
Idea humanistyki prewencyjnej wy!oni!a si" podczas seminariów 
doktoranckich prowadzonych przez Ew" Doma#sk$, w trakcie dys-

kutowania indywidualnych projektów rozpraw doktorskich, przy-
gotowywanych do druku ksi$%ek i artyku!ów, projektów wniosków 
grantowych, a tak%e planowanych dzia!a# artystycznych oraz pub- 
licznych aktywno&ci grupy m!odych badaczek i badaczy, która 
w 2017 roku okre&li!a siebie jako Resilience Academic Team, w skró-
cie RAT1 (Ewa Doma#ska, Gabriela Jarz"bowska, Jaros!aw Jaworek, 
Micha! K"pski, Joanna Klisz, Agnieszka K!os, Jacek Ma!czy#ski, Piotr 
S!odkowski, Miko!aj Smykowski, Monika Stobiecka, Tomasz Wi&niew-
ski, Ma!gorzata Wosi#ska). Na swoj$ identyfikacj" wizualn$ wybra!a 
szczura – symbol inteligencji, kreatywno&ci, my&lenia kategoriami 

1 T!umaczenie na j"zyk polski nazwy Resilience Academic Team jako Grupa 
Odporno#ci Akademickiej (GOA) nie oddaje zawartego w angielskiej 
nazwie odniesienia do symboliki szczura (RAT), dlatego zdecydowali#my 
si" pozosta$ przy wersji angielskiej. Zainteresowanie szczurami grupa 
zawdzi"cza Gabrieli Jarz"bowskiej i jej badaniom nad problemami 
konfliktów #rodowiskowych, modelami reprezentacji zwierz%t w kulturze, 
retoryk% deratyzacji w powojennej Polsce. Gabriela Jarz"bowska, Czystka 
gatunkowa. T!pienie szczurów jako praktyka kulturowa w Polsce powojennej, 
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2021. Autorem rysunku szczura jest 
Piotr S!odkowski. Projekt logo grupy opracowa! Andrzej Fasiecki.
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wspólnotowymi, zdolno&ci adaptacyjnych, odporno&ci i przetrwa-
nia nawet w skrajnych warunkach. RAT kultywuje i rozwija cechy 
prospo!eczne: empati", lojalno&', solidarno&', szczero&', szczo-
dro&', wdzi"czno&' i wzajemno&', a tak%e skoncentrowan$ na pozy-
tywnych do&wiadczeniach pami"' afirmatywn$. Grupie bliska jest 
idea humanistyki stosowanej. Analizuj$c i wdra%aj$c aplikacyjne 
aspekty prowadzonych bada#, RAT nawi$zuje do tradycji zaanga%o-
wanych i spo!ecznie u%ytecznych humanistyki i sztuki oraz bada# 
interwencyjnych i ratowniczych; uczestniczy w praktykach arty-
stycznych i dzia!aniach publicznych, z nich te% czerpie inspiracje.

Akademickie pokrewie!stwo
Niniejsza ksi$%ka jest efektem trudnych, ale skutecz-

nych prób kontynuowania i dostosowywania dzia!alno&ci akademic-
kiej do sytuacji kryzysowych (mi"dzy innymi pandemii). ($czy bada-
czy i badaczki reprezentuj$cych ró%ne o&rodki naukowe, dyscypliny 
i podej&cia badawcze. Pokazuje, %e w trudnych warunkach da si" 
praktykowa' humanistyk" dzi"ki aktywnej wspó!pracy, wzajemnej 
pomocy i wsparciu osób powi$zanych relacj$, któr$ za Kathleen 
McConnell okre&lamy mianem akademickiego pokrewie#stwa (ang. 
academic kinship)2. Opiera si" ono nie na wi"zach krwi, lecz na wybo-
rze zwi$zku intelektualnego i etycznego (ang. kinship as a matter of cho-
ice) z grup$ podzielaj$c$ wspóln$ wizj" &wiata, a zw!aszcza zasady 
budowania wiedzy i relacji akademickich. Pokrewie#stwo jest dla 
nas specyficznym sposobem rozumienia akademickiego wspó!by-
cia, wspó!my&lenia i wspó!rozwoju. W akt tworzenia wiedzy zawsze 
w!$cza zarówno autora/autork", jak i wszystkie ludzkie i pozaludz-
kie osoby, które bra!y w nim udzia! lub na niego wp!yn"!y3.

