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Jeszcze ponad 30 lat temu1 nikt by nie rozważał analizowania pracy huma-

nisty w kategoriach laboratorium, by badać „literaturę jako laboratorium 

społeczeństwa”2 bądź rozpatrywać „tekst jako laboratorium”3. Kategoria 

laboratorium staje się potrzebna. Nadszedł czas, by udowodnić, że huma-

nistyka to nie wyłącznie teorie, koncepcje, idee realizowane „w głowie”, 

a później przelewane na papier4, lecz nauka, która może mieć praktyczne 

znaczenie i bez której analiz i dociekań nie jesteśmy w stanie uświadomić 

sobie zmian współczesnego świata. 

Praktykowanie humanistyki oznacza przedstawianie badań w realnych 

działaniach oraz wdrażanie ustalonych koncepcji w życie. Osiągnięcie tego 

celu nie jest możliwe poprzez dalsze używanie terminów takich jak „gabinet”, 

„katedra” czy „zakład” – potrzebne jest włączenie nowej kategorii na opisanie

pracy i miejsca humanistów jako przestrzeni otwartej, kreatywnej, znoszącej 

hierarchiczne granice między studentem a profesorem, granicę czasu między 

wygłoszeniem wykładu a burzliwymi dyskusjami, granicę przestrzeni między 

uniwersytetem a mieszkańcami czy granicę podziału pracy między procesem

wytworzenia produktu a jego rezultatem.

1 W 1983 roku Bruno Latour publikuje tekst Give me a Laboratory and I Shall Move the World. Zob. 

Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, przekł. K. Arbiszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie” 1–2/2009,

s. 163–192.
2 Seminarium Literatura jako laboratorium społeczeństwa prowadzone było przez Przemysława 

Czaplińskiego w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie w 2014 roku.
3 Zob. R. Nycz, W stronę humanistyki innowacyjnej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, 

propozycje, „Teksty Drugie” 1–2/2013, s. 239–255.  
4 O metodzie pracy humanisty zob. Ł. Afeltowicz, Aneks. Laboratorium myśli, czyli kilka uwag na temat 

technologii pracy umysłowej, [w:] idem, Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza 
w perspektywie współczesnych studiów nad nauką, Toruń 2012, s. 417–450. 



W celu wyjścia poza stereotypowy gabinet „myśli-
ciela”5, jak określa go Łukasz Afeltowicz, humani-
styka wprowadziła różne terminy, z których musi 
się tłumaczyć. Co oznacza bowiem, że jest „nowa”, 
„transdyscyplinarna”, „performatywna”, „cyfrowa” 
i tak dalej? Wydaje się, że ceną za wzmocnienie idei 
praktyczności humanistyki jest zaadaptowanie ter-
minów z nauk ścisłych, które są, jak zaznacza Nick 
Montfort, obiecujące i efektywne. W konsekwen-
cji zamiast pojęcia „społeczeństwo” zastosujemy 
termin „kolektyw”, zamiast „relacji” – „mediacje”, 
zamiast wyrażenia „analiza na podstawie utworu li-
terackiego” użyjemy sformułowania case study, za-
miast pojęcia „badanie” czy „publikacja” powiemy, 
że się „projektem”, zamiast zajmowania się „teorią” 
podejmowane są próby „praktykowania teorii”. 
Nowe zwroty wkroczyły na teren humanistyki bar-
dzo ambitnie i zachęcająco. Humanistyka despera-
cko próbuje ożywić swoją naukę, nadając jej walory 
zadaniowe: bo czym innym jest ujmowanie zadań 
humanisty w kategoriach „laboratorium” i „pro-
jektu”? O ile humaniści wierzą, że takie podejście 
wzmocni ich pozycję, o tyle przedstawiciele nauk 
ścisłych głoszą tworzenie kolejnych sztucznych 
pojęć przez humanistów bądź przejęcie terminów, 
których nie da się zastosować. Można dyskutować, 
jak dalece wprowadzanie pojęć z nauk ścisłych 
wiąże się z ożywieniem humanistyki, a w jakim 
stopniu jest metodą uprawiania polityki. W obliczu 
współczesnych problemów z parametryzacją nauki 
powiedziałabym, że nie da się ożywić humanisty-
ki bez uprawiania polityki. Niemniej jednak nie 
zgodzę się z tezą, że humanistyka nie ma walorów 
praktycznych.

Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie idei budo-
wania laboratoriów humanistycznych na podstawie 
laboratorium the Trope Tank Nicka Montforta na 
Massachusetts Institute of Technology i WA Electro-
nic Literature Lab DeneGrigar na Washington State 
University w Vancouver. W rozpatrywaniu znacze-
nia humanistyki w XXI wieku towarzyszy mi przede 
wszystkim głos Ewy Domańskiej, która w ważnym 
tekście Jakiej metodologii potrzebuje współczesna 
humanistyka mówi o potrzebie komplementarności 

5 Ibidem, s. 424.

badań oraz współmierności teorii i praktyki6. Wypra-
cowanie teorii jest potrzebne do tego, by w ogóle zająć
się „praktykowaniem teorii”. Celem jest zatem choć-
by takie ujęcie literatury, które pozwoli na badanie
rzeczywistości tekstem7, by to tekst literacki stał się7

swoistym laboratorium, w którym analizuje się relacje
społeczne, przewiduje procesy i ustanawia związki,
mówiąc językiem Latourowskim, ludzkie i nie-ludzkie.

Laboratorium 
jako gest sprawczy humanistyki
Nim przejdę do opisu laboratoriów cyfrowej huma-
nistyki, przyjrzę się trzem ważnym terminom: pro-
jektowi, programowaniu i performatywności. Słowo
„projekt” oznacza „plan działania” czy „wstępna wer-
sja czegoś”8. Podczas gdy dawniej termin „projekt” od-
nosił się do działań planowanych, to obecnie używa się
go do określania czynności zrealizowanych9. Nazywa-
jąc coś „projektem”, mamy na myśli nie tylko przedsię-
wzięcie do wykonania, lecz także coś, czemu nadaje-
my rangę innowacyjności. Pracowanie nad projektem
naukowym brzmi bardziej nowatorsko i efektywnie
niż po prostu przygotowywanie książki naukowej.
Termin ten konotuje podejście zadaniowe, podkreśla 
wartość praktyczną danego działania, stąd chętnie
używane jest przez humanistów, którzy chcą sprawić,
by ich praca zyskała znaczenie pragmatyczne. „Pro-
jekt” obejmuje także cały proces wytwarzania produk-
tu: od negocjowania, przez koordynację, zarządzanie,
realizację, współpracę, aż do wykonania10aa . „Projekt”
implikuje zatem pracę kolektywną, wykonywaną 
przez zespół – podkreślony jest więc aspekt współpra-
cy i relacji między członkami przedsięwzięcia. Projek-
towanie to plan działania praktycznego i skutecznego.

6 E. Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna
humanistyka?, „Teksty Drugie” 1–2/2010, s. 49.

7 Ryszard Nycz rozróżnia pracę nad tekstem, pracę z tekstem oraz 

pracę tekstem, zaznaczając, że ostatnia forma opisu i analizy 

cechuje współczesną humanistykę. R. Nycz, Poetyka 
doświadczenia, Łódź 2012, s. 11.

8 „Projekt”, Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/

slowniki/projekt.html (13.02.2015).
9 „Wgad” – Prof. Bralczyk o problemach ze słowem „projekt”, 

http://wgad.wp.tv/?ticaid=614552 (13.02.2015).
10 Więcej o znaczeniu projektu w cyfrowej humanistyce: A. Burdick,

J. Drucker, P. Lunenfeld, T. Presner, J. Schnapp, The Project as
Basic Unit, [w:] idem, Digital Humanities, Massachusetts 2012,

s. 124–125.
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Ujmowanie literatury jako projektu oznaczałoby za-
tem wskazywanie na jej aspekt pragmatyczny, podkre-
ślanie jej wpływu na kształtowanie się rzeczywistości
– na projektowanie jej struktury.

