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tekstu Tadeusza Szulca6. Tak wiêc w momencie, gdy w Ameryce i na zachodzie Europy
powstaje wiele ciekawych i zaawansowanych analiz utworów literackich rozpatrywanych
pod wzglêdem ich muzyczno�ci, w Polsce wci¹¿ dyskutuje siê nad tym, czy podejmowaæ
takie badania, czy nie. Druga czê�æ ksi¹¿ki dowodzi, na szczê�cie, ¿e pewna opiesza³o�æ
zosta³a przezwyciê¿ona i ¿e zastosowanie metod interdyscyplinarnych mo¿e prowadziæ
do nieoczekiwanie interesuj¹cych rezultatów, a przede wszystkim odkrywaæ te pok³ady
dzie³a literackiego, które dot¹d pozostawa³y dla czytelnika zamkniête.

Wybór tekstów dokonany przez Hejmeja pokazuje ró¿norodno�æ ujêæ tytu³owego za-
gadnienia, pozwala siê zorientowaæ w rozleg³ej mapie pomys³ów. Mo¿e tylko zabrak³o
niektórych tekstów Micha³a G³owiñskiego, jak np. S³owo i pie�ñ � eseju kluczowego dla
zrozumienia poezji Le�miana, gdzie obja�niona zostaje Le�mianowska koncepcja poezji,
szukaj¹cej swych prapocz¹tków w pie�ni. Z ¿alem zauwa¿am te¿ pominiêcie tekstów Boh-
dana Pocieja, takich jak np. Literacka ekspresja jêzykowa a wiedza o muzyce czy Muzycz-
no�æ i metafizyka w prozie Iwaszkiewicza, które �wiadcz¹ o niebywa³ej kulturze literac-
kiej, muzycznej i filozoficznej autora, równocze�nie prezentuj¹ wysoki poziom konkret-
no�ci oraz precyzji w formu³owaniu wniosków.

Antologia Hejmeja realizuje wytyczone przez niego cele, czyli przedstawia zarys en-
klaw problemowych zagadnienia �muzyka w literaturze�. Pokazuje, ¿e badania interdy-
scyplinarne maj¹ sens i ¿e na osoby chc¹ce zaj¹æ siê t¹ problematyk¹ czeka jeszcze wiele
zadañ i interesuj¹cych kwestii, które nale¿a³oby rozwin¹æ. Antologia jest te¿ szalenie po-
trzebna w znaczeniu �ci�le utylitarnym, gdy¿ zbiera teksty rozproszone w licznych ksi¹¿-
kach i czasopismach w jedn¹ ca³o�æ. Trzeba dodaæ, ¿e jest to pierwsza powojenna polska
antologia, która w tak wyczerpuj¹cy sposób opracowuje zagadnienie muzyki w literaturze.
Warto przypomnieæ równie¿ inn¹ pozycjê, któr¹ tak¿e zawdziêczamy Andrzejowi Hejmejo-
wi � Muzyczno�æ dzie³a literackiego, wydan¹ we Wroc³awiu w 2001 roku, która nie jest
kompilacj¹ zebranych tekstów, ale stanowi wyk³ad w³asnej teorii autora*.

Anna Szlagowska

6 Chodzi o ksi¹¿kê T. S z u l c a  Muzyka w dziele literackim (Warszawa 1937).

* Od Redakcji: Ksi¹¿ka ta jest omawiana w niniejszym zeszycie.

E l ¿ b i e t a  R y b i c k a, MODERNIZOWANIE MIASTA. ZARYS PROBLEMATY-
KI URBANISTYCZNEJ W NOWOCZESNEJ LITERATURZE POLSKIEJ. (Redaktor
naukowy: Ryszard Nycz). Kraków (2003). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych �Universitas�, ss. 342, 6 nlb. �Horyzonty Nowoczesno�ci�. [T.] 27. Komi-
tet redakcyjny: Micha³ Pawe³ Markowski, Ryszard Nycz (przewodnicz¹cy), Ma³gorzata
Sugiera.

Ksi¹¿kê El¿biety Rybickiej Modernizowanie miasta opublikowa³o wydawnictwo �Uni-
versitas� w serii, której wcze�niejsze pozycje (ponad 20) zdo³a³y ukszta³towaæ czytelnika,
jakiego � ze wzglêdu na poziom oczekiwañ � wypada nazwaæ wysoko wymagaj¹cym.
�Horyzonty Nowoczesno�ci� przybli¿y³y polskiemu odbiorcy znaczn¹ czê�æ tego, co sk³a-
da siê na klasykê dzisiejszego dyskursu humanistycznego. Otrzymali�my pozycje, które
wytyczaj¹ kierunki dzisiejszej refleksji zarówno nad �nowoczesno�ci¹�, jak i nad tym, co
coraz powszechniej identyfikuje siê z pomoc¹ s³owa �ponowoczesno�æ�. Seriê, o jakiej
mowa, buduj¹ wszak¿e nie tylko prace klasyczne. S¹ tu te¿ ksi¹¿ki, dla których s¹siedztwo
klasyki to rodzaj listu gwarancyjnego, sygna³u oznaczaj¹cego, i¿ ma siê do czynienia ze
szczególnie oryginalnym i inspiruj¹cym wk³adem w dyskusjê o problemach nowoczesno-
�ci. Nie ulega dla mnie w¹tpliwo�ci, i¿ redaktorzy serii takie listy wystawiaj¹ z najwiêksz¹
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ostro¿no�ci¹ i po g³êbokim namy�le. Dowodzi tego równie¿ przypadek Rybickiej: jej ksi¹¿ka
wybitnie zas³uguje bowiem na to, by znale�æ siê w serii, która � wedle zamierzeñ redakto-
rów � ma zbieraæ g³osy o nowoczesno�ci istotne i warte dalszego namys³u. Modernizowa-
nie miasta usatysfakcjonuje czytelników wymagaj¹cych i najbardziej wybrednych.

Ksi¹¿ka Rybickiej to praca wa¿na w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze dlatego, ¿e
twórczo wpisuje siê w tendencje my�lowe, które od jakiego� czasu zadomowi³y siê w pol-
skiej (i nie tylko) refleksji nad problematyk¹ urbanistyczn¹ w literaturze; po drugie dlate-
go, ¿e wskazuje na istotne pokrewieñstwo pytañ, jakie do tej pory w rodzimych badaniach
nad modernizmem stawiane by³y niezale¿nie od siebie. Przy wstêpnej ocenie pracy Rybic-
kiej � prócz s³owa �wa¿na� � ci�nie siê na usta jeszcze jedno s³owo: atrakcyjna. Ksi¹¿ka
po prostu przyci¹ga. Jej lektura daje ten typ przyjemno�ci, jakiego dostarcza kontakt z ba-
daczem maj¹cym nie tylko wiele do powiedzenia, ale nadto � dbaj¹cym o porz¹dek wy-
wodu (brawa za Indeks rzeczowy!) i zatroskanym o estetykê jêzyka.