U podstaw funkcjonowania grupy le%y przede wszyst-
kim wspó!praca oparta na profesjonalizmie, wzajemnej pomocy  
i (auto)krytycznej postawie, szanuj$ca indywidualne podej&cia i wol-
no&' intelektualn$. W takich warunkach grupa buduje emocjonalne 
bezpiecze#stwo, a tak%e poczucie odpowiedzialno&ci za tworzon$ 

2 Kathleen F. McConnell, Connective Tissue, Critical Ties: Academic Collaboration 
as a Form and Ethics of Kinship, „Liminalities: A Journal of Performance 
Studies”, November 2012, vol. 8, no. 5.

3 Tam&e, s. 13–14.
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wiedz" i jej potencjalny wp!yw na rzeczywisto&'. RAT dzia!a w prze-
konaniu, %e wiedza nie jest ani statyczna, ani tworzona indywidual-
nie, lecz rozwija si" dynamicznie na styku zarówno jednostkowej 
inwencji, jak i wspólnie czytanych tekstów, prowadzonych rozmów, 
ogl$danych obrazów, odwiedzanych miejsc. W takim uj"ciu huma-
ni&ci i humanistki staj$ si" z zasady etnografami i etnogra)ami pro-
wadz$cymi badania terenowe przez ca!y czas i wsz"dzie, w poszukiwa- 
niu inspiracji oraz potencjalnych materia!ów badawczych. Z punktu 
widzenia sposobu prowadzonych bada# uprawian$ przez nas huma-
nistyk" mo%na zatem nazwa' terenow$.

Humanistyka prewencyjna: ustalenia wst"pne
Humanistyka prewencyjna obejmuje ró%ne dyscypliny 

wiedzy (mi"dzy innymi antropologi", archeologi", histori", kultu-
roznawstwo, literaturoznawstwo, sztuk") i w swoich badaniach kie-
ruje si" ku przysz!o&ci. Zgodnie z !aci#skim znaczeniem s!owa „pre-
wencja” (!ac. praevenire – wyprzedzi', zapobiec; !ac. prae + venire 
– przed + przychodzi')4, diagnozuje i wyprzedza potencjalne zaist-
nienie zdarze# (przede wszystkim negatywnych, ale i pozytywnych) 
oraz przygotowuje do nich, podsuwaj$c strategie adaptacyjne 
i ochronne wobec zaistnienia rozmaitych sytuacji i ich mo%liwych 
skutków. W zamy&le zatem pomaga wystrzega' si" dzia!a# nieko-
rzystnie wp!ywaj$cych na jednostk" lub wspólnot", uwa%anych 
w kontek&cie idei „dobra wspólnego” i dobrostanu jednostki za 
niepo%$dane. 

4 Por.: Agnieszka Salamucha, Poj!cie profilaktyki (analiza semiotyczna), 
„Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8, nr 4. 
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Humanistyka prewencyjna nie wpisuje si" w retoryk" 
karania5; zamiast tego oferuje zestaw strategii ochronnych wzmac-
niaj$cych podmioty indywidualny i zbiorowy. Przy takim wsparciu s$ 
one bardziej sk!onne do snucia planów i budowania pozytywnych 
scenariuszy przysz!o&ci. Tak zarysowany projekt uwypukla forma-
cyjn$ rol" humanistyki i jej znacz$cy udzia! w kszta!towaniu &wiado-
mo&ci prospo!ecznej i ekologicznej oraz stymulowaniu grupowej 
empatii jako wa%nej podstawy relacji mi"dzyludzkich, transkulturo-
wych i mi"dzygatunkowych.