Projekt i projektowanie – rozumiane jako planowa-
nie i zrealizowanie zadania – odnoszą do kolejnego
terminu, jakim jest „programowanie”. Programować
oznacza tworzyć coś za pomocą języka programowa-
nia. Komputer staje się czymś więcej niż narzędziem
do wygenerowania tekstu i urządzeniem do odczytu
– rozpatrywany jest jako medium11. Program pozwala 
na zaprojektowanie pewnej struktury i jej zmateriali-
zowanie, stąd według poetów cybernetycznych język 
programowania jest językiem poetyckim – ma siłę
wytwarzania i inicjowania zmian. Nic zatem dziwne-
go, że coraz więcej jest tekstów i wykładów poświę-
conych programowaniu społeczeństwa czy funkcji
algorytmu w kształtowaniu nowego porządku świata.
Programowanie to nie tylko projektowanie, lecz także
generowanie zmian i wprowadzanie nowych układów.

Skoncentrowaniu na aspekcie pragmatycznym towa-
rzyszy zwrot „performatywny”, który od lat 90. doko-
nywał się w większości obszarów naukowych. Perfor-
matyka jako dyscyplina „wywrotowa”, przez łączenie
treści i nauk dotąd nieprzystających oraz obejmująca 
swym zasięgiem coraz to nowe obszary i zagadnie-
nia, staje się narzędziem wprowadzania „nowego
porządku”12. Dzięki temu, że performatyka nastawio-
na jest na aspekt relacyjny, odrywamy wzrok od teks-
tu ku „rzeczywistości” – ku procesom, mechanizmom
działania i praktyce. Austinowskie performatywy 
polegały na ustanawianiu rzeczywistości za pomocą 
słów. Erika Fischer-Lichte, pisząc o strategiach insce-
nizacyjnych w kontekście performatywności, wskazu-
je na ich formę „testu laboratoryjnego”, którego celem 
jest: zamiana ról między aktorami i widzami, budowa-
nie wspólnoty oraz formowanie różnorodnych typów 
kontaktów między nimi13. Performatywność w odróż-

11 Zob. C. Alt, Objects of Our Affection. How Object Orientation
Made Computers a Medium, [w:] E. Huhtamo, J. Parikka (red.),

Media Archeology. Approaches, Applications, and
Implications, Berkley–Los Angeles–London 2011, s. 278–301.

12 J. Wachowski, Performans, Gdańsk 2011, s. 79.
13 Zob. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przekł.

M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008, s. 61.

nieniu od performansu wiąże się nie tylko z wydarze-
niem i działaniem, lecz przede wszystkim oznacza 
skuteczność czynienia, gest sprawczy i wywołanie 
zmian w wyniku owego zdarzenia14.

Humanistyka w XXI wieku stoi przed wyzwaniem 
połączenia teorii, wiedzy wykorzystywanej w anali-
zach tekstu, z praktyką – ukazywaniem realnych wy-
miarów krytycznych badań. Jak zauważają autorzy 
Digital Humanities15, humanistyka XXI wieku odcho-
dzi od pytania what?, odnoszącego się wyłącznie do ??
znaczenia tekstu, zadając pytanie how? – w jaki spo-
sób zaaplikować tekst we współczesne problemy spo-
łeczne, polityczne i ekologiczne16. Gestem sprawczym 
humanistyki jest zatem budowanie laboratoriów. 

Wyjście z pracowni…
Laboratorium w biologii, fi zyce czy chemii jest 
„miejscem nagromadzenia rzadkich próbek, pomy-
słowych reprezentacji czy skomplikowanych instru-
mentów”, „przestrzenią umożliwiającą badaczom 
negocjowanie oraz kolektywne rozwiązywanie 
technicznych, metodologicznych i teoretycznych 
aspektów badań”17. Czy wystarczy zamienić pojęcie 
„próbki” na termin „kategorie”, by otrzymać opis la-
boratorium humanisty? Pomimo że w dalszej części 
tekstu skoncentruję się na koncepcji laboratorium 
cyfrowej humanistyki, wydaje się zasadne, by przed-
stawić najważniejsze idee laboratorium i jego zna-
czenie w kontekście humanistyki.