Wywód autorki charakteryzuje siê wyra�nie zarysowanym i jasno sformu³owanym
punktem wyj�cia. Ksi¹¿ka, czytamy w pierwszym zdaniu Wprowadzenia, ma byæ opisem
relacji miêdzy miastem a literatur¹ � tak jak kszta³towa³a siê ona w Polsce w koñcówce
XIX wieku i w pierwszych trzech dekadach nastêpnego stulecia. Zadanie to wyra¿a autor-
ka tak¿e inaczej, pytaj¹c, jak siê ma �modernizm� (rozumiany jako formacja artystyczna)
do �modernizacji� (pojmowanej jako proces przekszta³ceñ cywilizacyjnych), a dalej: w jaki
sposób oba te zjawiska wzajemnie na siebie oddzia³uj¹, w koñcu za� � jaki element umo¿-
liwia �cyrkulacjê miêdzy tekstowym a pozatekstowym wymiarem miasta� (s. 12). Trzecia
(obok modernizmu i modernizacji) i najwa¿niejsza kategoria, któr¹ uruchamia w swym
opisie Rybicka, odnosi siê w³a�nie do ogniwa po�rednicz¹cego miêdzy �nowoczesno�ci¹�
w rozumieniu artystycznym i w cywilizacyjnym. Jest nim �do�wiadczenie nowoczesno�ci�.

Tu miejsce, by w paru zdaniach skomentowaæ tytu³. Mo¿e on myliæ i myli, gdy pomi-
nie siê podtytu³ lub � gdy tytu³ rozumieæ siê chce dos³ownie, do czego formu³a �moderni-
zowanie miasta� zdaje siê namawiaæ. Tytu³owe unowocze�nianie ujmuje autorka szeroko:
jako proces, który dotyka tkankê miejsk¹ nie tylko bezpo�rednio (przez zmiany, jakie do-
konuj¹ siê w opisywanym okresie w sferze architektury, technologii, ekonomii czy sto-
sunków spo³ecznych), ale te¿ po�rednio � poprzez �rewolucjê percepcyjn¹� i formuj¹cy
siê na prze³omie wieków XIX i XX �mit urbanistyczny�. W tworzeniu tego mitu uczestni-
czy aktywnie literatura, ale � jak podkre�la Rybicka � nie tylko ona. Mit urbanistyczny
powo³ywany jest bowiem tak¿e przez przekazy o charakterze nieartystycznym, w�ród któ-
rych szczególne miejsce zajmuj¹ projekty urbanistów. I w³a�nie projekty urbanistyczne,
o jakich mowa w ostatnim rozdziale ksi¹¿ki, najdobitniej pokazuj¹, ¿e �modernizowanie�
ma swój aspekt tekstowy, ¿e unowocze�niaæ miasta mo¿na tak¿e (a niekiedy � tylko) na
papierze i ¿e ka¿da wizja urbanisty rzutuje na sposób postrzegania i rozumienia tego, co
chce on zast¹piæ lub zmieniæ. Tytu³ow¹ formu³ê ka¿e zatem autorka czytaæ tak, by �mo-
dernizowanie� odnosi³o siê równie¿ do sfery �wiadomo�ci, by oznacza³o nie tylko nowo-
czesno�æ postrzegan¹, ale te¿ � mo¿na tak rzec � postrzegaj¹c¹. �Modernizacja� � przeko-
nuje Rybicka � w równym stopniu co przedmiotu (czyli miasta) tyczy bowiem podmiotu
postrzegaj¹cego i prze¿ywaj¹cego (�do�wiadczaj¹cego�). Miasto z prze³omu wieków XIX
i XX modernizowane jest m.in. przez mit, ten za� wspó³tworz¹ teksty (w tym � przekazy
literackie). Teksty modernistyczne dokumentuj¹ nowoczesno�æ zarówno samego miasta,
jak i postrzegaj¹cego to miasto podmiotu. Co znaczy jednak nowoczesny podmiot? Jak
wygl¹da do�wiadczenie (prze¿ycie) nowoczesnego miasta? Czym jest �wiadomo�æ epoki
industrialnej? I na koniec: czy modernizm da siê zredukowaæ do problematyki urbani-
stycznej? Do pytañ tych bêdê powraca³.

Ksi¹¿ka Rybickiej rozwija siê czterow¹tkowo. Ka¿dy z czterech w¹tków rekonstruuje
inn¹ poetykê, która w modernizmie (rozumianym � wypada przypomnieæ � szeroko) chcia³a
ud�wign¹æ na sobie ciê¿ar �do�wiadczenia nowoczesno�ci�. Rybicka bardzo zdecydowa-
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nie i konsekwentnie odcina siê od takich ujêæ badawczych, gdzie problematykê urbani-
styczn¹ rozwa¿a siê w trybie refleksji nad tematem i gdzie opis uk³adu tekst�miasto spro-
wadza siê do pytañ o sposoby przedstawienia jednego w drugim. Ujêcia te pozostawiaj¹
na uboczu znaczn¹ czê�æ pi�miennictwa modernistycznego, w której miejsko�æ to sprawa
nie tematu czy technik obrazowania, lecz � z grubsza bior¹c � formy i kontekstu. Je�li
bowiem przyj¹æ, i¿ jedn¹ z konstytutywnych cech, jakie sk³adaj¹ siê na pojêcie nowoczes-
no�ci, jest specjalizacja (w ró¿nych dziedzinach ludzkiej aktywno�ci), i je�li zgodzimy
siê (a nie ma tu powa¿niejszych przeciwwskazañ), ¿e odpowiednik tendencji specjaliza-
cyjnych stanowi w porz¹dku zjawisk artystycznych autonomia dzie³a (eksperymentator-
stwo warsztatowe, �samozwrotno�æ� przekazu, skupienie na tworzywie), to przejawy mo-
dernizowania literatury widzieæ trzeba przede wszystkim tam, gdzie w warstwie przedsta-
wieniowej utworów nie ma skrawka pejza¿u miejskiego, bo po prostu nie ma ¿adnego
�przedstawiania�. Istnieje wiêc taka oto sytuacja: uwik³anie literatury w procesy moderni-
zacyjne za�wiadczone mo¿e byæ (i najczê�ciej bywa) przez odchodzenie od zasady mime-
tyzmu; nowoczesno�æ tekstów modernistycznych jest pochodn¹ swoistego prze¿ycia wiel-
komiejsko�ci. Miasto stanowi zwornik rozmaitych tekstów modernizmu, bo daj¹ siê one
odczytywaæ (i Rybicka tak¹ lekturê proponuje) jako rozmaite jêzykowe utrwalenia tego
prze¿ycia (�do�wiadczenia nowoczesno�ci�). Pole mo¿liwo�ci w tym zakresie jest rozle-
g³e. Autorka pisze: �miêdzy modernolatri¹ i antycywilizacjonizmem, zaanga¿owaniem
i eskapizmem, rozci¹ga siê szerokie spektrum odpowiedzi niejednoznacznych, ambiwa-
lentnych, niekoniecznie ³¹cz¹cych siê ze skrajnymi waloryzacjami� (s. 21). Powtórzê:
Rybicka analizuje problematykê urbanistyczn¹ w aspekcie �do�wiadczenia nowoczesno-
�ci�, a wiêc � de facto � od strony podmiotu, bo tylko jemu mo¿na do�wiadczenie przypi-
saæ. Rozró¿nienie czterech poetyk anga¿uj¹cych siê w relacjê tekst�miasto (parabolicznej,
percepcyjnej, konstruktywistycznej i dokumentu spo³ecznego) jest wiêc zarazem typolo-
gi¹ uk³adu podmiot�przedmiot, a w ostatecznym rachunku � charakterystyk¹ nowocze-
snej podmiotowo�ci.