Autorzy i autorki tekstów opublikowanych w tym tomie 
przez wiele lat po&wi"cali uwag" problemom historii wypartej 
z pami"ci oraz sposobom jej indywidualnego i spo!ecznego przepra-
cowania. Z krytyczn$ nadziej$ i poprzez konkretne dzia!ania podcho-
dzimy do przysz!o&ci; proponujemy wizj" humanistyki naprawczej 
i reanimujemy has!a jej formacyjnej roli. Uwa%amy t" dziedzin" za 
wa%ne pole do prowadzenia analiz w celu zrozumienia siebie i &wiata 
oraz odkrywania *róde! inspiracji, do twórczego namys!u, a tak%e do 
negocjacji &wiatopogl$dowych. Proponuj$c strategiczny ruch próby 
neutralizacji traumatycznej pami"ci, która cz"sto obezw!adnia my&le-
nie przysz!o&ciowe, k!adziemy nacisk na twórcz$ wyobra*ni". Nie stro-
nimy od spekulacji ani eksperymentowania z ró%nymi sposobami 
my&lenia o przysz!o&ci w kategoriach zapobiegliwej dalekowzroczno-
&ci (ang. foresight), eksplorowania science fiction i wykorzystywania 
my&lenia projektowego (ang. design thinking). W tym kontek&cie pro-
mujemy ide", %e dziedzictwo jest (równie%) tym, co dopiero przynie-
sie przysz!o&'. 

Humanistyka prewencyjna czerpie z do&wiadcze# prze-
sz!o&ci i tera*niejszo&ci, aby zidentyfikowa' sposoby radzenia sobie 
5 Za punkt odniesienia przyj"li#my dokument Framework of Analysis for 

Atrocity Crimes. A Tool for Prevention, United Nations 2014, https://www.un.
org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.49_
Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf 
(dost"p: 4.07.2022). Czytamy w nim: „zapobieganie [ang. prevention 
– przyp. RAT] jest ci%g!ym procesem, wymaga nieustannego wysi!ku 
budowania odporno#ci spo!ecze'stw na zbrodnie i okrucie'stwa 
poprzez zapewnienie, &e przestrzegana jest praworz%dno#$, wszystkie 
prawa cz!owieka s% chronione bez &adnej dyskryminacji; poprzez 
ustanowienie legalnych i wiarygodnych instytucji pa'stwowych; poprzez 
wyeliminowanie korupcji; poprzez konstruktywne zarz%dzanie 
ró&norodno#ci%, wspieranie silnego i zró&nicowanego spo!ecze'stwa 
obywatelskiego i pluralistycznych mediów” (s. 3). 
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ze wspó!czesnymi problemami i wyzwaniami przysz!o&ci. Dzia!a tym 
samym na podobie#stwo intelektualnej szczepionki. Wzmacniaj$c 
indywidualn$ i zbiorow$ podmiotowo&', 'wicz$c wyobra*ni" i prze-
pracowuj$c traumy, wspiera budowanie warstwy ochronnej, która 
pomaga przetrwa' trudne czasy globalnego kryzysu ekologicznego, 
politycznego i spo!ecznego. Tak rozumian$ humanistyk" charaktery-
zuj$ trzy g!ówne cechy, a zarazem kluczowe poj"cia: resilience, per-
sistence i sustainability. Resilience (odporno&' lub spr"%ysto&') to twór-
cze i „mi"kkie” dostosowywanie si" do wyzwa# oraz adaptowanie do 
zmian – umiej"tno&' w du%ej mierze zapomniana w zindywidualizo-
wanych i nastawionych na sukces spo!ecze#stwach Zachodu. Per-
sistence (uporczywe trwanie, tak%e cierpliwo&', sta!o&', wytrwa!o&', 
wytrzyma!o&') to zdolno&' do konsekwentnego, systematycznego 
i stanowczego d$%enia do celu mimo pi"trz$cych si" przeciwno&ci. 
Popularne (i nadu%ywane) poj"cie sustainability rozumiemy w duchu 
„trzech ekologii” Félixa Guattariego, a wi"c wspierania harmonijnej 
integracji trzech wymiarów funkcjonowania jednostki i spo!ecze#-
stwa: relacji ze &wiatem pozaludzkim (wymiar &rodowiskowy), rela-
cji mi"dzyludzkich (wymiar spo!eczny) oraz relacji z samym/sam$ 
sob$ (wymiar duchowo-emocjonalny)6.