Montfort podkreśla dwa aspekty: kolektywność i pra-
cę badawczą, które w ujęciu laboratorium nabierają 
nowego znaczenia. Kolektywność oznacza współpra-
cę wszystkich osób zaangażowanych w projekt, dzia-
łających w różnych dziedzinach: humanistów, desig-
nerów, tłumaczy, programistów, wydawców i tak dalej. 
Praca badawcza z kolei określona jest przez Montfor-
ta jako „praktyki twórcze” (creative practice(( ) i wska-e
zuje na wszystkie etapy procesu badawczego, którego 
celem jest zrealizowanie postawionego zadania. Praca 

14 Zob. J. Wachowski, Performans, op. cit., s. 19.
15 A. Burdick, J. Drucker, P. Lunenfeld, T. Presner, J. Schnapp,

Digital Humanities, op. cit. 
16 Ibidem, s. 76.
17 Ł. Afeltowicz, Aneks..., op. cit., s. 421–422.
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badawcza nie odnosi się do przejrzenia stosu książek 
i rozwiązania problemu w głowie w pojedynkę, tylko 
obejmuje działania kolektywne na każdym szczeblu: 
od zaprojektowania po wykonanie.

Przedstawione dwa aspekty w teorii wydają się zro-
zumiałe i akceptowalne, w rzeczywistości okazuje 
się, że humanista; chcąc być bardziej praktyczny, 
stoi przed największym wyzwaniem: samym sobą. 
Afeltowicz, opisując pracę humanisty, podaje, że 
w latach 1998–2002 tylko 10 procent tekstów 
w obszarze nauk humanistycznych zostało napisa-
ne przez co najmniej dwóch autorów18. Okazuje się 
zatem, że idea współpracy kończy się na napisaniu 
wspólnego wniosku o grant, by następnie rozdzie-
lić zadania i realizować je w pojedynkę. Dlatego 
w defi nicji Montforta warto zwrócić uwagę na naj-
ważniejszy aspekt laboratorium: wyjście poza indy-
widualne badania i salę wykładową – przekrocze-
nie granic hierarchii, czasu, przestrzeni i podziału 
pracy, o czym wspomniałam wcześniej. Humanista 
nie jest zatem w stanie zbudować rzeczywistego 
laboratorium, z ideą kolektywnej pracy badawczej, 
bez zmiany sposobu myślenia o nauce i porzucenia 
dotychczasowych narzędzi. Może się okazać, że 
wyjście z pracowni jest największym wyzwaniem 
współczesnego humanisty.  

…do laboratorium
The Trope Tank and Electronic Literature Lab – to 
dwa przykłady laboratoriów, w których realizowane są 
projekty, szeroko rzecz ujmując, cyfrowej humanistyki. 
Oba laboratoria wyglądają jak muzea starych kompu-
terów, dyskietek, gier, można powiedzieć, że zajmują 
się dosłownie archeologią mediów. Jednak, jak stwier-
dza Montfort, to nie jest muzeum, to jest laboratorium.

Montfort w ramach The Trope Tank realizuje projekt 
Renderings. Badacze zajmują się w nim tłumacze-
niem literatury elektronicznej na język angielski. Pra-
ca wychodzi poza zakres lingwistycznych zawiłości 
i kulturowych kontekstów w stronę wyzwań progra-
mistycznych. Na polskim gruncie wyzwanie to podjęli 
Mariusz Pisarski i Radosław Nowakowski, tłumacząc 

18 Ibidem, s. 420.

hipertekst afternoon, a story Michaela Joyce’a i zamie-y
niając pierwotny program Storyspace na Tinderbox19.