Spo�ród opisanych przez Rybick¹ czterech sposobów przejawiania siê problematy-
ki urbanistycznej szczególny status nale¿y siê � jak s¹dzê � poetyce percepcyjnej. Z dwu
powodów. Po pierwsze dlatego, i¿ przenika ona do innych trybów (parabolizmu, konstruk-
tywizmu, dokumentu spo³ecznego), staj¹c siê ich niezbywaln¹ czê�ci¹. Po drugie, katego-
ria percepcji naj�ci�lej przylega do pojêcia prze¿ycia (�do�wiadczenia�), najwyra�niej za-
tem wskazuje na podmiot. O tym ostatnim mo¿na powiedzieæ za Rybick¹, i¿ w koñcówce
XIX wieku ulega rewolucyjnym przeobra¿eniom. Staje siê � jak miasto � nowoczesny.

Rewolucjê w dziedzinie podmiotu ³¹czy autorka z kilkoma wa¿nymi transformacja-
mi. Jest to wiêc zmiana punktu widzenia, który z zewnêtrznego (daj¹cego obraz miasta
z ptasiej perspektywy) staje siê wewnêtrznym (co oznacza przyjêcie perspektywy niespiesz-
nego przechodnia lub cz³onka rozgor¹czkowanego t³umu). Zewnêtrzny punkt widzenia to,
jak pisze Rybicka, wa¿ny rys tradycyjnego realizmu, podczas gdy wewnêtrzny jest sk³ado-
w¹ nowoczesnej poetyki percepcyjnej (zob. s. 109). Za uwewnêtrznieniem perspektywy
id¹ � zgód�my siê z autork¹ � inne wa¿ne zmiany. Realistyczny narrator jest podmiotem,
którego aktywno�æ poznawcz¹ monopolizuj¹ widzenie i s³yszenie. Podmiot modernistyczny
nie tylko widzi i s³yszy, ale te¿ czuje. Ma cia³o, które � poprzez wra¿enia dotykowe �
nawi¹zuje ze �wiatem kontakt najdos³owniej bezpo�redni. �Rekorporalizacja widzenia� to
konstytutywna w³a�ciwo�æ nowej (nowoczesnej) perspektywy. Inn¹ jej w³a�ciwo�ci¹ jest
ruch. W przypadku podmiotu modernistycznego niezrêcznie by³oby mówiæ o ruchomym
punkcie widzenia, bo jest to raczej ruchoma bry³a (o w³asnych parametrach przestrzen-
nych) czy � mówi¹c pro�ciej � cia³o przeciskaj¹ce siê przez kolorowy, ha³a�liwy t³um
i bombardowane w ka¿dej chwili tysi¹cem bod�ców. Podmiot stwarzany przez �rewolucjê
percepcyjn¹� to kto� wystawiony na miejskie sensorium, kto�, kto usi³uje sprostaæ �ci�nie-
niu� wielkiego miasta. To nie tylko widz, ale i aktor miejskiego przedstawienia. Podmiot,
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który w scenerii ulicy staje siê cz¹stk¹ cia³a zbiorowego. Przypomnieæ warto, ¿e w³a�nie
u schy³ku XIX wieku, w efekcie swoistego przyspieszenia cywilizacyjnego, rodzi siê ta-
kie cia³o zbiorowe, którym mo¿e byæ nie tylko t³um (ze swoj¹ w³asn¹ psychologi¹), ale te¿
� wspólnota zamieszkuj¹ca metropoliê, warstwa lub grupa spo³eczna, naród. W ostatnim
rozdziale pracy Rybicka wraca do konsekwencji �rewolucji percepcyjnej� (i rewolucji,
która dotyka podmiot). Pisze mianowicie o projektach architektonicznych, którym patro-
nuje my�l, i¿ organizm miejski (jako przestrzeñ i jako uk³ad spo³eczny) jest �chory� i ¿e
urbanistyka powo³ana zosta³a po to, by podj¹æ dzia³ania sanacyjne. Mówienie o �choro-
bie� miasta (a warto przypomnieæ, ¿e wiek totalitaryzmów zakres stosowalno�ci tej meta-
fory wybitnie powiêkszy³) to konsekwencja zmian, jakim uleg³o pojêcie podmiotu.

Wrócê teraz do kwestii, jak¹ poruszy³em pytaj¹c o �wiadomo�æ epoki industrialnej.
I ponownie przywo³am formu³ê tytu³ow¹, by zaj¹æ siê tym razem jej drugim cz³onem �
�miastem�. Ksi¹¿ka Rybickiej, której my�lowe rusztowanie usi³owa³em ods³oniæ, to � jak
powiedzia³em � rzecz warta g³êbszej analizy. Do analizy takiej zaprasza tytu³ i wielokrot-
nie powtarzane we Wprowadzeniu (ale te¿ dalej) stwierdzenie, ¿e miasto stanowi³o pars
pro toto procesu modernizacyjnego, ¿e literatura nowoczesna przynosi³a (mówi¹c s³owa-
mi E. Timmsa, zob. s. 10) �odpowied� na wyzwanie miasta�. Pozwolê sobie teraz na dy-
gresjê osobist¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e ksi¹¿kê Rybickiej czyta³em równolegle z inn¹. Idzie
o pracê Iana Cartera Railways and Culture in Britain. The Epitome of Modernity (2001).
Taka przeplatanka lekturowa (polsko-nowozelandzka) sprawi³a, ¿e zacz¹³em przypomi-
naæ sobie inne publikacje, gdzie spotka³em siê z podobnym do Carterowskiego podej�ciem
do nowoczesno�ci, tj. gdzie rolê najwa¿niejszego do�wiadczenia kulturowego dla ca³ej
formacji modernistycznej (od po³owy XIX w. do po³owy XX w.) przypisuje siê podró¿o-
waniu poci¹giem1. Do czego zmierzam?

