informacje, dodaję fragmenty,
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komentuję. Dziwię się, że nie ma reakcji. Po chwili uświadamiam sobie, że są
święta, że może jednak wolę spędzić ten czas z bliskimi, z rodziną, że może nie chcę
teraz myśleć o „pracy”. Zastanawiam się, dlaczego ignoruję wolny czas, czas święty
czy też czas rodzinny, prywatny. Czy to z powodu mojej samotności świątecznej
chcę chociaż przez chwilę pobyć we wspólnocie innej niż mieszczańskie jeden plus
jeden? Czy może dlatego, że dla mnie to nie jest praca, ale aktywność, której inne
prace przeszkadzają, moment rozkwitania? Piszę i pragnę pisać z innymi, ponieważ to moje świętowanie, mój czas święty… – nie wiem, czy to zdanie kończyć
znakiem zapytania, czy to jest stwierdzenie, manifest, czy może zaklinanie rzeczywistości. Nie wiem. Myślę jednak, że to moje zaczepianie ich w święta może źle
o mnie świadczyć: że ignoruję ich sposoby życia, wchodzę w ich czas wolny. Potem
jeszcze dzwonię do Marcina i pytam, dlaczego nic przez święta nie napisał…
Pojawia się pytanie, niepewność: czy dzielimy podobny stosunek do pisania? Paulina ciągle podkreśla, że to wspólnota na piśmie, że ważne jest to,
co dzieje się obok pisania, inne formy tworzenia wspólnoty – że w pisaniu
razem są tylko nasze słowa. Dla mnie pisanie to stawanie się, wydobywanie się z nieistniejącej bieli. Nie tworzę hierarchii między byciem w tekście
a byciem poza tekstem, między jedną formą wspólnotowości a inną. To są po
prostu inne wspólnoty, inne sposoby istnienia, inne rodzaje i inne sposoby
tworzenia więzi. Możliwe nawet, że nasza obcość w codziennym życiu umożliwia wspólnotę opowieści, wspólnotę pisma.
Czy to nie jest wyobrażona wspólnota, to znaczy urojona – każdy zanurzony we własnych wyobrażeniach, we swoich światach ze swoimi innymi, ze
swoimi watahami, a tak naprawdę zamknięty na realne plemię?
I mam jeszcze inną wątpliwość: czy jeżeli mamy inny stosunek do pisania,
to czy możemy pisać wspólnie? Czy są to po prostu różne monologi nałożone
na jedną płaszczyznę trochę przypadkowo?
„jedność intencji nie jest warunkiem koniecznym świetności”
(Tamas 2014: 370)

Po chwili nachodzi mnie jeszcze jedna poważna wątpliwość, którą może
zagłuszyłem, pisząc o pisaniu. To kwestia brania pracy do domu. Tak, moja
praca to moje życie – ale to tylko może świadczyć o mojej niezdolności do
życia… Jestem człowiekiem korporacji, który uwierzył w ideologię twórczego,
swobodnego podmiotu, sam wyzyskuje siebie i jeszcze innych pod pozorem,
że to pochód wspólnoty… A nasze działania i tak przełożą się na punkty…
Tak czy nie? Nie?
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Spotkania hordy ciąg dalszy
– Zanotowałem sobie – mówię – przed spotkaniem jedno z pytań, które
przyszło mi do głowy podczas pracy, i myślę, że trochę nawiązuje ono do tego,
o czym mówimy. Czy nasze wspólne pisanie pełni jakąś rolę w uniwersytecie?
Wiadomo, jaką funkcję pełni „normalne” pisanie. A czy w przypadku naszego
kolektywnego pisania znaleźlibyśmy jakąś, powiedzmy… – przez chwilę się zastanawiam – inną funkcję? Czy takie pisanie jest poza uniwersytetem-fabryką
i pełni rolę nie związaną, na przykład, z grą o prestiż czy reprodukcją?
– To, co zrobiliśmy na konferencji46, było pierwszym krokiem do tego, by to
nasze pisanie coś jednak zmieniło – podejmuje wątek Paulina.
– Czyli żeby to miało rolę w uniwersytecie, hmm, uznaną, to chyba trzeba
o tym głośno mówić… Ale chyba nie o to ci chodziło? – pyta Colette.
– To jest inna rzecz. Bo to, czy to gwarantuje prestiż, częściowo łączy się
z rolą, ale bardziej chodziłoby mi o to, czy to jest teatr alternatywny, czy zawodowy… – mamroczę skulony, wpatrzony w blat stołu. – Czy przyniesie punkty,
czy trochę nas zmieni…
Wzdycham.
– Właśnie to uporczywe pytanie, co tak naprawdę robimy i po co…
– Z tego, co ustaliliśmy, to pasujemy bardziej do teatru alternatywnego, bo
ustaliliśmy, że nie zapominamy o pracy, kiedy idziemy do domu, że cały czas
o niej myślimy… – mówi Colette.
– Może cały czas nie – wtrąca Paulina.
– Ale myślisz o tym – odpowiada Colette.
– Tylko ciekawe – wyraża wątpliwość Paulina – czy gdybyśmy pisali taki
zwykły tekst, czy też byśmy nie myśleli ciągle, co by tam zmienić?
– Też byśmy to robili – odpowiadam. – Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika… Chociaż widzę różnicę w pracy nad tekstem… chociaż ona
się nie do końca przekłada na to, czy to autoetnografia, czy nie. Oczywiście
cały czas myślę, czy w naszym przypadku, a przypadku pisania z Maksem, to
inne doświadczenia. Tylko, że trudno mi to jednoznacznie stwierdzić. Wiecie,
z Maksem to my myślimy wspólnie, zgadzamy się ze sobą, więc tak nam idzie
to z automatu. Co najwyżej dyskutujemy o kwestiach technicznych, co gdzie
przenieść, jak ułożyć tekst, co usunąć, a co dodać…
– Ale do takich tekstów nie podchodzicie emocjonalnie, że to jest ważny
tekst? – pyta Paulina.
– Też uważam, że to jest ważny tekst – mówię po chwili. – Ale jest on ważny
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w innym sensie. On jest ważny nie podczas samego pisania, lecz poprzez to,
co może zrobić. Ostatnio, na przykład, napisaliśmy tekst o parametryzacji; że
jest ona zła, mówiąc w skrócie. Jak się on pojawi, jako głos krytyczny, i ktoś
to przeczyta, to może zmienić trochę czyjeś myślenie. Nie zmienił on jednak
naszego podejścia: parametryzacja jest zła, ale opublikujemy to w punktowym czasopiśmie, w jednym z tych wyżej punktowanych.
– Moje wrażenie jest takie – zaczyna Colette – że będąc tu i pracując na
uniwersytecie, to poprzez autoetnografię punktów się nie zdobędzie. Myślę,
że łatwiej napisać tekst typowo akademicki i wysłać go gdzieś do opublikowania, niż autoetnografię… Tak jak mówiłeś, że gdzieś tam w esejach ci opublikowali tekst. Nie widzę żadnego interesu swojego w takim pisaniu…
– Ja tu widzę interes – przerywam. – Chciałbym to wysłać do Denzina, więc
jak nam się uda, to jest to lista A, czterdzieści punktów.
– Ale punkty się dzielą na cztery osoby – zauważa Colette.
– Nie – mówię. – Do dziewięciu osób się nie dzielą.
– Nie? – Colette wydaje się zaskoczona. – To czemu X mówiła, że się dzielą?
– Ktoś jej tam mówił… – od niechcenia rzuca Paulina.
– Ale kiedy się dzielą? – pytam, tracąc pewność co do swojej wiedzy
o punktowaniu.
– Podobno zawsze – odpowiada Colette. – Jak się pisze we dwoje, to się
dzieli na pół.
– Możliwe, że doktoranci są gorzej oceniani – stwierdzam nieśmiało.
– Nie, że w ogóle… – odpowiada.
– Trzeba się by było spytać, skąd ma tę informację – wtrąca Paulina.
– Mam z Maksem kilka wspólnych tekstów i obaj dostawaliśmy pełną liczbę
punktów – powołuję się na swoje doświadczenie.
– Aha. To dobrze – mówi Colette.
– Ale to na marginesie – dodaję.
– Na marginesie – powtarza Colette.
Czterdzieści punktów, lista A… Można powiedzieć, że jestem dopasowany.
Z jednej strony niby rozwijanie alternatywnego pisania, alternatywnych relacji, a zobaczcie, jak dobrze one wpisują się w obie akademickie plagi… Tylko że:
1) tekst, który piszemy, i styl, w jakim piszemy, raczej nie zostałyby zaakceptowane w polskim czasopiśmie naukowym, 2) czasopismo, jakie wybrałem, jest
jednym z nielicznych, które są otwarte na takie formy pisania (Bochner i Eliss
2016), 3) zostało ono wybrane, nim spostrzegłem, ile punktów przynosi.
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Wywrotowe wspólnoty tworzą też formy sieci, które pozwalają im na istnienie w świecie akademickim. Podczas jednej z konferencji Dave Hill, zachęcając do publikowania w swoim czasopiśmie, stwierdził, że jest to platforma,
która pozwala lewicowym akademikom przeżyć w obecnym uniwersytecie.
Jest to też jedna ze ślepych plamek systemu parametryzacji: nie dostrzega
on treści, co ułatwia przenikanie krytycznej myśli (Cupples i Pawson 2012).
Nie tylko myśli, lecz także praktyk, które same w sobie nie przynoszą punktów,
są niewidoczne dla administracji i zarządców szkolnictwa wyższego (Poulos
2017b: 313), ale jednocześnie mogą się wpisywać w dominującą grę, nie tyle
traktując ją poważnie, ile zapewniając trwanie i rozwój temu, co niewidoczne.
Nie traktujemy jej poważnie? To dlaczego tak często podkreślam to, gdzie
piszemy, że to lista A? Czy to dlatego, że wtedy nasza wspólnota mogłaby się
nie zawiązać? Czy to sposób motywowania innych? Dajcie z siebie wszystko,
bo to gra o wysoką stawkę? Prestiż nam skoczy, jak się uda, że ho-ho.
Może też to wyraz mojego pragnienia, by wzmacniać pozycję tych, którzy
związali się ze mną, którzy jakoś praktykują autoetnografię? To są przecież
osoby, które chciałbym widzieć w murach uniwersytetu, mające w sobie to
coś, co powinni mieć dobrzy badacze: ciekawość, odwagę i pragnienie lepszego świata.
Myślę o praktyce planowanej, praktyce publikacyjnej, jako o próbie wzmocnienia studentów oraz tego, co robimy. Zamieszczając nasz tekst w prestiżowym czasopiśmie, legitymizujemy nasze praktyki poprzez wskazanie, że są one
światowe. Wtedy ci, którzy mają wątpliwości co do naukowości naszej pracy,
dają wyraz jedynie swojemu zacofaniu. Trochę to kolonialne myślenie… Ale nie
wszystkie wierzenia i praktyki ludności rdzennej zasługują na szacunek.
Niemniej pytanie Pauliny o to, dla kogo piszemy, nie jest bez znaczenia. Tak
samo jak moja decyzja, by spróbować to opublikować w „Qualitative Inquiry”.
Zaobserwowałem, że od chwili jej podjęcia, moje praktyki pisania, pracy z tekstem, bycia w grupie zmieniły się. O ile wcześniej bardziej koncentrowałem się
na wyrażeniu doświadczeń i dialogu z innymi, o tyle teraz staram się dopasować to, co piszemy, do tego, co „tamtych” może zainteresować. Przeglądam
artykuły oraz książki – i kiedy się odzywam, to jakbym cytował, dopasowywał
się do pewnego kanonu wiedzy autoetnografów. Przyjmiecie nas pod swoją
banderę? Do swojej wspólnoty? Czy nasza wspólnota jest w waszych oczach
odpowiednia? Pytania, pytania, pytania w mojej głowie. Próbuję wczytać się
w wasze myśli: co zrobić, abyśmy zostali uznani za „właściwą” wspólnotę, za
kogoś, kto może być wśród was, pisać wśród was? I dlaczego jest to dla mnie
ważne? Czy to jest ważne dla mojej wspólnoty?
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Na jednej z konferencji MK mówi do mnie, że akceptacja określonej wizji
autoetnografii, na przykład tej rozwijanej przez Carolyn Ellis, to pewien
wybór akademicki, który wiąże się z dostępem do określonych czasopism,
umożliwia publikowanie. Zastanawiam się, na ile wybór autoetnografii przywołującej jest w takim kontekście czymś szczerym, a na ile może być cyniczną
grą o prestiż w akademii? Na ile dzisiaj autoetnografia to margines, horda
szalonych nomadów, transformujących uniwersytet, eksperymentujących
z innymi rodzajami wiedzy i współbycia, praktyka oporu i próbowanie zmieniania świata, a na ile jedna z oswojonych praktyk akademickich, wplątana
w starą grę prestiżu i na tej grze się koncentrująca? No właśnie! Co jest dla
mnie, dla nas, ważne: publikacja w czasopiśmie czy sam akt wspólnego pisania, bycia razem i poznawania siebie oraz instytucji, w której jesteśmy? Czy
jestem szczery wobec siebie, kiedy mówię, że publikacja jest ważna o tyle,
o ile pozawala nam przetrwać i robić swoje? I kiedy zaprasza do dialogu,
wzrusza? Czy wystarczy, że została ona opublikowana w odpowiednio wysoko
punktowanym czasopiśmie, zamknięta, dostępna tylko dla prenumeratorów
za kwotę, której nikt z mojego kraju nie zapłaci…?
Anegdota: Czerwony Dinozaur
Otwieram wspólny tekst w Google Drive, żeby skontrolować pracę i zaczerpnąć materiał do tego rozdziału. Nagle pojawia się Czerwony Dinozaur.
Anonimowy uczestnik. Piszę na wspólnym czacie
facebookowym, czy ktoś coś wie, że Dinozaur wszedł
na nasz tekst, że ja nie wiem, kto to jest, czy to czasem nie obcy, a obcych być nie powinno. Jest jakoś po
pierwszej w nocy, nikogo online. Zaczepiam w Google
Drive Dinozaura, pytam go, kim jest. Brak odpowiedzi. Sprawdzam opcje udostępniania. Zaznaczam,
by tylko ci, którym to udostępniłem bezpośrednio,
mieli dostęp do tekstu. Czerwony Dinozaur nadal ma
możliwość przeglądania tekstu. Klikam na jego profil, lecz nie pojawia się żadna opcja umożliwiająca
jego usunięcie. Anonimowy uczestnik milczy i obserwuje… Bóg jeden wie, co jeszcze robi. I po co?! Ręce
mi się trzęsą. Szybko zapisuję tekst na dysku, na
wszelki wypadek. Czy on coś złośliwie nie zmieni, nie
przestawi, on, ona, ktokolwiek to widzi, czyta, patrzy
jakby nas przyłapał. Wszedł obcy i bez pozwolenia
patrzy bezwstydnie…
A jak to złodziej? Akademicki złodziej cudzych tekstów i pomysłów? Przeklinam na głos. Klikam nerwowo na ikonkę Czerwonego Dinozaura. Jest jak był.

rozdział szósty

276

Jestem bezsilny. Wszystko przepadło… Jak ten ktoś,
on lub ona, wlazł, dostał się tu, jakim prawem, przez
kogo? Po chwili myślę, samemu się oszukując, że tam
jeszcze jest za mało, za duży chaos, by ktoś to mógł
ukraść i opublikować, nim my skończymy dopracowywanie. Jak? Co? To jak wejście do domu, jak… no
nie wiem… ma pewnie brudne dłonie, ubłocone buty,
wszystko się będzie lepić…
Czerwony Dinozaur znika. Rano nikt nic nie wie. Kto
to był i po co? Niepokój pozostał. Jeszcze sporo zmienimy w tekście. Jeszcze go oczyścimy. Czerwony Dinozaur zniknie naprawdę.