Dene Grigar z kolei realizuje projekt Pathfi nders,
który ma na celu przybliżenie i odtworzenie wczes-
nych lat rozwoju literatury elektronicznej (lata 1985–
–1999). Badacze starają się wznowić pierwotne wer-
sje hipertekstów, takich jak Uncle Roger Judy Malloy,
Patchwork Girl Shelley Jackson czy l Victory Garden
Stuarta Moulthropa. Grigar określa swe laborato-
rium „żywym archiwum”20 (living archive), ponieważe
odczytanie zasobów cyfrowych odbywa się przez in-
teraktywne zaangażowanie użytkownika, a odbiór li-
teratury elektronicznej nieustannie narażony jest na 
ograniczenie ze względu na ulepszenie technologii
komputerowych, uniemożliwiających odtworzenie
starych dyskietek, płyt czy programów. Na potrzebę
reedycji, ochrony i archiwizowania literatury elek-
tronicznej zwróciła uwagę Electronic Literature Or-
ganization, zakładając w 2002 roku dział badawczy 
PAD (Preservation Archiving and Dissemination of 
Electronic Literature), którego celem jest „ochrona 
dzieł literatury elektronicznej przed zagrożeniem ich
utraty w wyniku postępu technologicznego”21.

Wymienione dwa przykłady działań są jednymi z wie-
lu realizowanych w ramach cyfrowej humanistyki,
podkreślającej aspekt współpracy, połączenia, wytwa-
rzania i analizowania22. Wraz z rozwojem koncepcji
cyfrowej humanistyki nastąpiło zreinterpretowanie jej
jako generatywnego przedsiębiorstwa, w ramach któ-
rego zarówno profesorowie, jak i studenci „wytwarzają 
rzeczy”23 (making things(( ): prowadzą badania, przygo-s
towują nie tylko teksty – przeznaczone do krytycz-
nych analiz – lecz także obrazy, obiekty interaktywne
i intermedialne, oprogramowania oraz platformy.

19 Zob. M. Pisarski, Seksowne statystyki „Popołudnia”, Electroblog, 

2.07.2011, http://techsty.ehost.pl/elektroblog/?p=208 (13.02.2015).

R. Nowakowski, O tłumaczeniu „afternoon, a story” Michaela
Joyce’a, Ha-art.pl, http://ha.art.pl/komentarze/2053-radoslaw-

nowakowski-o-tlumaczeniu-afternoon-a-story-michaela-joycea.html

(13.02.2015).
20 D. Gigar, Electronic Literature Preservation, The 

ElectronicLiterature Lab, 13.07.2013, http://dtc-wsuv.org/wp/

ell/2013/07/13/electronic-literature-preservation/ (13.02.2015).
21 PAD: http://eliterature.org/programs/pad/ (13.02.2015).
22 Zob. A. Burdick, J. Drucker, P. Lunenfeld, T. Presner, J. Schnapp,

Digital Humanities, op. cit., s. 24.
23 Ibidem, s. 10.
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Making things potwierdza motto MIT wspomniane s
przez Montforta: „Mens et Manus” – mind and hand
– praca humanisty za pomocą umysłu i rąk oznacza 
już bowiem zupełnie co innego niż pisanie artykułu 
naukowego przez stukanie w klawiaturę komputera.

Idei laboratoriów cyfrowej humanistyki towarzyszą 
teorie i koncepcje, które wspierają kierunek odejścia 
od „tekstu” w stronę mediacyjności, relacyjności, afek-
tywności i procesualności. Archeologia mediów (me-((
dia archeology), nowa fenomenologia (yy new phenome-((
nology), fi lozofi a nowych mediów (yy philosophy of new ((
media), Media Specifi c Analysis, studia nad rzeczami a
(object studies(( ), cyfrowe archiwum (s digital archive(( ),e
cyfrowa pamięć (digital memory(( ) czy studia nad ko-yy
dem (code studies(( ) – wszystkie te badania potwierdza-s
ją, że nie da się badać współczesnego tekstu starymi
narzędziami oraz bez odniesienia do funkcji mediów.
Mediacyjność i relacyjność wskazują, że ustanawianie
związków, czynienie i sprawczość są ważniejsze niż 
badanie na nowo „tekstów” z muzealnych archiwów.
Niemożliwe jest bowiem – jak zauważa Wolfgang
Ernst – opisanie archiwum dynamicznego (dynar-((
chive) i permanentnie aktualizowanego (e permanent ((
updating)gg 24 przez opisanie różnic między tradycyjnym 4