Zmierzam do postawienia tezy, i¿ refleksja nad nowoczesno�ci¹ biegnie dwutorowo,
w oparciu o dwa za³o¿enia, z których jedno akcentuje d³ugi zaci¹gniête przez formacjê
modernistyczn¹ w mie�cie, drugie mówi o takich zad³u¿eniach w stosunku do kolei. Z jednej
strony brzmi¹ g³osy tych, w których opinii esencj¹ nowoczesno�ci jest miasto (zw³aszcza
wielkie), z przeciwnej strony � tych, dla których tê esencjonalno�æ prezentuje kolej. Nie
twierdzê, oczywi�cie, ¿e �urbanistyczne� i �kolejowe� interpretacje nowoczesno�ci roz-
wijaj¹ siê niezale¿nie. My�lê wszak¿e o tym, i¿ to, która opcja dominuje, zwi¹zane jest
z tradycj¹ badawcz¹ i ¿e w polskiej tradycji badawczej �kolejowe� ujêcie nowoczesno�ci
nie zdo³a³o siê dot¹d ukszta³towaæ2. A �kolejowe� i �urbanistyczne� spojrzenie na nowo-
czesno�æ wydaj¹ mi siê wzglêdem siebie komplementarne � w takim samym mniej wiêcej
stopniu jak kategorie czasu i przestrzeni. Zwracam uwagê na porz¹dek, w jakim te katego-

1 W kolejno�ci wydawania by³yby to: L. M a r x, The Machine in the Garden. Technology &
the Pastoral Ideal in America (1964). � H. S u s s m a n, Victorians and the Machine. The Literary
Response to Technology (1968). � W. S c h i v e l b u s c h, Geschichte der Eisenbahnenreise. Zur
Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert (1977; ksi¹¿ka zawdziêcza sukces angiel-
skiemu przek³adowi z 1979: The Railway Journey. Trains and Travel in the Nineteenth Century,
a zw³aszcza amerykañskiej edycji z 1987, z podtytu³em: The Industrialisation of Time & Space in
the 19th Century). � N. F a i t h, The World the Railways Made (1984). � M. F r e e m a n, Railways
and Victorian Imagination (1999). Do tej listy móg³bym dodaæ wnikliwe studium o wp³ywie kolei
na przeobra¿enia wiktoriañskiej Anglii (J. S i m m o n s, The Victorian Railway, 1991), monografie
stacji kolejowej (J. R i c h a r d, J. M a c K e n z i e, The Railway Station. A Social History, 1986;
S. P a r i s s i e n, Station to Station, 1997), studia o rozk³adach jazdy i biletach (M. I. B r a y, Rail-
way Tickets. Timetables & Handbils, 1991; B. S. L o m a z z i, Railroad Timetables, Brochures
& Posters. A History and Guide for Collectors, 1995) i dziesi¹tki artyku³ów...

2 By³bym niesprawiedliwy, gdybym nie wspomnia³ w tym miejscu o pionierskim tomie: Szyb-
ko i szybciej. Eseje o po�piechu w kulturze. Red. D. Siwicka, M. Bieñczyk, A. Nawarecki. Warszawa
1996.
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rie wymieni³em. Do�wiadczenie czasu jest chyba prymarne wzglêdem prze¿ycia przestrzeni,
skoro jêzykowy uzus tê hierarchiê utrwala (nie mówi siê nigdy �przestrzenioczas�).

Kolej (powtarzam s¹d w tej materii obiegowy) zrewolucjonizowa³a czas i przestrzeñ.
U schy³ku XIX wieku nowoczesno�æ (nowoczesna technologia) wniknê³a do najintym-
niejszych zakamarków codzienno�ci. Sta³a siê odczuwalna m.in. jako zupe³nie nowe do-
�wiadczenie � po�piech. Czas przedindustrialny p³yn¹³ leniwie i w ka¿dym miejscu w³a-
snym rytmem. Nie by³o jednej rzeki czasowej, by³y lokalne, lu�no ze sob¹ spojone cieki
i strumyczki. W miastach zegary na ko�cio³ach i wie¿ach ratuszowych wybija³y godziny
wedle wskazañ s³oñca; pojêcie synchronizacji (a tym bardziej � dok³adno�ci) nie istnia³o.
Ka¿de miejsce mia³o wiêc swoje w³asne po³udnie. Kolej wymusi³a standaryzacjê czasu,
narzuci³a miejscowo�ciom czas ponadlokalny. Wprowadzi³a te¿ now¹ kategoriê � punktu-
alno�æ. Za spraw¹ stref czasowych nowoczesny �wiat zacz¹³ przypominaæ wyregulowany
mechanizm. To wra¿enie �maszynizacji� ¿ycia potêgowa³a jeszcze bardziej sama kolej,
która wymaga³a rozk³adu jazdy, ten za� sprawi³, i¿ czas sta³ siê fizycznie wyczuwalny,
materializuj¹c siê w formie ksi¹¿ki (od lat czterdziestych XIX w. ukazuj¹ siê regularnie
tomy rozk³adu � Bradshaw). Czas czuli te¿ ci, którzy w kieszeniach nosili zegarki. Narra-
tor opowiadania Allana Edgara Poego Cz³owiek t³umu3 obserwuje przez kawiarniane okno
t³um: stale, w mechanicznym rytmie, powtarza siê gest zdejmowania kapelusza i spogl¹-
dania na zegarek. Czas nowoczesny nabywa³ fizyczno�ci tak¿e inaczej, przeobra¿a³ siê
bowiem (ju¿ w XIX w.) w przedmiot, który mo¿na �mieæ�, taki ponadto, który warto
�oszczêdzaæ� (i na odwrót: czasu nie wypada �trwoniæ� czy �marnowaæ�). Za spraw¹ foto-
grafii (dagerotypii) czas dawa³ siê �zatrzymaæ�, �utrwalaæ� i przechowywaæ. Czas staje
siê w XIX stuleciu warto�ci¹ wymienn¹, dobrem. Nowoczesne (i kapitalistyczne) podej-
�cie do tego dobra streszcza siê w powiedzeniu �czas to pieni¹dz�4. Artystycznym odpo-
wiednikiem takiego przewarto�ciowania jest m.in. motyw �wy�cigu z czasem� (�dead-
line�5). Specjali�ci mówi¹, ¿e w po³owie XIX wieku kolej czas uporz¹dkowa³a, uregulo-
wa³a i zagê�ci³a. Podda³a wiêc temporalny wymiar ¿ycia podobnym zabiegom, z których
pomoc¹ miasto zmieni³o przestrzeñ. Do�wiadczenia obu tych transformacji sk³adaj¹ siê na
pojêcie �la vie moderne�.