Spotkania hordy część trzecia
– Może trudniej – zaczyna nowy temat Paulina – ale mi się lepiej pisze
takie teksty, niż…
– Dlaczego trudniej? – przerywam.
– Może trudniej, bo siedzę i nie wiem, co napisać – odpowiada.
– Trudniej… – podejmuje Colette. – Mnie trudniej było się otworzyć, po prostu powiedzieć, co myślę i nie poprzeć tego żadnym cytatem… Wiesz o co chodzi? – zwraca się do Pauliny. – No… nie wiem… czy czytałaś ten fragment? Tam
napisałam, że Oskar ma chaos w tekście, raz pisze taką czcionką, raz taką, raz
małymi, raz dużymi… No mi było głupio…
– Trudno ci się odnaleźć w czymś takim? – pyta Paulina.
– Nie. Ciężko mi krytykować kogoś, to znaczy nie wiem, czy to jest krytyka,
nie wiem też, czy wiecie, o co mi chodzi…
– To nie była krytyka, nawet fajnie wyszło – wtrącam.
– Nie chciałabyś kogoś urazić? – pyta Paulina.
– To też – przytakuje Colette. – Zresztą dlaczego ja mam narzucać komuś,
że ma pisać tak, jak ja uważam, na przykład jedną czcionką, jedną wielkością
i w ten sam sposób?
– To nie tak – odzywa się Paulina. – Przeczytałaś tekst i nie narzuciłaś, nie
powiedziałaś „zmieniamy”, tylko wyraziłaś swoje zdanie.
– I nikt się z nim nie zgodził – mówię, śmiejąc się.
– Słucham?
– Nikt się nie zgodził na zmianę – powtarzam.
– No – odpowiada Colette.
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– Wyraziłaś swoje zdanie i dobrze, bo może ktoś, kto będzie czytał, będzie
miał taką samą opinię – dopowiada Paulina.
– Ale wiesz, przez to, że się nie znamy, to nie wiesz, z kim masz do czynienia po tamtej stronie. Ktoś inny mógłby się obrazić albo mi powiedzieć: „ty
sama nie umiesz pisać, weź stawiaj kropki” czy coś tam. Wiesz o co chodzi?
– Aha – przytakuje Paulina.
– Że różnie ludzie reagują i są różni – kontynuuje Colette. – Też mam wrażenie, że napisałam głupią poetycką próbę, żeby się wpasować, bo Oskar tam
napisał poetycko. Ale to nie jest mój styl, zrobiłam to, żeby się podporządkować.
– Jeśli to nie jest coś, w czym dobrze się czujesz, to nie ma sensu się podporządkowywać czy dopasowywać – mówię.
– No właśnie wiem, może lepiej byłoby to usunąć? A może z perspektywy
tego tekstu lepiej to jednak zostawić? Pokazuje to, że napisałam taki tekst,
że znajduje się tam moja nieudolna próba wpisania w poetycki tekst Oskar.
Tylko gdy to czytam, to nie widzę tam siebie, bo próbowałam się dopasować…
Wydaje mi się, że właśnie dlatego takie pisanie jest trudniejsze.
– Aha – potakuje Paulina.
– Kompromis – rzucam.
– Żeby się dopasować… Może tak to zrozumiałaś, że musisz się dopasować?
– pyta Paulina. – Kiedyś na jednych zajęciach rozmawialiśmy przy okazji tworzenia książki autoetnograficznej o tym, że wszyscy próbowali pisać jednym
stylem… A tu nie o to w ogóle chodzi… Ale to, co napisałaś, jest dobre. Mordor
na uniwersytecie. Dobre. Może tak być…
– Nie mogę tego znaleźć – przerywam.
– To jest na przedostatniej stronie – instruuje mnie Colette. – I w sumie,
jak jesteśmy tu, to nie wiem, co to są te punkty.
– To takie notki luźne, z którymi nie wiedziałem, co zrobić – odpowiadam.
– Aha – stwierdza Colette.
„zdrada i kompromis, który musi przychodzić wraz
z wpuszczeniem innych do wnętrza ekstremalnie intymnego i nieświadomego procesu twórczego” (Tamas 2014: 372).
Kompromis – kompromitacja, mówi, pisze Colette.
Później czytam nasz wspólny tekst, sprawdzam zmiany, widzę, że Colette
usunęła fragment poetycki i komentarz wspomniany w tekście.
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– Wydaje mi się – mówi Colette – że mamy problem z tym, o czym piszemy,
może po prostu skupmy się tylko na tym, jak do tej pory pisaliśmy autoetnografię, i to oceńmy, ale też nie do końca, że to super…
– Taki raport… – wtrąca Paulina.
– Ja jestem za tym, aby to zrobić na dwóch poziomach – protestuję. – Bo
inaczej się nie da, poza tym to byłoby oryginalne… Nie znalazłem żadnego tekstu, jak ten, który planujemy. Raporty ze wspólnego pisania są, tylko, że nie
ukazują tego nachodzenia na siebie warstw: czasu, zdarzeń. Tego spotęgowania, że kolejne pisanie to kolejne doświadczenie, które przynosi inne odsłony,
taki proces nieustannego stawania się, gdzie poprzednie wydarzenia jakoś
w tym działają… Zresztą one ujawniają się nie jako coś danego i rozpoznanego, ale jako coś, co ponownie się staje, jest już inne, przekształcone przez
nowe pisanie… Trudno mi to wyrazić.
– Ale w takiej formie, czy w takiej obok – Colette rysuje na kartce. Kreska przedziela kartkę na pół, powstają dwie kolumny – że tak, że z jednej
strony kartki…
– Nie wiem, czy to da radę – wyrażam wątpliwość. – Tak sobie narysowałem…
– Da radę – przerywa Colette. – Dobrze wygląda…
– Ale ja wolę takie mieszanie – mówię.
– Zauważyłam… To jest w porządku, tylko że… Ja bym to musiała mieć
najpierw w dwóch osobnych plikach, tak jak tutaj: kolumna na to, co było,
i na to, co jest. Albo najpierw na górze może być to, co piszemy, a na dole to,
co oceniamy, bo ja nie umiem tego tak zrobić, że wszystko naraz, nie potrafię
tego przeczytać.
– Tak lepiej – odzywa się Paulina.
– Jak wam lepiej, to tak zostawimy. Ja się dostosuję.
– Może to dałoby radę, tylko wtedy co? – pytam. Nerwowy stukot rysika po
kartce. Posuwiste, szybkie ruchy.
– Ale co by dało radę? – przerywa milczenie Colette.
– Myślę o tym rozdzielaniu, wprowadzeniu większego porządku – odpo
wiadam.
– Ale jeżeli wam to nie przeszkadza, tylko mi, to nie ma sensu.
– Ale ktoś inny może mieć podobnie – zauważa Paulina.
– No właśnie – podchwytuje Colette. – To jeszcze zależy, jaki będzie odbiór,
kto to będzie czytał.
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– Macie kogoś, kto by to mógł przeczytać? – pyta Paulina.
– Nie wiem… może X? – proponuje Colette.
– No nie wiem – cicho odpowiada Paulina.
– On ma specyficzne podejście… – odzywam się. – Jest za autoetnografią,
ale tych autoetnografii jest wiele… to jest… muszę sięgnąć do notatek. U Denzina performatywne teksty wiążą się z chaosem, messy teksty, nie wiem jak
to przetłumaczyć.
– Bałaganiarskie – mówi Colette.
– Nie o to chodzi – stwierdzam.
– No, nie o to – przyznaje Colette.
– Chwila – mówię – szukam cytatu. Denzin mówi o performatywnym pisaniu – czytam z monitora komputera – „zawsze fragmentaryczne i niekompletne” (Denzin 2009).
– Aha, niedokończone, brak kropek – dodaje Colette.
– I to też jest problem, z kryzysem reprezentacji, że my nie możemy do
końca… że my nie opiszemy tego, co się wydarzyło, że pisząc, tworzymy już
nową opowieść i uruchamiamy inne wydarzenie, dlatego ja bym się bał takiego
rozdzielenia, że to było wtedy, a to jest teraz, bo my nie wiemy… znaczy nie
wiemy, no… zresztą nie wszyscy z tamtych osób piszą, zostają jakieś wspomnienia, jest czas… nie wiadomo, może gdybyśmy od razu pisali to byłoby
inaczej – mój głos przechodzi w mamrotanie.
– Czyli lepiej taki chaos zostawić? – pyta Colette.
– Ja bym był za chaosem… – odpowiadam. – Można się jeszcze skonsultować… To rzeczywiście jest pewien problem… Właśnie nie jestem pewien…
Zawsze można dać komuś do przeczytania, ostatecznie nie trzeba się do
komentarzy stosować, ale to trzeba przemyśleć.
– Bo… – zaczyna Colette – z mojej perspektywy przynajmniej tak to
wygląda, że ja więcej do tej pory piszę jak mi się pracowało przy wcześniejszych naszych projektach… niż właściwie… bo jaki jest temat tego tekstu…
– Przedtem mieliśmy pisać, jak nam się pisze – informuje Paulina.
– Ale… zaraz, zaraz…
…chaos w tekście, chaos w organizacji… mieszają się teksty, mieszają wspomnienia, tematy…
Wspólne pisanie to taniec
(Gale i Wyatt 2017).
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Wspólne pisanie to improwizacja jazzowa
(Spry 2016).
Breakdance? Pogo?
Nieuważne kroki – a może – zbyt ostrożne
niepewne
akordy
dysharmonia, kakofonia…
No, Szwabowski to by sam to napisał. Nie, Oskar? Może napisz to sam? Czy nie masz
już idei, całego tekstu w swojej głowie? I chcesz, by stąpali, jak wyreżyserowałeś?
Krok w prawo, w lewo, obrót, piruet, salto – bo tu, o, u Ellis tak jest zapisane…
Kompromis – kompromitacja. Czy może demokracja?

– W ogóle – mówi Paulina – to, co Szkudlarek i Melosik zrobili, Migotanie znaczeń (2009)… pisali tekst razem w taki sposób, że nie wiesz kiedy kto
pisze, że faktycznie… I tam coś opisują, i nagle jest wtrącenie w nawiasie,
w którym jeden z nich pisze, że on tego fragmentu nie chciał, czy że to mówi
moje drugie ja, a pierwsze ja wchodzi z tym stwierdzeniem w dialog i faktycznie świetnie się czyta.
– Yhmm – zaczyna Colette – żeby to bardziej w takiej formie zrobić…
– W naszym tekście jest tak – kontynuuje Paulina – tutaj na przykład –
wskazuje fragment – jest jakiś przeskok, jakbyśmy nie znali się, nie znali swoich tekstów nawzajem.
– Albo nie chcieli ze sobą rozmawiać? – dodaje Colette.
Paulina przytakuje i odpowiada:
– Może tak, może… Jest źle, gdy napisze się za dużo na raz, bo tutaj już
wszystko jest powiedziane…
– Nie jest, nie jest – przerywam.
– No ja wiem, ja tylko mówię, że tutaj jest koniec…
– Czyli że co… – wtrąca Colette.
– No tak przeczytałam… Przeczytałam twój tekst parę razy… i jakaś pustka
pojawiała się w głowie, z tym się zgadzam. I co, teraz ja mam powtórzyć to
wszystko, co napisane, trzecie ja, które się zgadza, innymi słowami napisać
to samo?
– Przecież mówisz, że nie ze wszystkim się zgadzasz.
– Ale to są takie uwagi co do formy – odpowiada Paulina.
– Mogę zobaczyć twój tekst? – pytam Paulinę.
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Podaje mi kartkę. Wzdycham ciężko, czytając. Panuje cisza, przerywana
tylko westchnieniami.
– Halo, halo – odzywa się Marcin zaniepokojonym tonem. – Coś was słabo
słyszę znów.
– Myślimy – odpowiada Colette.
– Aha – odpowiada Marcin. – Mnie się wydaje, że to nie jest kwestia zgadzania się lub nie, tylko napisania o pewnych rzeczach przez pryzmat własnych doświadczeń. Ewentualnie można wspomnieć, podjąć taki dialog na
papierze i odnieść się do czyjejś wypowiedzi. Wydaje mi się, że nie jest to
kwestia tego, że jeżeli się z kimś zgadzam, to już o tym nie piszę. Może akurat
przez pryzmat twoich doświadczeń byłoby to ujęte inaczej, byłoby ciekawie…
– Mówię o takich rzeczach – wchodzi mu w zdanie Paulina – które nie
brzmiałyby inaczej.
– Ja myślę, że Oskar ma dużo do napisania… – zaczyna Colette.
– To wiemy – komentuje Paulina.
– Ale nie pisze tego – ciągnie swoją myśl Colette – żebyśmy to my teraz
pisali, żeby to był wspólny tekst, no nie?
– No tak – przytakuje Marcin.
I teraz mi się wydaje, że powinniśmy dążyć do tego, żeby to był wspólny
tekst…
V
Słuchając nagrania ze spotkania, myślę, że za dużo tam mnie. Tyle mówiłem
i często nie mogłem znaleźć słów. Ile ich zmieliłem w ustach? Ostrożność? Brak
szczerości? Słowa, moje słowa… Słucham i słyszę, ile nie powiedziałem i ile powiedziałem, nie wiedząc, że mówiłem, nie mówiąc nic albo mówiąc nie na temat.

Spotkania hordy część czwarta
– Może jakoś inaczej to rozpatrzmy – mówi Colette. – Ostatnio rozmawialiśmy o dyskursie władzy… Czy jest możliwe, że jeżeli zaczynamy pisać tekst
i jest zwierzchnik, nazwijmy to tak…
– No jest – wtrąca Paulina.
– …to czy jest później możliwość zmiany tej relacji?
– Jak? – pochwytuje Paulina – Tak jak w książce pod redakcją Król (2017)
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o władzy? Każdy, kto ma wiedzę, ma władzę, a nie ma takiej sytuacji, żebyśmy
mieli w najbliższym czasie tyle wiedzy, co Oskar.
– No nie – zgadza się Colette.
– Więc siłą rzeczy musimy się niżej zepchnąć, czy nieświadomie się spychamy, i czytamy ten tekst, myśląc, że jest o wiele lepszy niż mój czy twój –
kończy myśl Paulina.
– To może opiszmy ten dyskurs władzy i brak wspólnoty? Bo to miała być
pochwała autoetnografii – myśli na głos Colette – ale doszliśmy do tego, że to
tak nie będzie.
– Nie – nie zgadza się Paulina. – Ja dalej chwalę (współ)autoetnografię. Ja
tylko… użalam się.
– Ja się zastanawiam – zaczynam drżącym głosem. – Wiadomo, trochę dużej
żyję, ale przez większość życia się obijałem, no może coś więcej przeczytałem, więc
jako akademik mam więcej wiedzy profesjonalnej, ale z drugiej strony…
– Ale to się przekłada na to, co jest tu napisane, na pisanie autoetnografii –
wchodzi mi w słowo Paulina.
– W badaniach jakościowych… – odpowiadam niepewnie – autoetnografii…
dowartościowują inne rodzaje wiedzy, nie stawiają wiedzy akademickiej wyżej,
abstrahują od teoretyzowania, nie starają się wychodzić od teorii i sprowadzać
do teorii, więc ta wiedza akademicka jest częściej rodzajem balastu, niż pomocą
w takich badaniach… Taka hierarchia i związana z nią władza nie jest niczym
naturalnym. My teraz wszyscy jesteśmy na uniwersytecie, powiedzmy więc, że ta
wiedza akademicka jest dla nas głównym odnośnikiem, ale też jest poddana krytyce przez tych, którzy też byli na uniwersytecie, mówiących, że nie byli przez nią
wspierani, ale uciszani. Na przykład Indianin kiedy przychodził na studia, to mógł
stać się wiedzącym pod warunkiem, że zapomniał swoją, powiedzmy, „plemienną”
wiedzę, bo ona nie była wiedzą, ale raczej przedwiedzą, czymś gorszym od białej
nauki. Później wyłaniają się koncepcje, jak chociażby dekolonizacja akademii.
– To ciekawe… – stwierdza Paulina.
Później, we wspólnym tekście Paulina pisze fragment o naturalności mojej władzy, że to normalne, że ja rządzę, skoro wiem z nich najwięcej, że zostałem wybrany – chociaż nie przypominam sobie żadnego głosowania – na władcę tekstu
i nadzorcę pracy. Oni się zgodzili. Zgodzili? Nie było dyskusji… No dobrze, była,
po dwóch, trzech tygodniach wspólnej pracy… Wtedy rozmawialiśmy o dyskursie władzy. On taki naturalny, taki nierozpoznany. Przecież Colette wspominała
tyle razy, że się bała, że zostanie źle odebrana. Przez nas czy raczej przeze mnie?
Mówiła tyle o dopasowaniu się. Nawet Paulina, która się ze wszystkim zgadza,
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stwierdziła, że trudno jej pisać, bo ja już tyle napisałem. No właśnie, napisałem
tyle, że już wyznaczyłem im miejsca głosu, fragmenty puste, które mają wypełnić – i piszcie swoje. Marcin trzyma się z boku, coś robi, ale jeszcze nic nie
dodał. Trochę mnie to denerwuje, bo trzeba, trzeba… Sprawdzam. Dalej nic…
Niby jestem taki wrażliwy na władzę, nie chcę jej, pragnę się jej pozbyć,
a ona przylega.
Uniwersytet działa – hierarchiczne stosunki, uprzywilejowanie wiedzy profesjonalnej, legitymizacja panowania poprzez wiedzę, szacunek dla stopni naukowych… Nawet gdy przechodzimy na „ty”, to
co jakiś czas wymsknie się komuś „panie doktorze”… I czy to jest
takie korporacyjne przejście na „ty”? Pozór horyzontalności?