archiwum a archiwum cyfrowym. Badacz podkre-
śla, że nastąpiło przejście od uwagi skoncentrowanej
na nośnikach materialnych w stronę zainteresowa-
nia procesem działania, programowania. Stwierdza 
wręcz, że archiwum jest czynnikiem sprawczym (the 
archive as dynamic agency), gdyż przez nieustanne ak-yy
tualizacje zmienia istniejące relacje. Opisywanie teks-
tu ( jako cel pracowni) zostaje zastąpione testowaniem
tekstu i wytwarzaniem rzeczy (cel laboratorium).

Odwołując się do laboratoriów Montforta i Grigar,
warto przywołać działania realizowane w ramach tych 
laboratoriów. Oprócz przywołanych badań kolektyw-
nych laboratorium jest miejscem edukacji i inspiracji
– laboratorium Grigar dowodzi, że historia literatury 
elektronicznej jest źródłem wiedzy o historii tech-
nologii. Kolejna aktywność wiąże się z rozwijaniem 
promowanej przez Montforta koncepcji kreatywnego 
programowania (creative programming(( ), polegającejgg

24 Zob. W. Ernst, Digital Memory and the Archive, Minnesota

2013, s. 82, 84.

na połączeniu kreatywnego pisania i programowania. 
Idea ta ma na celu wykazanie, że współcześnie piś-
mienność (literacy) nie odnosi się już wyłącznie do yy
czytania i pisania, lecz także obejmuje posługiwanie 
się nowymi technologiami, poszukiwanie danych oraz 
ich krytyczną analizę – wszystkie aktywności miesz-
czące się w pojęciu new media literacy.

Laboratorium to również miejsce spotkań, dyskusji 
i wystaw (exhibition). Idea organizowania wystaw 
literatury elektronicznej (curating electronic litera-
ture) rozwijana jest z kolei przez Grigar, która w ten e
sposób przybliża historię literatury elektronicznej 
i nowych technologii oraz tym samym całkowicie 
zaciera granicę między literaturą a sztuką25. Wyko-
rzystywanie pojęcia „kuratorstwa” w odniesieniu do 
literatury wydawać się może dyskusyjne. Celem Gri-
gar jest między innymi zestawienie dwóch działań: 
curating literature – organizowania wystaw literatu-
ry – oraz anthologizing literature – przygotowywa-
nia antologii literatury26. Podczas gdy pierwsza jest 
działaniem tymczasowym, żywym i odbywającym 
się w konkretnym miejscu i przestrzeni, druga forma 
prezentacji jest stała, asynchroniczna i archiwalna. 

Koncepcja laboratorium posiada znaczenie nie tyl-
ko dosłowne, jak w przypadku powstających labora-
toriów cyfrowej humanistyki, lecz także metaforycz-
ne – jako metoda badawcza, strategia testowania 
działań społecznych, kulturowych, politycznych czy 
ekologicznych. W każdym jednak wymiarze labora-
torium wiąże się ze zmianą praktyk humanistycz-
nych i funkcją humanistyki we współczesnej nauce. 
Niniejszy tekst mógłby nosić tytuł, parafrazując La-
toura, Dajcie mi laboratorium, a wyjdę z pracowni,
i być jednym z wielu głosów humanistów, którzy cze-
kają na zbudowanie fundamentu. Nie da się jednak 
projektować zmian bez gotowości wyjścia poza stare 
schematy. Ryzyko jest spore, ale odwrotu już nie ma. 
Humanistyka to nie muzeum, to laboratorium.           |

25 Zob. D. Grigar, Curating Electronic Literature as Critical and 
Scholary Practice, „Digital Humanities Quarterly” 4(8)/2014, 

http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/4/000194/000194.

html (13.02.2015).
26 Zob. D. Grigar, Why Curating? A Curatorial Statement about 

Electronic Literature and Works on Desktop, „Rhizomes”

24/2012, http://www.rhizomes.net/issue24/grigar.html (13.02.2015).

65cyfrowa humanistyka