Gdyby szukaæ kategorii, która najlepiej oddaje presjê, jak¹ wywiera na mieszkañców
�rodowisko wielkomiejskie (industrialne), to trzeba by siêgn¹æ po s³owo �szok�. Rozwa-
¿ania Rybickiej o �do�wiadczeniu nowoczesno�ci� i �poetyce percepcyjnej� bior¹ w ra-
chubê szok jako wi¹zkê bod�ców o genezie przestrzennej, tzn. takich, które bombarduj¹
zmys³y (wzrok, s³uch, wêch, dotyk, smak). Walter Benjamin w klasycznym ju¿ eseju pi-
sa³: �Prze¿yciu szoku, jakiego przechodzieñ doznaje w t³umie, odpowiada »prze¿ycie«
robotnika przy maszynie [...]�6. Badacze, których wcze�niej przywo³a³em, uzupe³niaj¹ to
zdanie uwag¹, i¿ miejscem, gdzie cia³o po raz pierwszy wystawione zosta³o na konfronta-
cjê z si³ami (bod�cami) modernizacji, by³ przedzia³ kolejowy. Kolej zrodzi³a szok. Zanim
s³owo �szok� trafi³o do leksykonu psychiatrii, mia³o sens militarny i techniczny. Dopiero
pó�niej (wskutek katastrof, jakim ulega³y poci¹gi, i procesów o odszkodowania dla ofiar)
pojawi³o siê inne znaczenie (�szokiem� okre�lano zmiany patologiczne lokalizowane
w rdzeniu krêgowym), by na koniec (na prze³omie XIX i XX w.) zwyciê¿y³o u¿ycie odno-

3 Opowiadanie stanowi przedmiot analizy W. B e n j a m i n a  w szkicu: O kilku motywach
u Baudelaire�a. Prze³. B. S u r o w s k a. �Przegl¹d Humanistyczny� 1970, nry 5�6.

4 S. B e ³ z a  (Odg³osy Szkocji. Warszawa 1897, s. 19), zaskoczony �ciskiem przed kasami
londyñskiej kolei podziemnej, t³umaczy³ sobie i czytelnikom: �w Anglii time is money (czas jest
pieni¹dz), tam wszyscy t³ocz¹ siê jeden przez drugiego�.

5 Zob. N. D a l y, Railway Novels. Sensation Novels and the Modernization of the Senses.
�English Literary History� 66 (1999), s. 475.

6 B e n j a m i n, op. cit., nr 6, s. 105.
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sz¹ce s³owo do stanu mentalnego (nerwicy pourazowej). Szok, podkre�laj¹ to fachowcy,
ma wyra�ny komponent czasowy. We wczesnych opisach medycznych ³¹czy siê go z nie-
gotowo�ci¹ podmiotu na przyjêcie bardzo silnych bod�ców. Temporalno�æ szoku zaznacza
siê te¿ w tym, ¿e gwa³towne i silne bod�ce trwaj¹ w organizmie, pozostaj¹ w nim na d³ugi
czas (jako ��lady w psychice�), odzywaj¹c siê ró¿nymi dolegliwo�ciami (bezsenno�æ, kosz-
mary senne, lêki, brak ³aknienia, itp.).

Benjamin (wci¹¿ odwo³ujê siê do jego eseju o motywach u Baudelaire�a) pisa³, ¿e im
wiêkszy udzia³ szoku we wra¿eniach, tym silniejsza musi byæ interwencja �wiadomo�ci7.
�wiadomo�æ ma do spe³nienia funkcjê �tarczy obronnej�, chroni¹cej podmiot przed de-
strukcyjnym dzia³aniem bod�ców, jakie wysy³a industrialne otoczenie. Jeden z takich bod�-
ców nie podpada pod zmys³y. Rodzi go nie wielkomiejskie sensorium, lecz nowoczesna
czasowo�æ. Destrukcyjne dzia³anie czasu na jednostkê u�wiadamiano sobie do�æ wcze�-
nie. W koñcówce XIX wieku lekarze coraz odwa¿niej przestrzegali przed ��miertelnym
zagonieniem�. Czasu nie poznaje siê zmys³ami, ale do�wiadczenie temporalno�ci mo¿e
byæ dla jednostki równie dolegliwe jak o�lepiaj¹cy blask, nag³y huk lub silne uderzenie
fizyczne. W pracach o nowoczesno�ci wspó³tworzonej przez kolej pojawia siê niekiedy
my�l, i¿ energia, jak¹ uwolni³a rewolucja w transporcie i sposobach komunikowania siê
(kolej, nowoczesny system pocztowy, wysokonak³adowa prasa, telegraf) zosta³a przez
kulturê koñca XIX wieku �zaabsorbowana� w postaci wzrastaj¹cej �nerwowo�ci� ¿ycia,
ta natomiast sta³a siê �buforem� (celowo u¿ywam �kolejowego� okre�lenia N. Daly�ego),
³agodz¹cym skutki kolejnych szoków.

Takie ujêcie sprawy daje podstawê, by mówiæ o �literaturze kolejowej� w znaczeniu,
do którego w polskich badaniach zupe³nie nie przywykli�my. Idzie o rodzaj pi�miennic-
twa artystycznego, które zrodzi³y lata osiemdziesi¹te XIX stulecia i które mia³o czytelni-
kowi do zaoferowania �nerwowo�æ� (podniecenie, strach, napiêcie), dawkowan¹ wszak¿e
z umiarem � tak jak podaje siê organizmowi szczepy bakterii, by uzyskaæ uodpornienie na
wywo³ywan¹ przez te bakterie chorobê. �Literatura kolejowa� chcia³a chroniæ czytelnika
przed ci�nieniem czasu. By³a rodzajem lekarstwa na po�piech. Pomaga³a podmiotowi skon-
struowaæ �tarczê� na tyle mocn¹, by wytrzymywa³a si³ê bod�ców, jakimi bombarduje go
industrialne otoczenie. Lepszym (i bli¿szym polskiej tradycji nazewniczej) okre�leniem
by³aby tu �literatura sensacyjna�, tyle tylko, ¿e w polszczy�nie, inaczej ni¿ np. w jêzyku
angielskim, s³owo �sensacja� w znikomym stopniu niesie znaczenie cielesno�ci i sensual-
no�ci8. A w literaturze sensacyjnej (kolejowej) stawk¹ jest w³a�nie sensualno�æ. Idzie wszak
o to, by czytelnik �czu³� podniecenie, strach, napiêcie. By �czu³�, jak ksi¹¿ka (jej fabu³a)
go wci¹ga, zniewala, uzale¿nia. Ka¿e wytrwaæ w lekturze do koñca.