Spotkania hordy część piąta
– No tak – mówi Paulina – jak piszemy tekst akademicki, na który się nie
zgadzamy, to on jest zły, bo… bo są tam trudne słowa? No nie. Dlatego, że jest
tam teoria? No nie. Może dlatego, że w tych tekstach nie widać wspólnoty, że
tam pisze się, bo się pisze, cytuje się, jeżeli to jest to samo, co tekst akademicki, to nie jest to pochwała (współ)autoetnografii, tylko pseudopochwała…
– To znaczy… – chcę zaprotestować. – Trzeba się zastanowić, czy te taktyki
różnią się od typowych praktyk na uniwersytecie. Tak jak Marcin wspomniał
o teatrze alternatywnym, czy to nas zmienia… jako ludzi?
– My mamy coraz większą depresję… – odpowiada Paulina.
– Bo to też jest niebezpieczeństwo – mówię wesoło, chociaż wiem, że nie
o to chodzi.
– To znaczy – prostuje Paulina – jakby coś poszło nie tak i by mnie wyrzucono z tej uczelni, to dla mnie nie byłoby akurat najbardziej ważne, tylko… te
same teksty, sama teoria, co piszesz… Co my mamy z tym zrobić? Albo użalać
się, mówić o tym co jest złe, ale wszystko jest to samo…
– No to właśnie trzeba się zastanowić – dodaje Colette. – Czy ten tekst jest
inny, bo tworzymy jakiś rodzaj wspólnoty?
– No – potakuje Paulina.
– Czy jest taki sam – kontynuuje Colette – tylko… no właśnie, to jak powiedziałeś, czy to jest wtedy pochwała?
Zapada długa cisza. Coś mamroczę.
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– No nie wiem – mówi dalej Colette. – Może to powinno być odwrotnie…
tak jak ty powiedziałaś, że najpierw powinniśmy iść na świętowanie konferencji i dopiero potem pisać ten tekst.
Paulina znowu przytakuje.
– Może powinno być odwrotnie. Nie tak, że zaczynamy pisać tekst i się nie
znamy, tylko najpierw powinniśmy być znajomymi, a potem zacząć wspólnie
pisać – doprecyzowuje Colette.
– Może nawet nie – odpowiada Paulina – tylko jakbym ja się umówiła ze
znajomymi na spotkanie i by nie wyszło… to znaczy wyszłoby, że nie ma szans,
a tutaj można było po…
– Co? – pyta Colette.
– Co? – odzywam się w tym samym momencie.
– Nie rozumiem… – mówi niepewnie Colette.
– Nie słuchałeś mnie – zaczepnie odpowiada Paulina.
– Słuchałem – mówię.
– Też słuchałam – odzywa się Colette.
– Gdybyś, na przykład, miała się spotkać z przyjaciółmi, z kimś, na kim ci
w jakiś sposób zależy, to byś tego nie olała, nie?
– Czego? Tego spotkania? – dopytuję.
– A kto zapomniał o Marcinie, bo ja zapomniałam? – odzywa się Colette.
– Co, co? – słychać głos Marcina.
– Słuchasz?
– Słucham, słucham, ale muszę się tak koncentrować, bo słaba jakość jest…
Przez chwilę manipulujemy przy telefonie. Udaje się polepszyć głośność, ale
teraz Marcin nas nie widzi.
– Dobrze, to co dalej?
Kilka razy pojawia się propozycja spotkania niezwiązanego z pisaniem. Czuję
jakiś wewnętrzny opór. Zebrać się w jakiejś knajpie po konferencji to rzecz
normalna, wpisana w wydarzenie, ale spotkać się tak po prostu? Budzi to we
mnie lęk. Nie wiedziałbym co mówić, jak się zachowywać. To trochę dziwne.
Zwłaszcza, że nie mam, kiedy spotkać się z innymi znajomymi. Nie wiem, jak
taka normalna relacja wygląda, co to znaczy normalna relacja – kontakty,
rozmowa? Ale o czym? Co miałaby przenieść na wspólnotę pisania? W jakim
sensie nasze ciała są w tym obecne, nasze życie… moje życie… nie mam innego poza akademickim. Może w tym tkwi problem. Poza tym niewyszukane
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rozrywki dla odreagowania, gdy już nic nie idzie… I ja też nie jestem ciekawą
osobą. No właśnie, jako człowiek… to mnie nie ma… Jestem tylko akademikiem.
I to nie najlepszym. Ten lęk, lęk przed innymi, przed sobą bez żadnej osłony,
bez ustalonych rytuałów, które jako tako opanowałem… Czy to nie on sprawia, że pragnę rozdzielić pisanie i życie albo życie sprowadzić do pisania?

VI
Wspólne pisanie jest złożeniem, gdzie ja stanowi jego element i jest również wytworem złożenia. Za każdym razem tworzy się pewien układ, pewna
maszyna. Te nasze różne ja muszą z sobą jakoś negocjować. Metoda w ramach
złożeń jest tylko elementem, który w żaden sposób nie determinuje tego, co
się dzieje. Może pewne rzeczy czynić możliwymi lub niemożliwymi, może coś
ułatwiać lub utrudniać, lecz sama z siebie ma ograniczoną sprawczość.
ROZMOWA NA CZACIE:
Oskar:

I jeszcze taka myśl przypadkowa mnie naszła…
Wiadomo, że są różne typy pisania wspólnego.
Może warto się nad nimi zastanowić, jakoś je przemyśleć? No i nasze ja oraz wspólnotę. Bo zastanawiam się, czy wspólne głosy wymagają wspólnoty
ciał (dziwnie to brzmi, ale chyba wiadomo, o co
chodzi, bo nie chciałem pisać realnej/wirtualnej,
bo to trochę wypacza to, o co chodzi, czy nie?) p.s.
wiem, że święta, czas rodzinny itd., ale jak wam
idzie? Marcin?

Paulina: Wydaje mi się, że jak na dostępny czas, to dobrze
:)
Oskar:

to dobrze :D

Paulina: Jeżeli źle zrozumiałam, to przepraszam: wspólne
głosy – bez wspólnoty ciał (fizycznej) – są możliwe. Tylko tak myślałam, że to, co wybrzmiewa
z tekstu – sprzeciw wobec... odczłowieczeniu świata czy coś takiego wiązałby się z jakimś realnym
działaniem. A takim działaniem wbrew temu, że
i bez „ciał” by się udało pisać... Jest próba realnego
uwspólnotowienia, poprawienia podniesienia relacji międzyludzkich, nawet jeżeli te występują na
płaszczyźnie „zawodowej”
Oskar:

ok, fajne
na marginesie: nie wiem, czy jest coś takiego jak
złe rozumienie. Ja się po prostu na tym zastanawiam i myślę, że to ciekawe, co piszesz
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Paulina: Czasami chyba można po prostu inaczej coś odebrać - wbrew intencji autora. Ale faktycznie jest to
jakieś rozumienie – niekoniecznie złe :)
Oskar:

i ważne w odniesieniu do emancypacyjnej roli
po deleuzjańsku (jeśli dobrze rozumiem ;) można
to określić jak jedno złożenie – głosów w rozumieniu szerszym, łączy się i transformuje inne złożenia głosów
czyli pytanie o transformacyjną moc – to jakoś tam
się pewnie rozwinie w tekście

Paulina: Może dałoby się to (jedno złożenie głosów) rozwinąć, bo teraz trudno mi zrozumieć, o co tak dokładnie chodzi...
Oskar:

no to odwołanie do tekstu Głos bez podmiotu i maszyn Deleuze’a, gdzie mówi całe złożenie: rzeczy,
różne czasy, różne ciała, różne przestrzenie składające się na konkretną maszynę – pytanie, jaką
maszyną jest nasz kolektyw – może zbiorem maszyn: ja napisałem, że maszyną koczowniczą, wojenną, ale nie wiem
więc „tworzymy” maszynę, pisząc, i jesteśmy jednocześnie w innych maszynach na uniwersytecie,
w życiu społecznym
jak te maszyny się mają do siebie: współpraca,
konflikt (jaki?), itd.

Paulina: Ciekawe... A czy wszystkie te maszyny mają „negatywny” wydźwięk ze względu na samo użycie
słowa maszyna?
Oskar:

bo to jest ciekawa koncepcja (ale czy prawdziwa?)
że to nie ja mówi, ale właśnie różne rzeczy
nie, nie u Deleuze’a
np. maszyna nomadyczna jest pozytywna, maszyna wojenna, w przeciwieństwie do maszyny
militarnej (tak to chyba jest nazywane, muszę
sprawdzić), ale w każdych maszynach są niebezpieczeństwa faszyzmu
pytanie Deleuze’a brzmi, jeśli dobrze rozumiem,
które maszyny intensyfikują życie
bo oni są lekko niejasni jako filozofowie
tylko że życie oni rozumieją ponadindywidualnie
i dobre są chyba te ujednostkowienia, które uruchamiają nasze stawanie się innym i to w różnych
rozumieniach
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stawanie się innym od siebie, ale też stawanie się
zwierzęciem, ulicą, stołem...
przy czym jest to proces, nieustanne stawanie się,
a nie zostanie stołem
Paulina: Nie czytałam Deluze’a, więc nie rozumiem do
końca. Czy jest coś co można by nazwać podstawową lekturą? :) W tym kontekście maszyna nabiera
sensu… Jednak stawanie się czymś innym niż człowiekiem wydaje mi się na tę chwilę niezrozumiałe
i dziwne!
Oskar:

Kapitalizm i schizofrenia, t. I i II, Kafka. Ku literaturze mniejszej
bo człowiek nie jest czymś autonomicznym, to ideologia (Althusser), że ja to ja
to posthumanistyczne rozumienie człowieka jako
złożenia (tymczasowego – myślę) różnych rzeczy
ja w sumie tego do końca nie ogarniam
na razie stworzyłem sobie w miarę spójną interpretację i jakoś z nią żyje

Paulina: I to mi się podoba!

Rozmawiamy o byciu razem w tekście i poza tekstem, o my, które się tworzy – czy ma ono mieć realny, czy wirtualny charakter. Rozmowy te powracają. Jakie jest to nasze wspólne bytowanie? Później w pokoju na wydziale
zastanawiam się, czy nie wprowadzamy rozróżnienia, już na wstępie dokonując cięcia między pisaniem a życiem, między jakąś realnością a wirtualnością,
tak jakby te porządki były jasno, naturalnie oddzielone. Tak samo jakby jasne
było, czym różni się to, co wirtualne, od tego, co realne.
Lektury mniej lub bardziej uważne, czytane przy okazji, między innymi
Deleuze i Guattari, coś szepczą, coś, co stanowi nie tylko komentarz, lecz co
jest niejako doklejone – przypadkowe skojarzenie na zasadzie przyprawiających tradycyjnych filozofów o trwogę i drżenie, współbrzmienia, graficznego
odpowiednika, który dodaje inne znaczenia, tym samym wypaczając problem,
pozwala go ująć inaczej, może lepiej.
***
Pisanie – nie oddzielenie od życia, ale skrycie, które jest życiem. Życiem przyczajonym, które łączy się z tym, co poza uniwersytetem, podważając jego
mury – zarówno fizyczne, jak i wyobrażane.
Pisanie, które jest wielością.
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Pisanie
– złożenia – przepływy –
zanurzenie w pisaniu – w nurcie ścierającym się i modyfikowanym przez inne
nurty.
Pisanie wspólnotowe, gdzie wspólnota jest tym, co się ciągle staje na nowo,
w różnych warunkach, w różnych pisaniach.

Myśl umiarkowanie wywrotowa
Kolektywne pisanie może, ale nie musi, być wywrotowe – nawet podczas pisania (współ)autoetnografii. Niemniej może stanowić wyłom. Spotykam na swojej drodze partyzantów. Stworzenie partyzantki i przeprowadzanie akcji – to
już kwestia organizacji.
We are Anonymous. We are Legion. We do not
forgive. We do not forget. Expect us

– pojawia się na ekranie.
Mamy wspólnego wroga: uniwersytet przynoszący śmierć. Mamy wspólne
pragnienie: żyć. I mamy dużo do zrobienia, by wspólnie być.
„…coś jeszcze… zastanowić się… kiedy się spotykamy… pasuje? – no – no jeżeli
chodzi o wspólnotę akademicką, to tworzymy dobrą wspólnotę, otwartą…”
To zawsze coś…
Wierszyk mniej naiwny
I
Miłość – bycie razem – rozwój – przyjaźń
czasami brzmicie, moi drodzy (nie)znani mi koleżanki i koledzy, jak jakaś sekta
wasza religijna wiara
autoetnografia, współautoetnografia
wiara w metodę – że ona sama wszystko zmieni…
że to ona – jeżeli będziemy właściwie jej używać – będzie transformować nas i świat
wyzwalać i roztaczać miłosną moc (zob. Ulmer 2017)
czy już staliście się księżmi? Strażnikami właściwych użytków?
II
Nie lubiłem pisania wspólnego. Unikałem go. Nawet pisząc wspólnie, starałem się pisać samemu, jedynie z duchami, chociaż nie zawsze dla duchów. Moje
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ja jest ja samotnym, które z trudem łączy się z innymi. Ja niegościnne. Również
dla mnie samego. Ja, które się chowa, przed innymi i przed sobą. W cudzych słowach, wśród cytatów, w wirtualnych światach – na zajęcia przynosiłem stosy książek, budowałem z nich barykadę. Zza nich prowadziłem wykład. Inni nie mieli
do mnie dostępu, ani fizycznego, ani mentalnego. Mur wznosił się we wszystkich
warstwach, skutecznie przecinając i hierarchizując przestrzeń. Było dobrze.
III
Było jak być miało
solidny mur, solidne iluzje
moje schronienie, moje schronienia
inni to zagrożenie, niepewność
Moje schronienie:
słowa
iluzje
słowa-iluzje
jak to stwierdzenie, że jesteśmy hordą
ale…
Dzisiaj myślę
że stajemy-się-hordą
próbujemy się nią stawać tymczasowymi, wywrotowymi maszynami
w których również pulsują mikrofaszyzmy (Deleuze i Guattari 2016)
które szybko się rozpadają
kruche niepewne
wymagające nieustannej troski
maszyny bez mechanizmu stawania-się
iskrzące się od złości,
ktoś czegoś znów nie zrobił
ktoś zrobił nie tak jak powinien
zmęczenie
ustaleniami, lekturami, rozmowami
niepewności
czy, jak, po co…
kompromisy i kompromitacja
z których wykluwa się przyjaźń
…lub nie
słowa się splatają
nas splatają i nas dzielą
jeżeli tylko nasze my to tylko nasze wspólne słowa
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a może?
nasze my może być tylko w słowach
wspólnota pisania kończy się, gdy stawiamy kropkę
i pytamy siebie: co dalej?
patrzymy na swoje ciała
co z nimi zrobić
Taniec? Wspólne pisanie jako taniec? Ale… czy żeby tańczyć wspólnie,
nie trzeba czasem znać kroków, które są wymagane, by się nie podeptać,
nie rozejść, nie pogubić? Albo też, a może i, słuchać tej samej muzyki?

Współpisząc, muszę uważać na innych. Moje emocje, które zawsze są obecne,
moje nastroje, które wpływają na czytany i pisany tekst, na słowa zapisywane i wypowiadane, na gesty… Marcin w naszym tekście pisze, że nie myśli
o recenzentach, że go nie obchodzą. Ja mam z tym problem. Moje oko staje
się okiem hipotetycznego recenzenta – recenzent modelowy spogląda i ocenia moimi oczami, moimi słowami. Wiele razy, nawet podczas pisania tej
książki, nachodziła mnie myśl, że to nie to, że wszystko nadaje się do śmietnika, że… Wtedy nie przemawiam ja, przemawia recenzent. Recenzent –
strażnik punktów, który oddziela mnie od radości pisania, tworzy cięcie we
wspólnocie. Gdy myślę o swoim fragmencie, to jeszcze nie jest źle… Inni
mogą mi pomóc, mogę zignorować głosy, okazując jednocześnie niezadowolenie, nie przejmując się, że ktoś może się poczuć urażony. Co innego, gdy
mój nastrój dotyczy wspólnej całości, nowych fragmentów dodanych przez
innych. Niekiedy przebłyski niezadowolenia wynikają z pojawiania się głosów, których się nie spodziewałem, „psujących” moją wizję – to efekt inności,
która w pierwszym odruchu budzi niechęć. Niekiedy jest to efekt spojrzenia
recenzenta. Wtedy moje normalne praktyki radzenia sobie mogą zostać źle
odczytane, maskowanie ich zaś może być uznane za brak szczerości… Chociaż jest to u mnie normalne. Dlatego preferuję szybkie pisanie, nim jeszcze
stanę się czytelnikiem, czytelnikiem-sędzią, idealnym, modelowym recenzentem, któremu musi się nie podobać, bo żaden tekst nie jest skończony,
nie jest idealny, a ludzie mówią i piszą tak po ludzku.
Pytanie Pauliny, o to dla kogo piszemy, to niby banalna kwestia. Myślę, że
to nie jest do końca nasz wybór. Zostałem przeszkolony przez uniwersytet.
Możliwe, że gdyby nie moje anarchistyczne korzenie i dawne marzenia o byciu
pisarzem, to nie sięgnąłbym po autoetnografię. I to myślenie o publikowaniu…
Wiadomo, że chcę publikować w miejscach, które pozwolą tekstowi działać,
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nie chcę pisać do szuflady, bo to niezgodne ze, starym może, przykazaniem
Fichtego, dotyczącym powołania uczonego, który ma służyć społeczeństwu,
czyniąc życie społeczne lepszym (Fichte 2012)47.
Muszę też publikować w określonych miejscach określoną liczbę tekstów –
gdybym to zignorował, szybko by mnie zwolniono. Nie mam wyboru. Do tego
zostałem zmuszony. Jestem pracownikiem, od którego pracodawca wymaga.
Staram się spełnić jego warunki, jednocześnie się buntując – spełnić wymagania i pracować przeciwko neoliberalnie sformatowanej nauce, podporządkowanej edukacji i uniwersytetowi służącemu kapitałowi. Kolektywne pisanie,
pisanie (współ)autoetnografii miałoby stanowić właśnie taką strategię. Neoliberalny reżim nie tylko wpływa – co, mam nadzieję, można dostrzec, czytając
tę książkę – na to, gdzie i ile publikujemy, lecz także przekształca nasze rozumienie ja oraz relacje zarówno w miejscu pracy, jak i w społeczeństwie. Z tego
powodu kolektywne pisanie może stanowić próbę budowania innych podmiotowości i innych łączeń – tworzenia alternatywnych wspólnot. To tworzenie występuje w ramach panującego sytemu, przez co (współ)autoetnografia
pozostaje w konflikcie z dominującymi tendencjami i jest nieustannie modyfikowana przez to, co wobec niej zewnętrzne, zwłaszcza gdy brakuje zinstytucjonalizowanej wspólnoty, jak w przypadku Polski, która posiadałaby własne
czasopisma, pozwalające wzmacniać i chronić alternatywne wspólnoty. Ten
konflikt rozgrywa się na wielu poziomach i przybiera zróżnicowane formy.
Jest to konflikt totalny, na wszystkich frontach. Jest to też, co już wspomniałem, konflikt wewnętrzny. Nie jest tak, że kolektywne pisanie, (współ)autoetnografia, nie ma wewnętrznych faszyzmów, ani też jako wspólnota istnieje
przed neoliberalnym sformatowaniem jako przestrzeń do odzyskania. Będąc
procesem stawania się wspólnotą i stawania się innym od systemu, jest czymś,
co się tworzy, poprzez zaangażowanie elementów danej maszyny piszącej. Nie
jest nam dana instrukcja obsługi, nie jest dana żadna „istota”, którą wystarczy odkryć i uruchomić – pozostaje eksperymentowanie i czujność, i odwaga,
i zaufanie do siebie oraz do innych. Praktykowanie inności. Formy wyzwolenia nie są dane uprzednio, jak to ktoś, gdzieś, kiedyś powiedział.
Rozmawiam z Maksem o naszym wspólnym pisaniu, bo stwierdziłem, że
zbyt mało wnikliwie przeanalizowałem własne wspólne pisanie nieautoetnograficzne.
Oskar:	Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy to nasze
wspólne pisanie jakoś różni się od pisania samemu?

rozdział szósty

Maks:

Mogę tylko o sobie mówić. Różni się.