Powie�æ sensacyjna (nazywana te¿ �gatunkiem punktualnym�9) dokumentuje nowe
do�wiadczenie czasu. Jest ono charakterystyczne nie tylko dla metropolii, ale dla ca³ej
formacji industrialnej, a wiêc tak¿e dla miejsc, gdzie wprawdzie nie ma wielkich skupisk
ludzkich, ale gdzie dotar³a ju¿ kolej. Gdy przychodzi zilustrowaæ nowoczesne do�wiad-
czanie czasu, badacze powie�ci sensacyjnej siêgaj¹ po Arthura Conan Doyle�a (Sherlock
Holmes nie rozstaje siê z tomem Bradshaw i stale spogl¹da na zegarek) i sporz¹dzaj¹ listê
utworów, które ³¹czy wykorzystywanie motywu �wy�cigu z czasem�. Lista polskich tytu-
³ów by³aby mo¿e skromniejsza, ale mimo wszystko okaza³a. Znalaz³oby siê na niej z pew-

7 Ibidem, nr 5, s. 74.
8 Angielskie s³owo �sense� (od którego pochodzi m.in. �sensation�) znaczy wiêcej ni¿ polskie

�zmys³�. Jest ono bowiem pozosta³o�ci¹ po dawnej nauce o duszy (�wewnêtrznym, �wiêtym ciele�).
Wedle niej w³a�ciwo�ci duszy znajduj¹ siê pod dzia³aniem siedmiu planet i siedmiu czynników ze-
wnêtrznych: ogieñ, dla przyk³adu, odpowiada za ruchliwo�æ, woda � za elokwencjê, ziemia � za
samopoczucie (�feeling�).

9 D a l y, op. cit., s. 473.
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no�ci¹ opowiadanie Gustawa Dani³owskiego Poci¹g (1899; s¹dzê, ¿e przynosi ono mode-
lowe zastosowanie motywu �deadline�), by³oby te¿ miejsce na Zepsuty ornament (1910)
Romana Jaworskiego, na cykl Stefana Grabiñskiego... Dla jasno�ci: nie zamierzam tutaj
toczyæ sporu o to, które podej�cie do modernizmu (urbanistyczno-przestrzenne czy kole-
jowo-czasowe) jest wa¿niejsze. S¹dzê jednak, i¿ polskie badania najnies³uszniej zanie-
dbuj¹ problemy kolejowe.

Zapytam teraz, jak zmieni³aby siê ksi¹¿ka Rybickiej, gdyby autorka � prócz prze-
strzennego komponentu nowoczesno�ci � przeanalizowaæ zechcia³a komponent czasowy.
Co sta³oby siê, gdyby w polu obserwacji autorki znalaz³y siê takie kategorie, jak po�piech,
prêdko�æ, regularno�æ (czas, w przeciwieñstwie do przestrzeni, sk³ada siê z jednostek �równo
od siebie oddalonych�, jest z natury bardziej regularny). Odpowied� zawiera siê czê�cio-
wo w tym, co ju¿ napisa³em. Ksi¹¿kê musia³yby wzbogaciæ uwagi o korporalizacji czasu,
o nowoczesnym ciele, które formowane jest przez po�piech. Nieuchronnie wraca tutaj pro-
blem pocz¹tku formacji modernistycznej (w cywilizacyjnym i artystycznym rozumieniu).
Przekszta³cê to na pytanie: kiedy europejskie miasta wchodz¹ w nowoczesno�æ, kiedy struk-
tury, utworzone przed wiekami i przez stulecia niezmienne, zosta³y naruszone, rozbite,
gruntownie przetransformowane? Kiedy nast¹pi³a rewolucja urbanistyczna i co by³o jej
iskr¹ zapaln¹? Rybicka nie pisze o tym, choæ cofa siê w analizie do wieku XVIII (rozdzia³
pierwszy), sugeruj¹c tym samym, ¿e nowoczesno�æ wybuch³a gdzie� w XIX stuleciu
(i raczej w drugiej po³owie). Nie daje jednak odpowiedzi � kiedy.

 Badacze kultury zgodnie twierdz¹, ¿e miasta a¿ do pocz¹tków wieku XIX mia³y czytel-
n¹ strukturê i widoczne dla wszystkich granice. Te, które za³o¿ono w �redniowieczu, odzna-
cza³y siê gêst¹ siatk¹ ulic (zbiegaj¹cych siê na rynku) i opasuj¹cym ca³o�æ murem. Miasto
przedindustrialne ¿y³o niespiesznie. Odleg³o�ci by³y tu na tyle niewielkie, ¿e wystarczy³o je
pokonywaæ pieszo. W po³owie XIX stulecia �redniowieczn¹ tkankê miejsk¹ dotyka niespo-
tykany wcze�niej typ transformacji. Wspó³cze�ni mówili o nim jako o �wandalizmie�, pó�-
niejsi komentatorzy i historycy za� o �twórczej destrukcji�. Potrzeby kapitalistycznego ryn-
ku wymusi³y na towarzystwach kolejowych, by w imiê oszczêdno�ci czasu wprowadzi³y
tory do centrum, by dla poprawienia �cyrkulacji� kapita³u poci¹g wje¿d¿a³ wprost do dziel-
nic �ródmiejskich. Realizacja takich potrzeb komunikacyjnych przynios³a zag³adê mu-
rom, wielu historycznym budowlom, a niekiedy ca³ym kwarta³om zabudowy (np. londyñ-
skiemu Camden Town, co utrwala Dickens w powie�ci Dombey i syn). W po³owie XIX wie-
ku kolej � dos³ownie � zdobywa miasto. Pokazuj¹ to m.in. grafiki Gustave�a Doré�ego (z to-
mu: London. A Pilgrimage, 1871). Londyñski terminal Euston za�wiadcza militarn¹ klê-
skê przesz³o�ci (i starego porz¹dku) architektoniczn¹ form¹ ³uku tryumfalnego. Na posta-
wionych obok ³uku pawilonach jeszcze dzi� przeczytaæ mo¿na biegn¹ce po fryzie nazwy
miejscowo�ci � podbitych przez towarzystwo London & North Western Railway.

Miasto nowoczesne, formowane przez kolej, sta³o siê tworem nieludzkim i nienatu-
ralnym. Tak¿e przez odleg³o�ci. Nie mo¿na ju¿ by³o pokonywaæ drogi pieszo, a je�li nawet
by³o to mo¿liwe, powodowa³o stratê czasu. Rozci¹g³o�æ przestrzeni urbanistycznej (wy-
muszona zmianami demograficznymi i rozwojem przemys³u) zaczê³a byæ postrzegana jako
przeszkoda, a pó�niej � jako dokuczliwa pustka, obszar nudy, sfera wyczekiwania i nic-
nierobienia. Potrzeby �cyrkulacyjne� da³y w Londynie (i nastêpnie w innych metropoliach)
bodziec do szukania rozwi¹zañ usprawniaj¹cych komunikacjê wewn¹trzmiejsk¹. Powsta-
³a �kolej miejska�. Wraz z jej budow¹ kolej (w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ sieæ wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjna) pacyfikuje podziemie. Miasto nowocze�nieje nie tylko w planie
horyzontalnym, ale te¿ � wertykalnym. Pnie siê do góry (drapacze chmur) i posuwa siê ku
do³owi (przej�cia podziemne, tunele i stacje metra).

Kolej sprawi³a, ¿e zamiast fizycznych granic (murów) obszar miasta zaczê³y wyty-
czaæ linie umowne, niewidoczne w terenie, czytelne tylko na mapach (�demokratyzacja�
podró¿owania zwiêkszy³a na nie zapotrzebowanie). Mo¿liwo�æ szybkiego dojazdu, jak¹
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gwarantowa³a kolej, wp³ynê³a na to, ¿e obszary miejskiej zabudowy rozci¹gnê³y siê w pro-
mieniu wielu kilometrów od centrum. Miejsca pracy i domu rozdzieli³y siê definitywnie,
za�wiadczaj¹c o specjalizacji, jakiej uleg³a wzglêdnie jednorodna (�przedindustrialna�)
przestrzeñ. XIX-wieczni Francuzi, dumni z rozwoju kolei, mówili, ¿e ich ca³y kraj staje
siê przedmie�ciem Pary¿a. Kolej przenosi³a bowiem miejsko�æ poza tradycyjne metropo-
lie. Prowincja w XIX stuleciu wkracza³a w nowoczesno�æ, gdy dociera³a do niej kolej;
stacja, choæby najbardziej oddalona od wielkiej metropolii, stawa³a siê jej wysuniêt¹ cz¹stk¹.
Uwagi te kre�lê � jak widaæ � obok ksi¹¿ki Rybickiej. Ale te¿ kwestie, których one doty-
cz¹, znajduj¹ siê obok problematyki, któr¹ podejmuje autorka. Modernizowanie miasta
jest prac¹ wa¿n¹ tak¿e przez to, ¿e u�wiadamia jednostronno�æ (�jednotorowo�æ�) rodzi-
mej tradycji, w której z modernizmem kojarzone jest stale �miasto�, natomiast �kolej� �
zadziwiaj¹co rzadko.

W obszernych i wnikliwych analizach �pasa¿u tekstowego� (formy rejestruj¹cej miej-
sko�æ do�wiadczan¹) zabrak³o choæby wzmianki o tym, i¿ modernistyczny podmiot poru-
szaæ siê mo¿e nie tylko w sposób naturalny (przechadzaj¹c siê, ³a¿¹c, spaceruj¹c, wêdru-
j¹c), ale te¿ � korzystaj¹c z nowoczesnych �rodków transportu (miejskiego). Oprócz te-
kstów-�spacerników� (zob. s. 167) s¹ te¿ przecie¿ takie (a pod wieloma wzglêdami inne!),
gdzie podmiot jedzie, pêdzi, gna. Te w³a�nie nazwa³bym, korzystaj¹c z tytu³u ksi¹¿ki Da-
vida L. Pike�a Passage Through the Hell (1997) �przejazdami przez piek³o�. Poczucie
wyobcowania i zagro¿enia, dokumentowane poetyk¹ paraboliczn¹, nigdzie chyba nie wy-
ra¿a siê w bardziej dramatycznej tonacji ni¿ w utworach, gdzie nowoczesny Babilon po-
strzegany jest z okien pêdz¹cego wagonu. W³adys³aw Reymont pisa³:

�Jechali�my nad labiryntem ulic, placów, domów. Rojowisko ludzkie, zwane Londy-
nem, tonê³o w mgle szarej. Dymy zas³oni³y horyzont, tylko Tamiza zaszarza³a d³ugim pa-
sem, gdy�my przez ni¹ przelatywali, i majaczy³o tysi¹ce wie¿. Na stacjach wprost ruch
szalony. Co chwila mijaj¹ nas poci¹gi, przelatuj¹ nad nami, pod nami, ci¹gn¹ siê te ¿elazne
ramiona szyn, jak wê¿e w setki kierunków i zdaj¹ siê byæ arteriami tego czarnego, okop-
conego, potwornego cielska � Londynu. Wpada siê literalnie niby w odmêt ludzi i do-
mów� [...]; �Za wielkie miasto, za wiele ludzi i rzeczy oryginalnych. Za du¿o odbiera siê
wra¿eñ, za prêdko i wyczerpuj¹co siê tutaj ¿yje. Jest siê w�ród burzliwej fali morza, która
porywa i niesie ze zgie³kiem�10.