Oskar:

Szybkością pisania?
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Maks:

O tym nie pomyślałem, nie wiem nawet, czy szybkość ma tu jakieś znaczenie. Zacznę od tego, że
„pisanie z kimś” może oznaczać bardzo różne rzeczy w zależności od tego, z kim i co się pisze – jako
kategoria może przynosić pułapki. Ciebie interesuje pisanie wspólne ogólnie czy to moje z tobą?

Oskar:

To wiem, że różne, właśnie różne konfiguracje mnie
interesują, chociaż też zastanawiam się nad tym,
czy jakieś, no nie wiem, bardziej ogólne „rzeczy”
mogą się pojawić. Bo zrobiłem podział wstępny na
pisanie wspólne i pisanie kolektywne (autoetnograficzne), ale ten podział mi się sypie

Maks:	Ze wspólnych to pewnie jakiś opór się zawsze pojawia przed inną narracją, tym, że współpiszący
inaczej akcentują rzeczywistość, już na poziomie
gramatyki, leksyki – pojedynczych słów, do których się przyzwyczaili – to mnie czasem denerwuje, że musisz zacząć myśleć o tym, co chcesz
powiedzieć nie do końca swoim słownikiem. To
jest (często) inspirujące…
Oskar:

I to jest trochę trudne chyba. Konieczność kompromisu…

Maks:

kompromis tak, ale tu jest coś więcej, otwartość
na pewne zaskoczenie, które może ci dać osoba
współpisząca

Oskar:

Czaję. Zastanawiam się, czy te zaskoczenia mają
charakter teoretyczny. Nie wiem, czy wiesz, o co
mi chodzi?

Maks:

Tak, teoretyczny – takie spojrzenie „z ukosa” na
swoje stanowisko, i jak jest ta otwartość, gotowość (i jest to zaskoczenie), to się dobrze pisze.

Oskar:

Trudno nam zrobić strukturę książki o solidar
ności...
(po chwili)
Zastanawiam się nad czymś jeszcze. Podczas pisania mamy otwartość, zaskoczenie itd. A jak to się
ma do typowej produkcji akademickiej? Czy samo
takie pisanie może być wywrotowe?
(przerwa w połączeniu – wraca po około dwudziestu minutach)

Maks:
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Jak nie ma – albo zaskoczenie przekracza twoją gotowość (i granice), to się gorzej pisze… Tak trudno nam zrobić spis treści, ale to chyba dlatego,
że różnie pracujemy. U mnie spis treści powstaje
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w zasadzie na końcu – jak poszczególne treści
„same poukładają się” wokół jakiejś narracji. Dla
mnie spis treści jest zaskoczeniem.
Oskar:

Ja zawsze zaczynam od spisu treści.

Maks:

…a moja przerwa kilkuminutowa pokazuje jeszcze jeden aspekt wspólnego pisania – konieczność
zgrania w czasie. I ja zaczynam od idei, tego, co
chcę powiedzieć, oczywiście wskazuję tam pewne
ogniwa (trzeba o tym i o tym, etc.) – potem zbieram różne rzeczy, w kółko je czytam i zaczyna
to samo mówić (albo nie). Takie w miarę autonomiczne fragmenty (które uznałem za ważne
– muszą być?) trzeba się w pewnym momencie
ze sobą pogodzić i narracja się pojawia, w każdym razie jeszcze chyba nigdy nie udało mi się do
końca zaplanować, co wyjdzie z pisania … to jest
ciągła improwizacja… nawet jeśli temat jest na
początku przemyślany. Jeszcze jedna rzecz dotycząca wspólnego pisania mi przyszła do głowy…
myślę, że trzeba mieć zaufanie, że ta druga osoba
przynajmniej na poziome podstawowym Cię rozumie, podziela pewien słownik, jakiś rodzaj ontologii dotyczącej zagadnienia

Oskar:

Też teoretyczne rozumienie, niż jakieś tam osobiste relacje. To może być ktoś obcy?

Maks:

O teoretyczne rozumienie chodzi…

Oskar:

Czaję.

Maks:

…czy to może być ktoś obcy – nie wiem, nie pisałem nigdy tekstu z kimś, kogo nie znam.

Oskar:

Mam taką tezę, że wspólne pisanie inaczej
upodmiotawia niż pisane samemu i jest opozycyjne wobec kultury neoliberalnej.

Maks:	Z pierwszym członem się zgadzam, z drugim już
nie, nie wiem czy cokolwiek „samo w sobie”, jakakolwiek praktyka może być na tyle autonomiczna
i z konieczności opozycyjna wobec neolibu. Można
sobie wyobrazić wspólne pisanie neoliberalnych
diagnoz, można „razem” napisać kryminał, książkę kucharską – nie sądzę, żeby to było z gruntu
antyneolibem
Oskar:
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No tak, tak sobie pomyślałem o licznych tekstach
pisanych przez zespoły, które doskonale wpisują się w neolib, bo często się spotyka, że pisanie
kolektywne jest wywrotowe, tymczasem może
być bardzo wydajne. Nie wiem, jakie warunki
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musiałyby być spełnione, aby to były praktyki
antyneolib.
Maks:

Nie wiem Oski, czy to zafiksowanie na neolibie nie
jest jakąś pułapką... Wywrotowość się przydarza
po prostu; wywrotowość, o której marzysz, myślę,
instrumentalizuje współpisanie jak wszystko inne.
Taka wywrotowa wydajność. Tego szukasz?

Oskar:

Hm, coś w tym jest... ogólnie zastanawiam się nad
tym, czy istnieją sposoby istnienia poza neolibem
na akademii… i na razie wszystko mam uwikłane
jakoś

Maks:

Tu się trochę porządki mieszają. O pisanie chodzi
czy akademię? Może być tak, że wywrotowe pisanie sprzyja czasem akademii neolib… nie ma tu
chyba prostej jednoznacznej relacji

Oskar:

…na pisanie wspólne w akademii - szukam przestrzeni wolnych. I chyba masz rację. Może o to
chodzi w dialektyce.

Maks:

bliskie mi jest myślenie o akademii jako o wielu
różnych rzeczach dziejących się razem (stabilizowanych relacjach)

Oskar:

Wiem. Jest tekst o wspólnym pisaniu jako złożeniu. Moim zdaniem jednak zbyt optymistyczny
w swojej wymowie.

Maks:

Do twojego pisania zadałbym pytanie bardziej
podstawowe – wspólne pisanie, czyli współdzielone przez kogo, w naszej wymianie to chyba i Facebook współpisze z nami – chociażby wymuszając
formę, co? Kiedyś muszę o tym tekst napisać :)

Oskar:

No pisz, na początku stwierdziłem, że zupełnie inaczej się rozmawia niż przez Skypa – chociażby interpretowanie ciszy…

Maks:

Pamiętaj: „jeśli patrzysz w otchłań, to otchłań patrzy w ciebie”, jeśli ciągle walczysz z neolibem, to
neolib staje się twoim największym przyjacielem
:D

Wspólne pisanie jako zaskoczenie, jako przygoda – z tym, że teoretyczna –
wspólność na poziomie teorii… we (współ)autoetnografii wspólność dotycząca
doświadczenia, wspólność życia. Czy tutaj grę podziału prowadzi różnica między akademickim, klasycznym pisaniem a eksperymentalnym pisaniem autoetnograficznym? Może nie jako jasny podział, odgórnie przyjęty, lecz jako
element złożenia, w pewien sposób dominujący w określonej maszynie piszącej? Kiedy Maks wspomniał o zaufaniu, pomyślałem, że teoretyczne zaufanie
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nie wiąże się z takim ryzykiem, jak wtedy, gdy wchodzimy i badamy to, co
intymne, gdy wchodzimy w relacje przyjacielskie, badamy swoje życia, dzielimy się już nie tylko teorią, która może jest czymś zewnętrznym, nie istotnym
aż tak egzystencjalnie, gdy słowa są wzięte w cudzysłów…
A może po prostu (współ)autoetnografię pisze mi się inaczej, bo autoetnografię inaczej się pisze? Autoetnografia i (współ)autoetnografia to podejmowanie ryzyka. Ryzyka nie tylko współbycia, lecz także tego, czy praktyka
taka poprowadzi nas w stronę wyzwolenia, będzie emancypacyjna, czy też
utrwali struktury, stanie się terapią dostosowawczą, uniemożliwi rozkwit
kłączy, ale je połamie, przytnie, dopasuje. Jest to ryzyko podróży. Ryzyko –
bo nic nie może zagwarantować sukcesu. Nie ma mapy. Można się pogubić. Można utkwić w stolicy, na głównym placu, pędzić po autostradzie albo
budować tymczasowe szałasy w dżungli, rozbijać namioty na bezkresnych
pustyniach…
Mielę i przeżuwam wciąż ten sam problem. Nieustanne powracanie, spoglądanie to z tej, to z innej perspektywy, nagryzanie raz lewą stroną, raz
prawą, raz szybkie, raz wolne żucie. Wyplucie, doczekanie, połknięcie, wydalenie. Pisanie jest takim nadpisywaniem. Zapisywaniem, powracaniem,
zmienianiem, dodawaniem, przepisywaniem, nieustannym zmienianiem, nieskończonym potokiem… Wnioski, ustalenia są jedynie pewnym zastygnięciem
myśli, zastopowaniem – rozpadającym się przy kolejnym namyśle, ruchu.
VII
Horda spotyka się po raz kolejny. Po prawie pół roku pracy nad tekstem
okazuje się, że nie ma konsensusu co do tego, o czym piszemy. Paulina pyta
o to, jaki jest cel. Dzień wcześniej, wieczorem, czytam coś, co miało być
ostateczną wersją, już tylko do poprawienia. Dodać parę cytatów, ulokowań
teoretycznych, zarysować linię polemik. Czytam i tekst coraz bardziej się
rozpada, rozgaduje, by ostatecznie rozsypać się na wiele słów bez struktury. Tak jakby wielość głosów rozsadziła jakąkolwiek nadrzędną ideę, jakikolwiek sens porządkujący. Tak jakby wielość głosów ukazała, że tym, co
wspólne, jest przestrzeń, w której mówią. Samo spotkanie się głosów, ich
współbycie, czysto przypadkowe, tak jak i to, co się wypowiada. Wielość
głosów, która wymyka się porządkowi, ustala własną dynamikę będącą czystym, bezcelowym mówieniem. Mówieniem czyniącym zapis ustrukturyzowany niemożliwym. Struktura staje się w tym momencie praktyką łamania
kłączy, dyscyplinowania głosu, wymuszania podporządkowania się pod
zewnętrzny cel.
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Wydaje się, że wspólne pisanie jest potokiem słów, rozlewaniem się i zlewaniem, grą skojarzeń bez celu i zasad, ekspresją przebłysków pobudzających innych, rozbłyskami, refleksją. To nie taniec – raczej gestykulowanie
razem i osobno, jednocześnie i seryjnie, odpowiedzi, kontynuacje, zerwania,
zaprzeczenia, zastygnięcia i przyspieszenia. Złożenie gestów poronionych,
„ale komunikujących się ze sobą” (Deleuze i Guattari 2016: 161).
Odczytuję to, co powyżej, na spotkaniu. Paulina mówi, że o tym już mówiłem, coś podobnego jest już w tekście, ale trochę inaczej napisane. Powtarzam się. Za długo nad tym pracujemy, stwierdzam. Mówię i wiem, że się
powtarzam, że wciąż krążę wokół tych samym problemów. Chociażby kwestia władzy – dostrzegam, że Paulina się trochę irytuje moim stanowiskiem.
Mówi, że chcę za pomocą władzy narzucić swoją nie-władzę. Trochę tak to
wychodzi. A moja władza się manifestuje. Ustalamy strukturę, ale większość
czasu mówię ja. Prawie nie czekam na głos innych. Wchodzę w zdania. Niby
chcę nadać pracy większą skuteczność… Czyżby?
Odczytuję to, co powyżej, na spotkaniu. Pytanie, co z tym zrobić. Może
zostawić? Tylko czy to nie za duże ryzyko? Ukazać to rozplątanie, rzeczywiste współpisanie, gdzie głosy nie przejmują się celem ani sensem, lecz mówią
i komunikują się ze sobą dla czystej komunikacji, dla współbycia, spotkania… Dlaczego nie? Skoro kolektywne pisanie jest otwartym procesem (Gale
i Wyatt 2017: 362), nigdy niekończącym się pisaniem, typowo kłączowym
tekstem – to dlaczego nie? Czy to nie byłoby właśnie uchwycenie pisania jako
formy współbycia? I to nie jednej formy, lecz wielu form? Kolejnych spotkań,
kolejnych złożeń, kolejnych wydarzeń…
Paulina wspomina coś o liniowości, o rozwoju naszego doświadczenia – że
coraz bardziej piszemy razem, coraz bardziej mówimy jako my. Od projektu
książki, przez „(Współ)autoetnografię wykładu” (Szwabowski i Wężniejewska 2017b), „Kolektywne majsterkowanie” (Kaczmarczyk i in., w druku), po
ten tekst. Wyrażam obawę, że nie można wskazać takiego postępu czy rozwoju, bo za każdym razem było to inne złożenie – nawet proste wskazanie na
podstawowe „oznaki umaszynowienia” (Deleuze i Guattari 2016: 180–182)
ukazuje istotną różnicę. Skład osobowy istotnie się zmieniał. Również problemowe byłoby ujęcie naszego współpisania jako procesu, który się rozwija. Czy
to nie są po prostu różne wydarzenia? Nie mamy żadnej pewności, że proces
jest czymś ciągłym. Gdy teraz, w domu, dzień po, pisząc te słowa, zastanawiam się nad ciągłością, to mógłbym raczej wskazać kilka zerwań. Pierwsze
podejście – napisanie niemal samemu około dwunastu stron. Pojawiło się
najpierw kilka komentarzy, głównie pisanych przez Paulinę. I cisza. Zająłem
się czytaniem artykułów o kolektywnym pisaniu i o (współ)autoetnografii.
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Później Colette dodała kilka akapitów. I ponowna cisza. Rozmowy na czacie
na Facebooku i wymiana materiałów. I cisza. Pojawiła się propozycja spotkania. Pierwsze miało charakter organizacyjny. To nowy projekt, inne złożenie,
kolejne podejście. Drugie spotkanie było już skoncentrowane na konkretnych
problemach, trwało około dwóch godzin. Ostatnie spotkanie zajęło prawie
trzy godziny. Czy etap spotkań można potraktować jako jednolity proces?
A to, co działo się pomiędzy spotkaniami: rozmowy, wymiana materiałów,
dopisywanie fragmentów, komentarze, różne inne wydarzenia, inne lektury,
zajmowanie się przeze mnie pisaniem tej książki, w której snułem zarówno
refleksje „na boku” o współpisaniu, jak i pracowałem nad innymi rozdziałami
z większą lub mniejszą intensywnością? Czy to są dwa różne procesy, które
mają linię styku w tekście pisanym, a także momenty rozejścia się – chociażby wspomniane rozproszenie się tekstu, rozpad jego struktury na mowę
bez organów, na pismo bez nadrzędnego sensu?
Nasze trzy spotkania były różne. Można powiedzieć, że „oznaki umaszynowienia” pomimo stałości ulegały przemienieniu. Pierwsze złożenie:
cztery ciała w jednym miejscu, brak sprzętu, który by zapośredniczał, poza
kartkami, długopisami i laptopami, służącymi do notowania. Drugie złożenie: Marcin był nieobecny ciałem, kontaktowaliśmy się z nim najpierw
przez telefon, potem przez komputer, znowu telefon, najpierw jeden, potem
drugi, a także dyktafon. Trzecie złożenie: Colette łączy się wirtualnie, jej
twarz na ekranie komputera, dyktafon, masa notatek i książek. U siebie
zaobserwowałem zerwanie z tekstem po drugim spotkaniu, przeniesienie
większej koncentracji na książkę. Oczekiwanie na głos reszty. Ale nawet
kiedy już pojawiły się wszystkie fragmenty, to powrót do tekstu następował
dopiero dzień przed spotkaniem.
Ale, kolejne ale, jeżeli nasz wspólny tekst jest tylko miejscem styku,
a współpisanie to jest to wszystko – również moje milczenie konieczne, aby
dać miejsce innym do mówienia, do pisania. To też czytanie naukowych
publikacji, których nie czyta się jako erudycyjnych dodatków czy wyłuskując
„dane” konieczne dla naukowej produkcji, ale które czytane są w imię wspólnoty, dla wspólnoty, dla danego wydarzenia. Notatki na marginesie, streszczenia i tłumaczenia fragmentów, zostają wysłane do wszystkich uczestników,
dla swobodnego użytku, dla refleksji nad tym, co można z tego wyciągnąć,
wykorzystać, przekształcić. W takim kontekście pojawia się pytanie, czy to
dzielenie na drobne, cięcia na momenty pisania i niepisania, na osobne etapy,
spotkania, jest rzeczywiście uprawnione? A może należy raczej wskazać na
nieustanność procesu, chociaż niekoniecznie liniowego, jako pewne dzianie
się, które przyjmuje różne formy, raz takie, raz inne, za każdym razem będąc
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współpisaniem, pisaniem, które samo w sobie również nie jest procesem
liniowym, lecz zerwaniami, powrotami, spowolnieniami i przyspieszeniami,
rozchodzeniem się, rozdzielaniem, łączeniem, przeskokami, powtórzeniami,
zaprzeczeniami, wymazywaniem i zapisywaniem, nadpisywaniem i podpisywaniem, gubieniem i znajdowaniem. Jednym słowem – pulsującym, dzikim
chaosem, który próbuje się pozorować na logiczny, ustabilizowany wywód.
Niekiedy. Zamiast pozorować, maskować chaos, próbuję z nim kroczyć
i w nim być.
Zastanawiam się, czy nie ukazać tych naszych nawrotów, powtórzeń, całego procesu i różnych momentów stawania się tekstu, jego transformacji.
Tylko nie wiem, czy to by go nie rozciągnęło nie zrobiło z niego czegoś, co
mozolnie się czyta.
Coraz bardziej odnoszę wrażenie, że nasz pomysł, aby ukazać doświadczenia współpisania, zarówno wcześniejszych nie-raportów, jak i tego nie-raportu o nie-raportach, jest niewykonalny. Dlaczego? Pojawia się wiele
odpowiedzi, niekoniecznie konkurujących ze sobą, chociaż relacja między
nimi w tym momencie nie jest dla mnie jasna.
Pierwsza odpowiedź: jest to proces, który nie ma wyraźnego końca,
a raczej arbitralne cięcie. Tak jakby otwarcie procesu sugerowało, że nie ma
on wewnętrznej istoty, wewnętrznego sensu, który może się spełnić, ujawnić w ramach praktyk, ale jest po prostu praktyką, która trwa dopóki trwa.
Co wtedy znaczy zapisanie tego, czym on jest? Czy to czysta rejestracja tych
praktyk? Wydaje się, że potrzebny jest metapoziom, każdy jednak poziom
generuje kolejne poziomy: pisanie o pisaniu, pisanie o pisaniu pisania, pisanie o pisaniu o pisaniu pisania…
Druga odpowiedź: współpisanie jest procesem, gdzie samo zapisywanie
jest tylko jednym z elementów – jednym z wydarzeń, w dodatku prawdopodobnie nie najważniejszym. Jest to proces, którego granice są rozmyte,
lecz który bezpośrednio łączy z sobą liczne procesy, co stawia dwa problemy. Pierwszy z nich dotyczy tego, co stanowi proces współpisania, a co
do niego nie należy. Drugi zaś, kiedy powyższe elementy już się określi,
łączy się z pytaniem o immanentną zasadę redukcji, której w „rozgadanym”
współpisaniu bez celu, mającym jedynie wyrażać współpisanie, nie jestem
w stanie odnaleźć.
Trzecia odpowiedź: nawet jeżeli ograniczy się mnożenie się metapoziomów oraz wprowadzi redukcyjną zasadę zewnętrzną – przykładowo: piszemy
o doświadczeniu pisania wcześniejszych nie-raportów i tylko analizujemy
najbliższe procesy związane z tym pisaniem – to nie wszystkie one mają charakter językowy. Sam język zaś jest już reprezentacją (Cohn 2006). Stajemy
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wobec kryzysu reprezentacji, jak byśmy chcieli o nim zapomnieć, zaprezentować to, co było. Niepisanie o współpisaniu jako takim, lecz o konkretnym
pisaniu, gdzie cel był inny, to znaczy opisanie, na przykład projektu „Autoetnografie studiowania”, chociaż pozornie rozwiązuje niektóre problemy, to
jednak okazuje się niemożliwe na tyle, na ile niemożliwa jest reprezentacja.
Coś mi jeszcze majaczy, ale na razie bezsłownie. Coś umyka, jakaś widmowa obecność mrocznej myśli niemożliwości; mrok tej widmowości też nie
jest jeszcze rozpoznany – otwarcie czy zamknięcie, mrok nocy emancypacyjnej czy mrok wilgotnej celi. Pojawiają się także wątpliwości co do tego, co
zostało już w słowach wyrażone. A może raczej co do zdolności i wiedzy tego,
kto te słowa pisze…
Po kilku dniach piszemy tekst o tym, dlaczego nie możemy opisać naszego
doświadczenia (współ)autoetnograficznego pisania. Stwierdzamy, że nasze
pisanie jest pisaniem przyjacielskim48, czymś, co wymyka się formie przedstawienia (Agamben 2017) – kiedy chcemy powiedzieć, jakie było nasze doświadczenie i co dzieje się w chwili ponownego pisania, wszystko się rozpływa,
słowa nie są odpowiednie. To, co istotne, umyka. Próba (wy)powiedzenia
kończy się milczeniem (Agamben 2017, por. Mościcki 2012: 231–237). W tym
kontekście stwierdzamy, że nasze pisanie nie jest formą badania, lecz raczej
praktyką rysowania linii ujścia (Pławski i in. 2018). Czymś, co się dzieje. Sposobem życia. Stawaniem się wspólnoty (Wyatt i in. 2010).
Po miesiącu otrzymujemy recenzję. Trzy tygodnie na poprawki. Sporo literatury do przeczytania, uwzględnienia. Zmieniło to dynamikę naszej pracy.
Napisaliśmy później o tym:
Zaczęła się gra
gra na czas
nerwowość
stukot klawiatury
wyskakujące komunikaty
podział zadań
kawa – Depakine – aspiryna – papieros – kawa – zioła – junk food
podczas spotkań
jeszcze więcej kawy
jeszcze więcej tekstu
kanapka z Deleuze, woda z Guattarim, Haraway na niestrawności
mdłości
nerwowość
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rozliczanie kto co
zrobił lub nie
Gra trwa
czytanie
nie by poznać
ale wykorzystać
sensy-próby
wyczytania myśli recenzenta
– gdzie to wcisnąć, gdzie to użyć
Fragmenty obowiązkowych lektur
sklejanych
tanim klejem z pobliskiego kiosku
rozmazują treści
zacierają doświadczenie
wszystko pasuje do wszystkiego
pasując jednocześnie do niczego
gubienie się w tłumaczeniach
polski-angielski
angielski-polski
gubienie się
pomiędzy słowami
i między sobą
kto co mówi
do kogo i po co
I o co nam chodziło? Czy ktoś pamięta? Czy sami się jeszcze rozumiemy?
– obce słowa: negatywna dezintegracja
nie wiem… nieważne… to mi najbardziej pasuje… co on – Recenzent – chce zrobić
z naszym tekstem… może napisać, że tak nie myślimy… że to nie to… a co?… przeczytałam i nie wiem… a co z Matsumi?… tutaj jest taki wątek… lepiej o tym nie
wspominać, to otwiera nowe wątki, już nie wiem… może chodzi o to słowo, po prostu, bo po angielsku to nie jest to samo co po polsku… no tak… zrobimy przerwę,
bo mnie głowa boli… chyba jeszcze raz trzeba się będzie spotkać… chciałbym skończyć chociaż ten wątek… najpierw przerwa … telefon – przerwane połączenie…
				

pocięte

poskładane
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Nikogo nie poznaję
Zamazane tekstem twarze
Rozpływający się tusz
Błądzący kolektyw
Poszarpane
okrzyki, słowa,
westchnienia, szepty,
milczenie
izolacja
narracje zamknięte w biurowych boksach
praca zespołowa nad projektem
co to za gra?
Miałam sen
śniła mi się nauka wolna od władzy
kawa – kawa – kawa – kawa
minuta – minuta – minuta – minuta
tekst – tekst – tekst – tekst
papieros – kawa
słowa bez świata
pragnienie
już nie powiedzenia
tylko odpowiedzenia
nasze wcześniejsze współpisania jak widma
nawiedzają jako to co minione
w mini-fabryce pisania bez radości
snują się i blakną
			
przyjaźń
			
to już tylko pojęcie
			teraz
			
podział pracy
			od do
			rozliczenia
			nadgodziny
			
współpracownicy
			
nie współpisarze
nie…
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nowe problemy – ciii… może nie zauważą
nowe spojrzenia – nie, nie, otworzą przestrzeń do nowych uwag
w obcym spojrzeniu i w obcym słowie
jesteśmy wykonawcą obcych pragnień
runda pierwsza
„Zacznie się szlifowanie” – mówi ktoś bardziej doświadczony
cięcie, rozcinanie, szatkowanie
zszywanie
tekst – coraz bardziej obcy – nie mój – nie nasz
odpad
zapisany gdzieś pod słowami
Przekrwione oczy
drżące dłonie na klawiaturze
duszności
gra
wysysająca radość tworzenia
współ-bycia
opór stał się dopasowaniem
piszemy aby opublikować
tuż przed wysłaniem
czy dobrze
co?
tekst milczy
– odniesiony do obcych słów (Pławski i in. 2018)

I co? I co dalej?
Czekamy na drugą recenzję.
Dalej piszemy. Nie wiedząc, co robimy.
Bycie w słowach.
Bycie w przepływach.
Mamy też jechać na konferencję, by o tym opowiedzieć.

Obozowiska nomadów
Pierwsza prawdziwa konferencja, na jaką pojechałem, miała miejsce w górach,
tuż przy granicy. Sygnał w komórce nieustannie zanikał. Żaden autobus czy
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pociąg tutaj nie dojeżdżał. Trzeba było mieć rower albo samochód. Jedyny
sklep oddalony był kilometr od domu, w którym się zatrzymaliśmy. Wokół
przyroda, majestatyczne góry.
Samych uczestniczek i uczestników było około dziesięciu. Obrady zaczynały się po kolacji, po tym jak ludzie wrócili już z górskich szlaków, gdy słońce
powoli skrywało się za szczytami. Powietrze robiło się coraz chłodniejsze. Na
stole pojawiły się butelki różnych alkoholi, z których każdy mógł korzystać
według własnego uznania i potrzeb. Referaty prelegentów miały trwać około
godziny, ale nie wytyczono limitów czasowych. Były to raczej wystąpienia,
każdego dnia jednej bądź dwóch osób, spontaniczne i naturalnie przechodzące w dyskusję, która trwała dopóki temat się nie wyczerpał lub ciało nie
zmusiło do snu.
Wtedy jeszcze nie występowałem. Słuchałem, piłem, paliłem i od czasu
do czasu zabierałem głos. I chociaż byłem wśród profesorów i doktorów, ja,
tuż po studiach, nie czułem się jak student. W półmroku, w zadymionym
pomieszczeniu czy przy stole na tarasie pensjonatu – liczyły się tylko problemy, tylko problemy filozoficzne. W dzień zresztą też. Podczas spacerowania
po górach rozmowa o Nietzschem ma sens. Filozofia przeplatała się z życiem,
życie z filozofią. Anegdoty z analizami, dowcip z powagą, która nie sprawiała
jednak wrażenia akademickiego napuszenia. Uniwersytet powoływany przez
deliberującą wspólnotę był dostojny przez swoją prostotę. Przez zawieszenie
relacji akademickich. Zostawienie tego wszystkiego za sobą w oczyszczającej
trasie przez całą Polskę. Przez drogę przez góry. I ciszę pogranicza.
Kolejna konferencja, w której wziąłem udział, też obyła się w górach.
Uczestników było trochę więcej, obrady przeprowadzano o normalnych
porach. Niemniej najciekawiej robiło się wieczorami. W zatłoczonym i zadymionym pokoju toczyliśmy dyskusje o tym, co powiedziane, i o tym, co napisane. Nie troszcząc się o nic. Nad ranem czas na krótki sen. Obrady i spacery.
Odeśpię dopiero po powrocie do domu, myślałem. Tutaj organizm funkcjonował inaczej. W innej przestrzeni, w innym czasie.
To były początki. Konferencje nawiedzonych filozofów, dla których filozofia była nie tyle nauką, ile sposobem życia. Gromadzeniem się i dyskutowaniem. Spacerowaniem. Dlatego gdy po dostaniu się na studia doktoranckie
pojechałem na zwykłą konferencję, odbywającą się w murach uczelni, z obiadem i kolacją, gdzie sztywność sprawiała, że z trudem przełykało się dania,
przeżyłem lekki kulturowy szok.
Dyskusje były ucinane, podobnie jak wystąpienia, chociaż to ostatnie
zależało od posiadanego tytułu. Jako magister zostałem ograbiony z połowy
czasu – co dla osoby mało wprawnej w wystąpieniach było dość stresujące.
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Szybko zrozumiałem, że to, co mam do powiedzenia, niewielu interesuje.
Mówiłem pod koniec konferencji, prawie do pustej sali.
Ten schemat się powtarzał – luźne, przypadkowe zgromadzenie, w którym
każdy mówi swoje i wraca do domu. Ewentualnie można było dostrzec małe
grupki starych znajomych, z reguły profesorów, niezwracających uwagi na
młodych. Niekiedy nikt nie zwracał uwagi na nikogo. Później dowiedziałem
się, że to konferencje dla punktów. My, młodzi, musieliśmy na nie jeździć, aby
mieć stypendium. Starsi jeździli, aby mieć co wpisać do sprawozdania. Tylko
po to. Niektórzy przychodzili na swoje i wyjeżdżali od razu, niektórzy zostawali na obiedzie – mało kto był na całości.
Pod względem egzystencjalnym konferencje, o których pisałem na
początku, a konferencje, powiedzmy, typowe różniły się radykalnie. W tych
pierwszych chodziło przede wszystkim o spotkanie i wspólną rozmowę, którą
referat miał prowokować. W drugich zaś liczył się referat, w tym sensie, że
liczyło się, żeby go wygłosić. A może precyzyjniej – istotne było potwierdzenie
wystąpienia. W każdym razie w przypadku konferencji typowych odczuwałem
ogólne poczucie bezsensu. Błąkałem się w przerwie kawowej, wymieniałem
grzecznościowe uwagi z innymi osobami. Zdarzało się też, niejako wbrew, że
podczas konferencji tworzyła się mikro-konferencja. Niekiedy czysto przypadkowo. Spotkanie jakieś osoby, drugiej, trzeciej – i exodus z obrad na obrady
prawdziwe. Niekiedy nawet w opozycji. Zarówno obrady, jak i nasza wspólnota. Młodzi kontra starzy.
Oczywiście nie wszystkie konferencje typowe były nacechowane ścisłą hierarchią i stanowiły jedynie środek do pozanaukowego celu, jakim są punkty.
Mimo tego instrumentalizacja konferencji sprawiła, że radykalnie ograniczyłem swoje wyjazdy. Zresztą nie tylko ja. Zdarzały się typowe konferencje,
będące ucztą naukową i spotkaniową. Konferencje-wydarzenia i mikrokonferencje podczas konferencji. Takie sytuacje stawały się czymś, co owocowało dobrymi znajomościami. Później jeździłem na konferencje, aby spotkać
ponownie te osoby, znowu z nimi porozmawiać. Organizując takie przedsięwzięcia samemu, też starałem się, aby konferencje nie były tylko odczytaniem
referatów, lecz rodzajem przeżycia. Tym, co Zamojski i Jendza nazywają praktykowaniem uniwersytetu.
Tworzyć przestrzeń demokratyczną, równościową przestrzeń dyskusji. Bez
celebrowania tytułów, bez walki o prestiż, bez oceniania wystąpień w skali
od jednego do dziesięciu – ani w żadnej innej skali. Chyba że w pod kątem
pobudzania lub nie. Poszukiwanie i tworzenie takich przestrzeni sprowokowało mnie również do innego traktowania samych wystąpień. Coraz częściej
robiłem z nich performans. Wciągałem publiczność w coś, co niekoniecznie

pieśni partyzantów

305

wpisuje się w tradycje wygłaszanie referatu. Zmieniałem scenerię. Odgrywałem rolę, lecz nie tę ustanowioną przez tradycję, czyli rolę osoby referującej,
lecz tę związaną z doświadczeniami, o których opowiadałem. Prowokowałem
wydarzenie.