Uczucie wyobcowania jeszcze bardziej dokucza, gdy z okien nie widaæ prawie nic
i gdy ma siê wra¿enie, ¿e miasto jest nowoczesnym Hadesem:

�Nie mija kilka minut, druga stacja, oko siê spieszy, aby znale�æ napis, jak stacja
nazywa siê, ale zanim siê mia³o czas oswoiæ z mocniejszym o�wietleniem dworca, poci¹g
ju¿ dalej odjecha³. Tak siê jedzie od stacji do stacji, maj¹c przed oczyma tylko czarny mur
albo królow¹ Wiktoriê pij¹c¹ czekoladê [mowa o nalepionych na �cianach stacji rekla-
mach]�; �Nikt by tu [tj. w londyñskim City] nie prze¿y³ bez przerwy i roku, najlepsze
nerwy porwa³yby siê jak pajêcze nitki. [...] W wagonie przepe³nionym publiczno�ci¹ �wiecz-
ka siê nie�mia³o pali, ale poza oknem posêpnie i czarno, jak w sumieniu zbrodniarza. Dym
ciê d³awi, w gardle ciê wêgiel drapie, huk niezno�ny rozrywa ci uszy, jeste� pod City, gdzie
wytrzymaæ nie mog³e� i ¿a³ujesz, ¿e� siê z City wydosta³, tu bo pod ziemi¹, gdzie spokój
przecie¿ panowaæ winien, jest jeszcze ha³a�niej i niezno�niej... Poci¹g mknie z piêæ lub ze
sze�æ minut, nagle wpada do nowego murowanego sklepu, do wagonów wlewa siê nowa
masa, popychaj¹ ciê zewsz¹d i szturchaj¹, siadaj¹ ci niemal na kolanach, i znowu ciemno,
brudno, smutno, znowu turkot my�li zebraæ ci nie pozwala�11.

10 W. S. R e y m o n t, Lato 1894 za granic¹. Wyda³ z autografu T. M i k u l s k i. Wroc³aw 1948,
s. 8, 9.

11 K. C h ³ ê d o w s k i, Dwie wizyty w Anglii. Lwów 1887, s. 51. � B e ³ z a, op. cit., s. 20,
23�24.
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Jak widaæ, wewnêtrzna perspektywa w �przejazdach przez piek³o� dotyka³a granic
do�wiadczeñ klaustrofobicznych.

Ksi¹¿ka Rybickiej to praca skoñczona i przekonuj¹ca. Moje uwagi sformu³owa³em
przede wszystkim z my�l¹ o tym, co skoñczone jeszcze nie jest. Idzie o seriê �Horyzonty
Nowoczesno�ci�. Marzy mi siê, by za spraw¹ decyzji redaktorów trafi³y do polskiego czy-
telnika prace, które pokazuj¹ modernizm z perspektywy kolejowej, by przedstawiona zo-
sta³a choæby najskromniejsza cz¹stka tego, co przynios³y kulturowe badania nad kolej¹ �
niezmiernie ciekawe i przebogate. Gdyby ukaza³ siê polski przek³ad ksi¹¿ki Cartera, nasza
dyskusja o modernizmie toczy³aby siê inaczej, a jej bohaterem nie musia³by byæ koniecz-
nie Benjaminowski �flâneur�. Gdyby przed laty udostêpniono monografiê Schivelbuscha,
dzi� spiera³bym siê pewnie o inne rzeczy...

Wojciech Tomasik

A d r i a n a  C a v a r e r o, A PIÙ VOCI. FILOSOFIA DELL�ESPRESSIONE VOCA-
LE. Milano 2003. Feltrinelli, ss. 270.

W ostatnich latach Adriana Cavarero znalaz³a siê w krêgu najlepiej znanych wspó³-
czesnych w³oskich my�licieli, a zarazem popularyzatorów w³oskiej filozofii, zw³aszcza
feministycznej, poza granicami W³och1. Choæ od 1990 r. nie sygnuje prac zbiorowych
wydawanych pod szyldem weroñskiego stowarzyszenia filozoficznego �Diotima�, które-
go by³a wspó³za³o¿ycielk¹ w r. 1984, nadal pozostaje w krêgu my�li feministycznej. W po-
stawie wspólnoty (a zw³aszcza autorytarnie usposobionej Luisy Muraro) nie akceptowa³a
Cavarero przede wszystkim zanegowania ca³ej historii zachodniej filozofii, monologowi
�Diotimy� przeciwstawiaj¹c dialog z tradycj¹, dialog z poddanymi przez ni¹ dekonstruk-
cji tekstami filozofów. Autorka stawia siê w sytuacji ucznia Platona, który wskazuje sprzecz-
no�ci i dwuznaczno�ci my�li mistrza. Pokazuje, jak nawet na poziomie metafor teksty filo-
zofii zachodniej korzystaj¹ z do�wiadczenia kobiet, równocze�nie odmawiaj¹c owemu
do�wiadczeniu (podobnie jak cielesno�ci, seksualno�ci, materii) jakiegokolwiek znacze-
nia. W Corpo in figure (Milano 1995) Cavarero zajmowa³a siê �cia³em politycznym�, do-
konuj¹c ponownego odczytania historii idei dotycz¹cych cia³a i polityki, podkre�laj¹c pod-
porz¹dkowanie figuracji cielesno�ci logocentryzmowi polityki. Dalej polemizowala filo-
zofka z tezami  teorii nomady przeszczepionej przez Rosi Braidotti na grunt feministyczny,
a ostatnio w �Who� Engenders Politics? zaprotestowa³a przeciwko rozsadzaj¹cej my�l fe-
ministyczn¹ od wewn¹trz i�cie patriarchalnej wojnie2. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ w³osk¹ my�l
feministyczn¹ dnia dzisiejszego jest bowiem, zdaniem Cavarero, uwik³anie w typow¹ dla
filozofii patriarchalnej akademick¹ gigantomachiê, któr¹ tocz¹ ze sob¹, z jednej strony,
kartezjañski podmiot, z drugiej � podmiot postmodernistyczny. Problem polega na tym, ¿e
teorie feministyczne, opowiadaj¹ce siê po której� ze stron konfliktu, krytykuj¹c je pos³u-
guj¹ siê nieuchronnie ich narzêdziami i strategiami. Co wiêcej, takie uwik³anie piêtnuje
przeciwna formacja feministyczna, równocze�nie sama pozostaj¹c w klinczu z drugim
od³amem my�li patriarchalnej. Feministyczne my�licielki bardziej zajmuje ich wzajemna
opozycja ni¿ fakt, ¿e oba ugrupowania my�licieli patriarchalnych zgodnie uznaj¹ femini-
styczn¹ my�l za stanowisko zbêdne i ³atwo daj¹ce siê pomin¹æ. Miast powielaæ mêsk¹
gigantomachiê (feministki ró¿nicy przeciwko genderystkom i feministkom postmoderni-

1 Poza w³asnymi pracami filozoficznymi A. C a v a r e r o  ma w swoim dorobku wspó³autor-
stwo opracowañ i antologii takich jak, razem z  F. R e s t a i n e m, Le filosofie femministe (Milano
2002) czy tomu zbiorowego pod red. G. Parati i R. West pt. Italian Feminist Theory and Practice.
Equality and Sexual Difference (Fairleigh Dickinson University Press, 2002).

2 A. C a v a r e r o, �Who� Engenders Politics? W zb.: Italian Feminist Theory and Practice.