International Conference on Critical Education
jako przykład
Coroczna konferencja International Conference on Critical Education (ICCE)
stanowi przykład demokratycznej przestrzeni, przestrzeni spotkań i wzmacniania pewnego środowiska, nie tylko naukowo, lecz przede wszystkim egzystencjalnie. Edukacyjni, rewolucyjni nomadzi, rozproszeni, zdziesiątkowani
przez siły neoliberalne i religijny fundamentalizm, mają swoje miejsca zgromadzeń. Rozbijają namioty, by dzielić się, opowieściami z przebytych dróg.
Rozproszone historie walki łączą się w rewolucyjną opowieść o niegasnącym
oporze, o porywającej nadziei, napełniając zmęczone serca nową miłością
i siłą do dalszej transformacji świata.
Dave Hill, główny organizator wszystkich spotkań, podkreśla za każdym
razem, w mowie otwierającej obrady, że głównym celem ICCE jest tworzenie sieci wymiany myśli i doświadczeń, tworzenie relacji rozbudzających międzynarodową solidarność. To nie jest tylko powtarzana mantra, lecz realna
praktyka, jaka tam się odbywa. Przede wszystkim profesorowie, i to niekiedy
o światowej sławie, nie oddzielają się od młodych, lecz sami ich zagadują.
Nikomu nie skraca się czasu wystąpienia. Zresztą wszyscy sami się dyscyplinują z szacunku dla głosu i czasu innych. Profesorowie nie dostają większych
paczek ani lepszych posiłków. Nie wyjeżdżają po swoich wystąpieniach.
Płaskość relacji, demokracja. Chociaż…
Choć na początku konferencji Dave Hill podkreślał jej antyelitaryzm i to, że prawdziwymi gwiazdami byli wszyscy jej uczestnicy, to kult celebrytów był obecny i tu. To właśnie uczestnicy pokazali, jak bardzo wzory kultury popularnej przeżarły społeczność
akademików i aktywistów społecznych. Od początku do końca konferencji robiono
sobie zdjęcia z Peterem MacLarenem, który co prawda nie wiedział, koło kogo stoi, ale
chętnie wchodził w rolę zakopiańskiego misia i pozował do zdjęć z kolejnymi osobami
i grupami (Zielińska, Kowzan i Krzymiński 2015: 155).

ICCE nie jest typową konferencją, na którą przyjeżdża się jedynie po to, by

wygłosić swój referat i opublikować później tekst. Alienująca i wyalienowana
produkcja akademicka, nudne referaty – nie wiadomo nawet, czy interesują
one samych autorów – publikacje obrastające pleśnią w zakurzonych tomach
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pokonferencyjnych to nie jest rzeczywistość kreowana w ramach ICCE. Wiedza rozwijana dzięki zgromadzeniu staje się wiedzą wspólną, przekładającą
się bezpośrednio na wywrotowe praktyki. Historie przyniesione z różnych
części globu wzbogacają i rozszerzają lokalne perspektywy, rozwijając krytyczną oraz rewolucyjną świadomość.
ICCE jest wydarzeniem – specyficznym doświadczeniem autonomicznej,
komunistycznej wielości. Jest spotkaniem, które wyzwala z lokalności, ale
nie w stylu neoliberalnym, lecz socjalistycznym, wskazującym na walki, akty
oporu i solidarności, problemy rozgrywające się w innych krajach, wrażliwości i konteksty obowiązujące gdzie indziej. Ponadto ICCE pokazuje, jak ważna
jest radykalna wyobraźnia, utopijne myślenie, celebrowanie nadziei na rewolucyjną zmianę pogrążającego się w destrukcji kapitalizmu.
Dla mnie ICCE jest czymś, co pozwala wydobyć się z podwójnego skolonizowania. Jednego, które wmówiło nam, że komunizm oznacza dyktaturę
partii, cenzurę, polityczną przemoc i obezwładniający strach; drugiego, które
wmówiło nam, że demokracja to dyktatura partii, że kapitalizm jest jedyną
alternatywą, że przemoc ekonomiczna to jedynie działanie sił natury, a polityczne represje są ochroną społeczeństwa przed samozagładą. Dekolonizacja w moim przypadku dotycząca myśli Marksa i marksizmu, krytykowania
kapitalizmu… nie zawsze przebiegająca bezproblemowo… dekolonizacja jako
zakwestionowanie tożsamości zastanej, wyprodukowanej…
Nigdy nie widzieliśmy otwarcia konferencji, które wzbudziłoby tyle emocji, co otwarcie ICCE w wykonaniu Dave’a Hilla. Szczerą deklaracją, że jest nie tylko marksistą,
lecz wręcz trockistą, stworzył ramy konferowania umożliwiające dyskusję prawdziwie akademicką, bo oderwaną od rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Dzięki
niemu większość badaczy z Polski poczuła się we Wrocławiu „obcokrajowcami”– bo,
jak podkreślał w swoim wystąpieniu Tomasz Szkudlarek, „mamy w Polsce alergię na
marksizm” i na myślenie o równości, skażeni doświadczeniem PRL-u. Z drugiej strony,
nie mamy innego języka krytykowania kapitalizmu. Wrażenie to mogło pogłębić się
po prezentacjach walk nauczycieli, uczniów i studentów z Turcji, Grecji czy Indii, przy
których polskie dylematy wyglądały jak problemy krajów bogatej Północy. Badacze
z Polski nawet jeżeli w swoich środowiskach postrzegani byli jako (lewicowi) radykałowie, to na tej konferencji okazywali się zaledwie liberałami, niektórzy zaczęli wręcz
tłumaczyć się ze swego konserwatywnego liberalizmu. W zasadzie już w czasie otwarcia konferencji stało się jasne, dlaczego na świecie pedagogika krytyczna żyje, a w Polsce na konferencji Pedagogika krytyczna dziś. Pytania o teorię i praktykę (Uniwersytet
Gdański, 2012) ogłoszono jej śmierć (Zielińska, Kowzan i Krzymiński 2015: 154–155).

Dla mnie nie był to wstrząs. Wcześniej byłem na ICCE w Salonikach. Jeszcze wcześniej na DPR w Londynie. Tam zetknąłem się z pracą pedagogów
krytycznych, z mówieniem o Marksie bez zniżania głosu, ze sprawozdaniami
z prac w slumsach.
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Napisałem po jednej z konferencji ICCE: „Zwinęliśmy namioty i rozproszyliśmy się po świecie, niektórzy wrócili do własnych hord, inni do ich poszukiwania czy tworzenia. Uzbrojeni w słowa, uzbrojeni w książki, możemy włączyć
się w proces rozwoju świadomości rewolucyjnej. To nam zostało. I obietnica
ponownego spotkania. Obietnica odrodzenia”.
Znów wyłonimy się na horyzoncie, który obecnie przysłaniają chmury gazu łzawiącego. Pośród krzyków domagających się demokracji powstaje nowa świadomość
rewolucyjna, poszukująca świata opartego na godności, równości gospodarczej, kreatywności, pokoju, współpracy, sprawiedliwości i miłości do naszych bliźnich oraz do
planety, która nas żywi (McLaren 2015: 12).

Wracamy do obłoków gazu łzawiącego, odoru dominujących ideologii i ich
bezwzględnych praktyk. Wracamy też do lokalnych wspólnot, w których nasz
głos może być słyszany. Wracamy, by kontynuować walkę, silniejsi o doświadczenia innych, o ich pracę, o ich poświecenie, o ich inspirujące słowa i gesty…
Konferencje mogą być jedną z tych przestrzeni, w których tworzy się uniwersytet. To, czy się to uda, zależy nie tylko od organizatorów. Niemniej wiele
zależy właśnie od nich. ICCE nie powstaje spontanicznie, lecz dlatego, że
ludzie chcą, by powstało. Oczywiście nie wszyscy. Niektórzy przybywają, by
zdobyć punkty albo mieć co wpisać do sprawozdania. Dla mnie jest to jednak
wydarzenie. Wracam z niego zawsze przemieniony, pełen energii i pomysłów. Niestety zaczynam dostrzegać pewne pęknięcie. Jest ono cechą wielu
inicjatyw wpólnototwórczych, które dzieją się w ramach uniwersytetu i jego
gry. Akademicka gra rozbudza pragnienie prestiżu. A to nie jest niewinne
pragnienie.
Pęknięcie, które obserwuję, wiąże się z rozejściem demokratyzacji nauki,
z dążeniem do uczynienia danej konferencji, czasopisma czymś prestiżowym.
Czy to oznacza, że nauka jako taka jest niedemokratyczna, jak głoszą niektórzy? Nie. Nabiera elitarnej cechy w ramach specyficznej gry. Dostać się
do klubu, do którego każdy może się zapisać, to żadne osiągnięcie. Dlatego
trzeba stwarzać bariery, które stworzą klub ekskluzywnym. Dopiero przynależność do takiej społeczności jest osiągnięciem wiążącym się ze wzrostem
prestiżu. To po pierwsze.
Druga kwestia jest również niepokojąca i wiąże się z konfliktem kryteriów. To znaczy: o ile wspólnoty bywają zaangażowane społecznie, jak wspomniana podwspólność ICCE , o tyle posiadają własne kryteria tego, co jest
istotne. Oficjalna, dominująca nauka nie zawsze się tym kieruje.
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Najazdy
Konflikt – gra akademicka, polityczne, wspólnotowe zaangażowanie. Nachodzenie na siebie sieci. Przekształcanie ich.
Wiem, dzisiaj mi się wymiary spłaszczyły, wielość ujednoliciła. Ostra dystynkcja między wywrotowymi konferencjami a akademickimi konferencjami.
Zbytnie uproszczenie.
Na ICCE nie raz czułem się jak odludek. Zwłaszcza w Londynie, gdzie koszty
utrzymania sprawiały, że unikałem towarzyskich spotkań i musiałem radykalnie ograniczyć czas przebywania na konferencji. Podobnie było na wspomnianych już górskich wyprawach filozoficznych. Gdybym pojechał sam na takie
zebranie, chyba inaczej bym to wszystko opisał. Konferencje, które wspominam najlepiej, to te, na których pojawiłem się wraz z innymi z mojej wspólnoty. Otwieraliśmy się na innych lub nie. Podobnie jak inni na nas.
Najeżdżaliśmy, najeżdżamy i jesteśmy najeżdżani.
Coś się wydarza. Niekiedy. Zawsze na gruzie i wśród innych wydarzeń.
„We’re all infected!”
Coś wpływa na coś, modyfikuje i rozprasza.
Praca i twórczość, spotkanie i wyrobnictwo. Teresa Bauman i Jarosław Jendza wskazują na dwa rodzaje dialogowania – samemu z sobą i z duchami oraz
podczas spotkania. W pierwszym przypadku działanie akademickie to dążenie do odkrycia – nic więcej się nie liczy, jedynie wsłuchiwanie się w innych,
obserwowanie ich prac. W drugim przypadku zaś mamy do czynienia z wydarzeniem dobrowolnym, które również zawiesza czas instytucji; „tu można
mówić o bezpośrednim dialogu czy polilogu, to tu różne rozumy spotykają
się ze sobą, otwierają się na siebie. Spotkanie uniwersyteckie choć może być
inspirujące i prowadzić np. do pomysłu na badanie czy publikacje, jest właściwe bezproduktywne i afunkcjonalne” (Bauman i Jendza 2016: 121).
Na chwilę?
Po jednej dyskusji znajomy powiedział: „Tylko nie pisz tego, co ci powiedziałem”. Jest trochę przestraszony. Rozmawialiśmy o złożoności pedagogiki.
Chyba. Długo rozmawialiśmy.
To też mój lęk. Po rozmowach. Czy nie sprzedałem swoich pomysłów? Czy
ktoś o tym nie napisze szybciej?
Myśl jako własność, którą kapitalizujemy przez prestiż. Inni jako złodzieje, którzy mogą nas okraść. Już nie inspiracja, już nie partnerki czy partnerzy w dyskusji. Już nie problem jest istotny, ale to, kto to skapitalizuje, kto
zawłaszczy i spotęguje swoje posiadanie. Konkurenci. Ekonomia przejawia się
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w naszym myśleniu, ucina połączenia, rozrywa wspólnotę – nie ma już współpracy, nie ma już bezinteresowności.
Przyglądam się podanemu przez Bauman i Jendzę przykładowi radości
prac y akademickiej: „dorobek naukowy to coś, co człowiek ma zaklepane,
moje i nikt mi tego nie zabierze” (Bauman i Jendza 2016: 121).
Moje, moje, moje. Zastanawiam się, na ile myślenie o nauce jako tworzeniu
odkryć przez wybitne jednostki, czy po prostu przez jednostki, stanowi wyraz
ekonomicznego myślenia o pracy.
Myśl, która jest moja. Myśli nienależące do nikogo, a będące wszystkich.
Sam nie wiem, co jest moją opowieścią, a co jest powtarzaniem cyrkulujących legend.
Należę do licznego – zapewne – zastępu osób, które w swoich zasobach nieświadomości dysponują rezerwuarem treści innych autorów tak dalece im bliskich, że uważanych za własne, tak, że pedantyczne odwoływanie się do nich jest prawie niemożliwe
i zgoła może zahamować wolę i realizację przekazu zwierzenia prywatnego. Od pewnego czasu zresztą mam pokusę konstruowania tekstów skomponowanych z samych
cytatów wybranych z dzieł monumentalnych wielkich myślicieli, ale także znaczących
twórców literatury pięknej, poetów czy eseistów (Żukrowska 2010: 26).

Mit akademicki zagnieżdżony w rynkowym myśleniu. Cenienie pojedynczego
autorstwa, pomimo że nie odpowiada ono temu, jak naprawdę tworzy się
naukę: jest to kolektywna i społeczna praktyka (Cleave i Bridges-Rhoads
2013) – (nie)możliwe napięcie – jak już mówiłem: nie jest możliwe pisanie
samemu, zawsze pisze się kolektywnie – tak jak i myśl: nie sączy się z pojedynczego, autonomicznego rozumu/mózgu czy jednostkowego, myślącego ja.
trudno ustalić, kto właściwie odkrył przyczynę SARS. […] Na sukces pracowały wszystkie laboratoria, wzajemnie negocjując i kontrolując swoje badania. WHO ostatecznie
stwierdziło, że pracownicy wszystkich 11 laboratoriów „zbiorowo odkryli” przyczynę
SARS. Podobnie jak nie było pojedynczego autora, tak też nie było pojedynczego nadzorcy, który kontrolowałby całe przedsięwzięcie. WHO nie dysponowało żadną formalną władzą nad laboratoriami, z którymi się kontaktowało. Mogło jedynie zachęcić
je do podjęcia działań i pomóc w ich koordynowaniu. Na ogół jednak jednostki biorące
udział w badaniu organizowały pracę oddolnie (Afeltowicz 2012: 277).

wielość
mitów – iluzji – pragnień
wielość opowieści
zawsze
w sieciach władzy i oporu
…namioty stają się domami
…hordy stają się kupcami
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kupcy ruszają na pustynię…
osiedla pustoszeją…

moje…
Uniwersytet, bo…
…jeszcze umożliwia doświadczanie czegoś innego
…jeszcze się nie zredukował do…
…wciąż umożliwia otwieranie: na siebie, na innych, na świat
…można w nim pisać – wspólnie
…można w nim rozmawiać – razem
Reformy, tak jak i tradycja, kapitalizm, jak i feudalizm, są tym, co ogranicza
jego transformacyjną moc.
Uniwersytet istnieje jako pewna możliwość.
Na ile ta możliwość jest uprzywilejowaniem i możliwa jest tylko dzięki uprzywilejowaniu? Na ile możliwość ta przyczynia się do znoszenia uprzywilejowań
i rozwijania demokracji poza podwpólnościami?
Na ile transformuje nie tylko bezpośrednich uczestników? Na ile przyczynia
się do transformacji społecznej?
Na ile nasze konferencje coś zmieniają?
Na ile nasze publikacje coś zmieniają?
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LIST(Y) W BUTELCE

Wyzwaniem jest stworzenie pedagogiki,
która nie zaraża, lecz leczy.
Arthur P. Bochner, Coming to narrative

W momencie kończenia tej książki, kiedy już robię ostatnie poprawki przed
recenzjami, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Białymstoku dochodzi do protestów w związku z ustawą Jarosława Gowina. W oporowych sieciach szepta się, że to sygnały ostrzegawcze, przygotowanie przed
większymi protestami. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni akt – symboliczny,
aby ocalić resztki godności. Zaznaczyć swój sprzeciw. Następnie bunt wyrażają Poznań i Katowice, pojawiają się listy poparcia. Również w Szczecinie.
Otrzymuję telefon od przewodniczącego Solidarności: trzy dni „Warsztatu”, gdzie przygotuje się bibułę i opracuje postulaty. Wspólnie z tymi, którzy
się zjawią, rozpocznie się pracę nad wizją akademickiego Szczecina. Będzie
dostęp do Internetu, też jakaś woda do picia i coś do jedzenia, jakby ktoś miał
ochotę. Można nawet spać. Dobrze, gdyby pozapraszać ludzi.
Zapraszam. Czas na o(d)pór (Rutkowiak 2010).
Dwie studentki zaczynają rozmowę odnośnie protestu. Na czym powinniśmy się skoncentrować? Pojawia się myśl, że to my, humaniści, jesteśmy
zbędni w oczach społeczeństwa, niepotrzebni. Odzywa się Paulina. Mówi, że
wie, dlaczego społeczeństwo nas tak postrzega. Dlatego, że zawiedliśmy jako
akademicy, jako intelektualiści.
zawiedli akademicy i intelektualiści, którzy dali sobie wmówić, że bez osobistego
bogactwa nic nie znaczą, zabrali się więc z energią za jego gromadzenie, nie znajdując
już czasu ani chęci do udziału w życiu publicznym; zawiedliśmy wszyscy krzątając się
wokół własnych spraw, ignorując sferę publiczną, zapominając o republikańskiej zasadzie, że dobre życie wymaga dobrego społeczeństwa, a to może osiągnąć tylko wtedy,
gdy łączy się troskę o dobro własne z troską o dobro wspólne (Szahaj 2014: 79).

Zgadzam się z tym, co sugeruje Paulina. Uniwersytet wsobny, zorientowany na obronę swojego uprzywilejowania, uniwersytet jako schron przed
kapitalizmem, gdzie profesor może żyć innym życiem niż masy pracowników
poddanych wyzyskowi (zob. Kochan 2005, Kruszelnicki 2011) – taki uniwersytet nie zasługuje na istnienie. Uniwersytet i ludzie uniwersytetu zobowiązani są do troski o dobra wspólne.
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To, co […] krytycy potępiają jako upolitycznienie uniwersytetu, stanowi wyraz tego
samego gniewu, który skłonił studentów i pracowników Uniwersytetu Karola w Pradze do oporu wobec komunistów w 1948 roku, a studentów i pracowników uniwersytetów południowoafrykańskich do oporu przeciwko prawom segregacji rasowej.
Wszystkie uniwersytety godne tego miana zawsze stanowiły centrum protestów społecznych. Jeśli uniwersytety amerykańskie kiedyś przestaną być takimi centrami,
stracą one szacunek do samych siebie, a także szacunek całego świata akademickiego
(Rorty 2010: 95–96).

Myślę. Czas odzyskać szacunek do siebie. Protesty, które zaczynają mieć
miejsce, mogą przywrócić wiarę w uniwersytet – o ile wykroczą one poza
wsobną narrację. Pewnym zwiastunem tego są komitety antyfaszystowskie
czy wcześniejsze współprace z OZZ Inicjatywą Pracowniczą. Na ile się uda to
nam? Na ile nasz protest będzie czymś, co rozpala płomienie nadziei, zwiastuje inny świat?
„To jest walka o duszę nauczyciela” (Ball 2003: 217).
W obliczu prekaryzacji, zwłaszcza zaś dyfuzji, silnego rozproszenia robotników kultury i wiedzy, szkoły i uniwersytety są być może ostatnim miejscem, w którym koncentracja jest możliwa (Rauning 2009: 45–46).

Jeszcze przed spotkaniem z buntowniczkami i buntownikami w ramach
„Warsztatu” zastanawiam się, co jest ważne dla mnie w tym proteście. Zatrzymanie reformy, która może doprowadzić do zlikwidowania mojego uniwersytetu? To na pewno. To jednak nie wszystko. Protest może mieć większe
znaczenie.
Dwie kwestie mnie nurtują – mówię do wyimaginowanego rozmówcy –
konkurencyjność i wspólnota. Darwinizm naukowy jest odbiciem darwinizmu
społecznego. Te narracje się wspierają i wytwarzają wizję świata, w którym
każdy jest rywalem każdego, gdzie życie to nieustanna walka, w której przetrwać mogą tylko najsilniejsi. Tymczasem wiemy, że to ideologia, złe odczytanie Darwina. Prymitywna narracja kapitalistyczna, która powróciła. Zamiast
niej należy przypomnieć Kropotkina. To, że pomoc wzajemna jest źródłem
rozwoju (Kropotkin 2006), że to podstawa dla rozwoju zaangażowanej nauki
(Kropotkin 1925) i moralnego rozwoju człowieczeństwa (Kropotkin 1949).
Później ten duch odżywa u Abramowskiego w koncepcji kooperatywy.
Czyli nauka opiera się na współpracy?
Nie tylko nauka. Społeczeństwo. Konkurencja jest raczej czymś niemoralnym. Zwłaszcza gdy powiązana jest z pochwałą nierówności. Teraz dużo się
pisze o tym, jak nierówność jest destrukcyjna, a równość sprawia, że życie jest
lepsze (Therborn 2015, Wilkinson i Pickett 2011). Chodzi więc o stworzenie
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kontrnarracji, w której życie staje się bezwarunkowe, gdzie ludzie nie są
poświęcani na ołtarzu kapitału, postępu czy…
Tylko ludzie?
Nie. To druga kwestia. Walka o wspólnotę to nie walka o wspólnotę akademicką. To nie tylko opowiedzenie się za i zaproszenie do o(d)poru całego
sprekaryzowanego świata ludzkiego. Nowa wspólnota nie jest też silna, ale
„rozdzielona” (Nancy 2010), jakakolwiek (Agamben 2008). Wspólnota nie
tylko ludzka (Haraway 2012). Wspólnota, która nie konstytuuje się poprzez
wroga (Schmitt 2000), przez wykluczenie „szóstego” (Kafka 2016).
Trochę to mało konkretne…
To… takie zasady. Podstawy, na których można przejść do konkretu. Ramy
myślenia dla postulatów, dla nowej narracji. Teraz trzeba będzie przejść do
konkretów i robić to wspólnie. Zresztą to się zaczyna dziać. Jest wielość, która
może zmienić imaginarium. Nawet jeżeli nie dzisiaj, to… Nawet jeżeli na razie
to walka w polu dyskursu. Zresztą nie wiadomo, co się stanie, gdy ciała pojawią się na ulicy (Butler 2016).
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Przeciwko ustawie strajkuje Warszawa, Poznań i Białystok. Słychać głosy
poparcia ze Szczecina i Wrocławia. Strajkują głównie studenci i doktoranci,
dołączają młodzi pracownicy. W trakcie okupacji na Uniwersytecie
Warszawskim przychodzą do nas emeryci i absolwenci. W ciągu czterech
lat na UW nie spotkałem tylu koleżanek i kolegów z innych wydziałów co
w trakcie jednego dnia obecnego protestu.
CZWARTA NOC,
przeciwko Gowinowi coraz więcej miast!
Miasta akademickie, da się.
Pozdrawiamy z naszego pałacu.
Zajmujcie swoje!

W ramach solidarności, jedno z warszawskich liceów postanowiło
pouczyć się pod okupowanym budynkiem

Dziś na dziedzińcu Wydziału Filozoficznego
solidarność ze strajkiem okupacyjnym wyrażą poeci
i performerzy.
Komisja Uczelniana NSZZ
„Solidarność” Uniwersytetu
Szczecińskiego,
w geście solidarności
z protestującymi
i odpowiedzialności,
podejmie w dniach od 11
do 15 czerwca 2018 roku
działania, których celem

będzie uświadomienie
mieszkańcom Pomorza
Zachodniego skali
zagrożeń związanych
z procedowanym
obecnie w Sejmie RP
projektem ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym
i nauce.

NA KOŃCU BYŁO SŁOWO
I co? I co o tym myślisz?
O książce?
Tak. Jesteś z niej zadowolony? Osiągnąłeś to, co chciałeś?
Nigdy nie wie się, czy się osiągnęło to, co się zamierzało. Nie wiesz, co czytelniczka lub czytelnik z tym zrobią. Oni dopisują znaczenia. To jest pewien
materiał – może pobudzić, ale nie zawsze tak, jak chcemy. To jest ryzyko nie
tylko autoetnografii, lecz także pisania jako takiego. W każdym razie napisanie tego było dla mnie ważne. I to nie w tym sensie, że mam książkę. Że zdobędę dzięki temu ileś tam punktów w ramach okresowej oceny pracownika,
bo teraz to i tak nic nie wiadomo, co i jak z tymi ocenami… lecz w tym sensie,
że było ono dla mnie w jakimś sensie transformujące. Czuję jakbym tym pisaniem coś zamknął i coś otworzył. I nie chodzi jedynie o kwestie teoretyczne,
moją zmianę stosunku do paradygmatu studiowania – za dużo w nim metafizyki… Wiem, że mówię nieprecyzyjnie. Tylko że nie jestem w stanie na razie
powiedzieć dokładnie, czym jest to „coś”. Za mało czasu upłynęło. To wciąż
jest jeszcze świeże…
„Coś” – cała precyzja tej książki…
Nie chodzi o precyzję. Nie wiem za bardzo, co to znaczy. Chciałem wskazać
na te sfery rozmycia, niewiedzę. Nie wiem, co się dzieje podczas dydaktyki,
podczas spotkań… Tworzy się interpretacje, ale one się rozpadają. Próbowałem radzić sobie z niepewnością…
I chyba nie za dobrze…
To znaczy?
Wiesz, te twoje dualizmy to rażące uproszczenia. Aż skręcało mnie. Nek
rofilia/biofilia, kapitalizm/akademia, życie/śmierć… Trochę to zbyt uproszczone, gdy tymczasem analizy upominają się o ujmowanie złożoności
(Chutorański 2015).
Rozumiem. To jeden z moich problemów. Mogę na to odpowiedzieć na dwa
sposoby. Nie wiem, czy się wykluczają, czy nie. Pierwsza odpowiedź brzmi: nie
zgadzam się, ujmowałem złożoność. Zobacz chociażby kwestie dydaktyki. Nie
opisywałem jej w wąskim ujęciu, ale starałem się uwzględnić makroperspektywę (Sajdak 2013), ujawnić liczne powiązania. Czy przy kolektywnym pisaniu – jak wiele rzeczy nas transformowało, z czym musieliśmy się mierzyć…
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Kapitalizm. Źródło całego zła…
W pewnym sensie tak. Tyle że kapitalizm to nie jest jakaś rzecz, to nie jest
pieniądz. Takie redukcjonistyczne myślenie o kapitale, jako o rzeczy, prezentują niektórzy badacze. Szukają, gdzie jest kapitał, co znaczy, gdzie jest kasa,
„gdzie ulokowany jest kapitał” (Szadkowski 2015b: 238). On jest wszędzie. To
system. To wiele rzeczy. Przenika on relacje, ustanawia podmioty, wpływa na
nasze pragnienia i sposoby myślenia – o sobie, o świecie, o innych. W pewnym
sensie zlewa się ze społeczeństwem, staje się nim. Poza tym na uniwersytecie
nie tylko on jest problemem. Autorytaryzm akademicki, który omija hierarchizację rynkową, wprowadza własne reguły, też jest problemem (Czerepniak-Walczak 2016). Upiór feudalizmu nawiedzający uniwersytet… Mamy rodzaj
hybrydowości. Pisałem o niej w innym miejscu (Szwabowski 2016). Uniwersytet jest złożony i jest on w pewnym środowisku. To ulokowanie wpływa na
to, jaki jest i czym się może stać, jak i jakie zmiany może wprowadzić.
Znowu ograniczasz się do uniwersytetu…
Nie. Wychodzę od konkretu. Od jednego elementu, który spaja w sobie
inne. Tak rozumiem tezę Negriego i Hardta (2005), że walki lokalne przeskakują automatycznie na poziom globalny.
Bo wszystko jest połączone?
Coś w tym stylu.
A drugie?
Co?
Drugie wyjaśnienie.
Chodziło o podkreślenie. Efekt. Wyjście od ostrych przeciwstawień…
Potem wprawdzie rozmywanych, ale jednak na początek wstrząs, ustawienie
narracji.
Efekty specjalne.
Tak.
I co?
To znaczy?
Zostaje tylko efekt?
Słowo-zaproszenie.
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Przypisy końcowe
Cytaty z tekstów obcojęzycznych, które pojawiają się w książce, są moim przekładem.
Przykładowo „niscy duchem” mogliby odmówić finansowania książki, utrudniać
procedurę awansową czy podejmować inne administracyjne działania mające uciszyć
mnie lub mój głos. Oczywiście gdyby „niscy duchem” posiadali władzę na uniwersytecie. Niezależnie od tego warto przytoczyć słowa Noama Chomsky’ego: „Gdybyście
więc byli szkalowani przez jakiś komisarzy, działajcie dalej – mimo to róbcie swoje”
(Chomsky 2018: 30).
3
„Dziś musimy uparcie walczyć o przestrzeń dla marzeń o lepszym świecie i tworzyć jego plany. To nie jest czcza zachcianka. To nieodzowne, jeśli chcemy pokonać
nie tylko Trumpa, ale trumpizm” (Klein 2018: 285).
4
Pracowałem w kilku wyższych szkołach prywatnych, a obecnie pracuję na etacie
na uniwersytecie. Zaczynałem na „umowach śmieciowych”, potem na czas określony, a następnie na czas nieokreślony. Moje doświadczanie szkolnictwa wyższego jest
więc zróżnicowane. Dodatkowo doświadczenia innych też przenikają do moich i konstruują akademickie self. W książce czasami zmieniam narracje, obce historie przedstawiam jak swoje, a swoje jak obce. Ma to na celu chronienie konkretnych osób, lecz
nie konkretnych wydarzeń. Oczywiście sprawy publiczne są sprawami publicznymi.
5
Dla porządku zaznaczam, że Frommowska nekrofilia różni się od tej, której używa w swojej najnowszej książce Ewa Domańska (2017). Dla usprawiedliwienia zaś
dodam, że we Frommie zaczytywałem się w liceum. Później do niego nie wracałem,
traktując go jako trochę zrzędliwego, naiwnego humanistę. Przywoływanie jego prac
wydawało mi się mało akademickie. Już po napisaniu pierwszej wersji tej książki zacząłem czytać Pochwałę przyjaźni Michała Herera i tam natrafiłem na fragment: „Sądzimy, że jesteśmy już dużo «dalej» niż Erich Fromm czy Karen Horney. Do tego
stopnia, że wspominanie tych nazwisk w otoczeniu ludzi zajmujących się poważnie
zarówno psychoanalizą, jak i teorią społeczną, budzi podejrzliwość, a w najlepszym
razie śmiech politowania. Niewątpliwie istnieją po temu dobre racje […]. Zarazem
jednak, gdy idzie o podstawowy aspekt krytyczno-diagnostyczny, ich rozważania
zdezaktualizowały się tylko nieznacznie” (Herer 2017: 50). Rafał Włodarczyk podejmuje się przemyślenia Fromma w kontekście pedagogiki krytycznej, uznając, że może
przyczynić się to do rozwoju pespektywy krytycznej w edukacji (Włodarczyk 2016,
o aktualności myśli Fromma zob. też Jabłoński i Włodarczyk 2016).
6
Etyka rozumiana nie jako problem dobrego życia, lecz posłuszeństwo wobec
władz ustanawiających politykę publikacyjną i zasady ewaluacji pracy naukowej.
7
Zbigniew Kwieciński dostrzega jednak „iskry nadziei” w mobilizacji przeciwko
polityce Prawa i Sprawiedliwości, wskazując na odradzanie się prodemokratycznych
ruchów społecznych (Kwieciński 2018). Również w Stanach Zjednoczonych mroczna era Donalda Trumpa rozbudzała społeczeństwo. Na ile ruchy społeczne wytworzą
nową narrację, nową umowę społeczną, a na ile zostaną zdławione przez nowy totalitaryzm i/lub starą politykę pozostaje, oczywiście, kwestią otwartą (por. Slater 2018).
1

2
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8
Należę do tych szczęściarzy, którzy oceniani są co roku. Pozwala mi to zaobserwować wahania ocen między 4,20 a 4.90 (z tego samego przedmiotu). Według biurokratycznych dyrektyw moja dydaktyka nie budzi zastrzeżeń. Chyba nie powinienem
się nią przejmować. Byle nie dostać poniżej 3, bo wtedy zwraca się uwagę władzy.
I wtedy jest problem. Wtedy pustka oceny zaczyna budzić niepokój, bo trzeba nadać
jakiegoś znaczenia ocenie poniżej 3, chociaż ocena taka znaczenia żadnego nie ma.
Mnie, jako dydaktykowi, nie niesie ona informacji, nie potrafię wykorzystać jej dla
ulepszenia własnej pracy. Dodatkowo głos studentów, zredukowany do liczby, ulega
wyciszeniu – zostają pozory, które czasami można wykorzystać w wewnętrznych
rozgrywkach akademickich. Iluzja, która jest narzędziem władzy.
9
Przyjęcie płynności self, jego nieustanne wyłanianie się i rozpadanie w określonych środowiskach, a tym samym ujawnianie raczej sposobów upodmiotawiania niż
jakiegoś rdzenia podmiotu, jest tym, co sprawia, że moje podejście do narracji różni
się od tego, które proponuje Maria Reut (2010).
10
Warto zwrócić uwagę na tekst Marka Neocleousa, w którym dowodzi on, że faszyzm nie jest pragnieniem nekrofilnym. Faszyzm nie tyle kochał śmierć, co uznawał
ją za żywą: „faszyzm myśli o śmierci jako o czymś w pewnym sensie również żywym
czy jak o możliwości bycia żywym raz jeszcze” (Neocleous 2005: 42). Jest to raczej
pragnienie bycia w śmierci. „W faszystowskiej wyobraźni zmarli nie są martwi. Są
nieumarli” (Neocleous 2005: 46). Jako nieśmiertelni są jednak oni czymś w rodzaju
żywych trupów. Narodowymi zombie – gdzie śmierć stanowi jednocześnie ze wspólnotą zamieszkującą w śmierci. Faszyzm jest o tyle nekrofilny, że jego horyzont wyznacza, jako jedyna pozytywność i realność, śmierć. I to ona jest wyżej stawiana niż
życie. Zmartwychwstanie poprzez śmierć nie tyle oznacza zmartwychwstanie do życia wiecznego, ile tkwienie w jądrze śmierci, wzmacnianie jej i żywienie.
11
Zombie stanowi chwyt retoryczny, co ma swoje konsekwencje. Demonizacja
przeciwnika poprzez redukcję go do bezmyślnej, agresywnej i kierowanej prymitywnymi odruchami istoty nie pozwala na rozwinięcie emancypacyjnej polityki. Łatwo
też ulega odwróceniu, gdzie to na przykład liberałowie mogą zostać uznani za zombie (Mattera 2010). Interesująco problem ten porusza Eric Boyer, ukazując narracje
o zombie z perspektywy Orientu i okcydentalizmu, gdzie obie strony ukazują siebie
jako hordy zombie zagrażające ich sposobowi egzystencji. Boyer stwierdza, że taka
narracja uniemożliwia dialog. Jako rozwiązania proponuje ujęcie marksistowskie,
w którym to system stwarza zombie, którymi stają się istoty ludzie, zaś panami –
międzynarodowe korporacje (Boyer 2014).
12
Marcin Pławski, Colette Szczepaniak i Paulina Wężniejewska są studentami,
z którymi od lat współpracuję przy różnych projektach autoetnograficznych. Ostatni
nasz projekt dotyczył kwestii kolektywnego pisania.
13
O dobrach wspólnych zob. Bollier i Helfrich (2012), Ostron (2013), Boiler (2014),
Haiven (2014), Obeng-Odoom (2016), Hardt i Negri (2012), Łapniewska (2017).
14
Coraz trudniej zrozumieć podział na lewicę i prawicę. Na przykład za lewicę
niektórzy uważają neoliberalną, konserwatywną Platformę Obywatelską. Warto też
zauważyć, że termin lewactwo niemalże pozbawiony jest sensu i stanowi epitet mający dyskredytować wroga (Drozda 2015).
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W momencie, kiedy piszę te słowa w polskim parlamencie nie ma nawet formalnie czerwonych, różowych, a nawet partii liberalnych (w innym znaczeniu niż
liberalizm gospodarczy).
16
Koncepcja publicznego intelektualisty opracowana przez Girouxa jest dość dobrze znana (zob. Aronwitz i Giroux 2003; Giroux 1988, 2004; Giroux i Searls-Giroux
2004; Giroux i Witkowski 2010; omówienia tej kwestii zob. Kashani 2012, Szwabowski 2014a, Kruszelnicki 2016). Zob. też problematyzację intelektualisty z perspektywy foucaltowskiej (Chutorański 2013). Warto też zwrócić uwagę, że intelektualistami
stają się coraz częściej bojowie wielości, jak protestujący studenci czy związki zawodowe, które też jednocześnie tworzą przestrzeń publiczną, w której rozkwita myśl
krytyczna zjednoczona z działaniem (Giroux 2013, Gilbert 2013).
17
Cytaty pochodzą z serialu The Walking Dead.
18
Koncentracji na self nie należy rozumieć jako narcyzmu. Oczywiście istnieje zagrożenie, że zbytni nacisk na auto w autoetnografii przyniesie taki rezultat (Winker
2018), to jednak nie jest on wpisany w autoetnografię jako taką (Grant i in. 2013).
19
Szczerość pojawia się też w pisaniu w obliczu kresu życia (zob. Gajda 2010). Ja
codziennie umieram i nie wiem, kiedy to się skończy. Nie mam gwarancji, że doczekam publikacji tej książki. Może stąd bierze się moja odwaga konieczna do parezji.
20
Fragmenty zatytułowane Kronika zostały zainspirowane lekturą trylogii USA
Johna Dos Passosa. Norman K. Denzin (2006) uznaje tworzenie takich kronik za
metodę badawczą. Fragment ten jest kolażem cytatów, chociaż bez cudzysłowów.
Korzystałem z gazet, tygodników i portali internetowych.
21
Warto podkreślić, że zwiększanie grup ćwiczeniowych i wykładowych jest globalnym trendem w szkolnictwie wyższym. Tym samym stajemy się światowi, wprowadzając destrukcję do naszych „peryferyjnych” i „zapóźnionych” uniwersytetów.
22
W dyskursie o przedsiębiorczości edukacji wyższej sama przedsiębiorczość stanowi
raczej chwyt dyscyplinujący, mający nadawać niektórym praktykom w quasi-rynkowej
wizji uniwersytetu aury profesjonalności czy nowoczesności, chociaż ich rozwiązania
są z epoki powstawania fabryk i zarządzania Taylorowskiego. Widać to zarówno na
poziomie lokalnego uniwersytetu, jak i w rozwiązaniach ministra oraz projektów do
Ustawy 2.0. Badając różne użytki, Matthew Mars i Cecilia Rios-Aguilar stwierdzili, że
przedsiębiorczość w kontekście uniwersytetu jest używana bez jasnego wyjaśnienia terminu i redukowana do rynkowego działania (Mars i Rios-Aguilar 2010).
23
Odwołuję się tutaj do sagi Pieśni lodu i ognia autorstwa George’a R.R. Martina
oraz serialu Gra o tron stworzonego przez Davida Benioffa i D.B. Weissa.
24
Wykład jest dość problemowy. Z jednej strony traktuje się go dość często jako
element dydaktyki transmisyjnej, z drugiej zaś wielość form, które może przyjąć,
sprawia, że przybiera on formy zbliżone do ćwiczeń. Krytyka wykładu jest już dość
dobrze znana i wciąż ponawiana. Kwestionowanie zasadności wykładu, postulaty
rezygnacji z niego nie są niczym szokującym. Wciąż też istnieją obrońcy wykładu
i to w jego klasycznym sensie, niekoniecznie wywodzącym się z technologicznego
paradygmatu czy wyznającym konserwatywne wizje edukacji. Chociaż debata i sam
problem wykładu jest interesujący, to wykracza on poza ramy tej książki.
15
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25
Można dostrzec, że Nowak łączy ocenę z oceną osoby. Ocena-wyrok, a nie informacja o postępach w edukacji. Rzeczywiście, ocena jest w tej narracji hierarchizowaniem osób. Nic dziwnego, że budzi (słuszny) opór.
26
Sytuacja taka stanowi o pozorze dostępu do edukacji wyższej. Miała ona miejsce w roku 1968, kiedy to nastąpiła demokratyzacja szkolnictwa wyższego. Ma to
miejsce obecnie w krajach Zachodu. Carlo Vercellone pisze: „nie wolno zapominać,
że większość studentów, by opłacić swoje studia, zmuszona jest pracować, a w 20%
przypadków działalność zarobkowa, rozłożona równo w okresie całego roku, zabiera
połowę ich czasu. […] Pozycja studenta zlewa się w coraz większym stopniu z pozycją pracującej biedoty, a wielu młodych ludzi popada w sytuację, w której nie są
w stanie zdawać egzaminów”.
27
Wiersz ten został stworzony jako kolaż wypowiedzi studentów i studentek pedagogiki dotyczących wykładów. Stworzenie z notek wiersza jest już rodzajem komentarza i analizy. Jest tym, co mi się wydaje, że usłyszałem bądź przeczytałem.
28
Dodałem jedynie odnośniki biograficzne, których oryginalny tekst był pozbawiony. Usunąłem dane osobowe. Tekst był publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej pewnego instytutu w pewnym nieistniejącym mieście przez ponad pół roku.
29
„Większość organizacji działających według sformalizowanych zasad można porównać do hodowli dżab. […] organizacje te specjalizują się w zmienianiu porządnych ludzi w dżaby” (Harvey 2014: 44). Uniwersytety należą do takich organizacji,
które przemieniają ludzi w dziwne stworzenia. Jerry B. Harvey słowo dżaba bierze
od żaby, zaś przedsiębiorstwo produkujące dane podmioty określa bagnami. Chociaż
nie jestem do końca pewien, czy wykorzystanie żaby jako odniesienia nie jest dla
tych zwierząt krzywdzące, to stosuję jego metaforę. Dżaba jest określonym typem,
rzeczą wytworzoną przez dany system organizacji. NadDżab czy NadPodDżab sugerują nie tylko spotęgowanie tendencji udżabienia, lecz przede wszystkim wskazuje
na miejsce w hierarchii. Cechy udżabienia i dżaby opisane są w dalszej części.
30
Jak wspominałem, są rzeczy, których pisać nie można, myśli, których nie wypada wyjawiać. Autocenzura, kiedy zostanie uświadomiona, nie jest aktem pozbawionym autoprzemocy, zmuszaniem się do milczenia. W momencie autocenzurowania
odczuwałem lęk, promieniujący – w ciele i w tekście.
31
Dodałem jedynie odnośniki biograficzne i usunąłem dane osobowe.
32
Wiedza Prawdziwa, Obiektywna – objawiona przez nauczyciela, co czyta podręczniki – zbór informacji do podania/powtórzenia.
33
Dostrzegając, że studentki i studenci dość łatwo wynajdują strategie rozwiązywania problemu, który postawiłem bez rozwiązywania go naprawdę (w ich ujęciu
problemem było nie to, czym jest (wpół)autoetnografia, lecz moje oczekiwania rozumiane jako połączenie i powiedzenie coś nie coś) w późniejszych realizacjach projektu wykorzystałem puzzle z definicjami, które to definicje były poddawane dyskusji.
Puzzle stawiały większy opór strategiom obchodzenia problemu. Zwłaszcza, że nie
działały jak normalne puzzle, kształty do siebie nie pasowały.
34
Obecność ciał, obecność twarzy – nawet stłoczonej, rozmazanej w tłumie – to
coś, co było konieczne. W przestrzeni wirtualnej łatwo poczuć się osamotnionym, głos
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zdaje się znikać w gęstwinach cyfrowej sieci, trafiać jedynie na ekran monitora. O ile
Facebook był istotnym wsparciem i trudno wyobrazić sobie realizację projektu bez tego
narzędzia, o tyle miał on również istotne ograniczenia i musiał być wspierany przez
spotkania w przestrzeni fizycznej.
35
Dostrzegam pęknięcie w koncepcji Lewisa. Jego opisy studiowania różnią się,
kiedy ujmuje je na poziomie metafizycznym i na poziomie politycznym (Lewis 2013).
36
Jednym z celów projektu było uruchomienie głosów. Potraktowałem studentów
jako wywłaszczony, wyzyskiwany lud akademii. I głosy uruchomiły się. Z różnych
stron. Głosy dobiegające z miejsc nieznanych, głosy w mojej głowie. Nie tylko głosy
zapisane, układające się w jakąś opowieść, lecz głosy wypowiadane w trakcie i po
projekcie, zarówno głosy uczestniczek i uczestników, jak i głosy zewnętrze, głosy
profesorskie, głosy władzy, głosy akademickiego ducha prestiżu…
37
Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
38
„Uczono nas w szkole podstawowej, że pierwsze osady na Roanoke były fiaskiem; koloniści zniknęli, pozostawiając za sobą jedynie tajemniczą wiadomość:
«Poszliśmy do Croatan». Późniejsze doniesienia o «zielonookich Indianach» zostały
zdyskwalifikowane jako legenda” (Bey 2003: 126).
39
Barry, Chandler i Clark (2001) zauważają, że na uniwersytetach panuje raczej
autorytarny styl zarządzania. W innym miejscu (Szwabowski 2016) ukazałem, w jaki
sposób feudalne struktury łączą się z neoliberalnymi, wspierając władzę Panów i pozbawiając pracowników wpływu na warunki pracy.
40
Nie znaczy to, że Pan jest dobrym menadżerem, osobą stroniącą od różnych
form przemocy. Istnieje różnica między podleganiem wielu okrutnikom, a jednemu.
Jest to wprawdzie różnica ilościowa, lecz dla przetrwania niekiedy jest ona kluczowa.
Łatwiej obronić się przed jednym napastnikiem niż przed czterema. Czasami jednak
spotkanie z jednym jest naszym ostatnim spotkaniem. Przy większej liczbie Panów
rozpływa się też odpowiedzialność samej władzy: to nie ja, to ten drugi, ja tylko wykonuję polecenia, a ja o niczym nie wiedziałem.
41
Interesującą wizję, wpisującą się w ramy utopistyki (Wallerstein 2008) proponuje Carolina Guzmàn-Valenzuela, pisząc o modelu uniwersytetu złożonego (zob.
Guzmàn-Valenzuela 2018)
42
Kiedy pisałem doktorat dotyczący reformy uniwersytetu, wydawało mi się, że
koncepcja kompleksu militarno-przemysłowego w szkolnictwie wyższym jest typowym wytworem amerykańskim. W Polsce oczywiście wprowadza się neoliberalizm,
lecz nie łączy uczelni z militaryzmem. Jako studenci protestowaliśmy przeciwko wojnie w Iraku, wcześniej sporo z nas uciekało przed poborem, dość niechętnie odnosząc się do mundurowych. Dzisiaj militaryzacja przestrzeni publicznej wkroczyła do
uniwersytetu przy radości władz. Z plakatów straszą uzbrojeni bandyci w mundurach, a niekiedy dumnie przechadzają się korytarzami, nierzadko z bronią.
43
Podczas opracowywania tego fragmentu korzystałem z materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych Rady Samorządów Doktorantów, Komitetu
Kryzysowego Humanistyki Polskiej, Uniwersytetu Zaangażowanego, jak również
z oficjalnych dokumentów dotyczących tej sprawy (iTV Sejm 2017; KKHP 2017; Śli-
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werski 2017b, 2017c; Pałys 2017), z dyskusji na grupach KKHP i UZ, doniesień medialnych oraz wywiadów przeprowadzonych z osobami zaangażowanymi w spór.
44
Zniknięty, czyli desaparecido. Termin odnoszący się do ofiar dyktatur w Ameryce Łacińskiej. „Desaparecido nie jest kimś, kto umarł – nic o jego śmierci nie wiadomo, nic pewnego, nikt przecież nie widział ciała – a zarazem to ktoś, kogo nie ma
wśród żywych” (Domosławski 2007: 182).
45
Ten fragment stanowi zapis spotkania związanego z pisaniem wspólnego tekstu. Wzięli w nim udział Marcin Pławski, Paulina Wężniejewska, Colette Szczepaniak
i ja, Oskar Szwabowski.
46
Konferencja Doświadczanie studiowania zorganizowana została przez Koło
Naukowe Dydaktyki Szkoły Wyższej 5–6.12.2017 na Uniwersytecie Szczecińskim.
W ramach konferencji członkowie Koła przygotowali wystąpienia autoetnograficzne.
Mnie także nakłonili do tego, bym zamiast opowiadać o paradygmacie studiowania,
opowiedział historię. Tak zrobiłem.
47
Dwie rzeczy trzeba podkreślić: 1) Fichte oddziela stan naukowców od innych
stanów i sprzeciwia się wciąganiu ludzi w badania naukowe, 2) może to banalne,
ale żył on w innych czasach i wyzwania, przed którymi stawało zarówno społeczeństwo, jak i naukowcy były trochę inne. Wydaje się, że obecnie potrzebujemy nie
tyle przekazu „prawdy” opartej na zaufaniu do badaczy – które zostało nadwątlone poprzez korupcję nauki, przez kapitał i politykę wąsko rozumianą – ile uczenia
innych tego, w jaki sposób tworzy się wiedzę naukową, jak rozumieć jej działanie
i efekty. Pozwoliłoby to na reagowanie na wyzwania związane z postprawdą czy na
różne maszyny narracyjne – państwowe, rynkowe, religijne itd. – oraz ich złączenia.
W tym sensie stan naukowy powinien ulegać rozproszeniu, ponieważ tego wymaga od nas moment historyczny, współczesne niebezpieczeństwa nowych totalitaryzmów i panującego wciąż totalitaryzmu neoliberalnego. Warto również zaznaczyć, że
autoetnografowie są specyficznymi naukowcami. Ich bezpośredniość, zakorzenienie
w życiu, poszukiwanie sensu, zrozumienia i zmiany, budowanie wspólnot, zaangażowanie społeczne sprawiają, że autoetnografami mogą być wszyscy i, moim zdaniem,
powinni się nimi stawać. Autoetnografia to nic innego jak intensywniejsze życie,
potęgowanie go i próba rozkwitania niezależnie od „stanu”, jej podręczność i jej pozorna łatwość umożliwiają połączenie badania z samym życiem na poziomie immanentnym. Można wtedy odpowiedzieć jak Laurel Richardson – jestem badaczem
swojego życia (Richardson 2002).
48
Nie chodziło nam o znaną relację, mającą ułatwiać prowadzenie badań i zdobywanie lepszego materiału (zob. Tillman-Healy 2003), lecz dziwną, nieokreśloną
praktykę (Pensoneau-Conway i in. 2014).
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