W proponowanym przez nas uj"ciu humanistyka pre-
wencyjna ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Wycho-
dzi od &wiadomego i uwa%nego rozpoznania i analizy problemów 
wspó!czesnego &wiata, po czym zmierza do wypracowania propozy-
cji strategii ich rozwi$za# (w skali lokalnej i ograniczonej czasowo). 
Wa%nym jej komponentem jest zatem zaanga%owanie badawcze, kie-
rowane ide$ troski, transkulturowej i transgatunkowej empatii oraz 
etyki wzajemno&ci; odró%nia j$ ono od tradycji nowoczesnych, seku-
larnych i roszcz$cych sobie prawa do obiektywizmu. Ma na celu wypra-
cowanie dzia!a# potencjalnie pomocnych w oddolnym budowaniu 
bezpiecze#stwa i zapobieganiu wydarzeniom zagra%aj$cym %yciu cz!o-
wieka i innych gatunków. Humanistyk" t" mo%na zatem widzie' w per-
spektywie „sprawczego idealizmu” (okre&lenie Micha!a Pawlety), czyli 
budowania takich wizji przysz!o&ci, które kreuj$ krytyczn$ nadziej" 

6 Félix Guattari, The Three Ecologies, transl. Chris Turner, „new formations” 
1989, vol. 8.
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i operuj$c w skali mikro (na poziomie grup, ma!ych spo!eczno&ci, sto-
warzysze#, oddolnych inicjatyw), mog$ inspirowa' konkretne dzia!a-
nia kszta!tuj$ce ró%ne sposoby wspó!bycia i wspó!pracy.

Humanistyka prewencyjna w kontek&cie ekologicznym 
wyposa%a zainteresowanych tym podej&ciem badaczy i badaczki w apa-
rat krytyczny, dzi"ki któremu z wi"ksz$ uwa%no&ci$ mog$ przygl$da' 
si" obecnym kryzysom: wojnie w Ukrainie, pandemii COVID-19, zmia-
nom klimatycznym, migracjom, kryzysowi demokracji i naporowi glo-
balnego kapitalizmu. Poszerza te% horyzont antropologicznej i ekolo-
gicznej wyobra*ni dotycz$cej prognozowanych katastrof ekologicznych 
i humanitarnych w skali globalnej/planetarnej i pozwala wypracowa' 
postaw" gotowo&ci na ich nadej&cie. Reorientuje my&lenie: z kategorii 
„tu i teraz” ku temu, co dopiero si" zdarzy. Pozwala to wykorzystywa' 
wiedz" o aktualnie obserwowanych zjawiskach i wydarzeniach do two-
rzenia strategii i praktyk prewencji. Poddaje krytyce postaw" bezrad-
no&ci, bierno&ci i beznadziei wobec apokaliptycznego tonu dyskursu 
antropocenu oraz wspomaga my&lenie sprawcze i podmiotowe, oparte 
na warto&ciach i cnotach &rodowiskowych, etyce, empatii, wzajemno-
&ci wewn$trz- i mi"dzygatunkowej. Wspomaga intelektualne i emocjo-
nalne mierzenie si" z problemami, które wymagaj$ natychmiastowej 
reakcji, cz"sto te% wypracowanie dalekowzrocznych strategii radzenia 
sobie z przeciwno&ciami, a w efekcie wzmacnia indywidualn$ odpor-
no&' i przygotowanie do przed!u%aj$cych si" kryzysów. Sprzyja budowa- 
niu pozytywnych, afirmatywnych lub niekatastroficznych wizji przysz!o&ci.

Humanistyka prewencyjna problematyzuje sprawczo&' 
refleksji intelektualnej, jej zdolno&' do diagnozy i budowania scena-
riuszy lepszej przysz!o&ci. Korzysta z retroprewencji (termin Piotra 
S!odkowskiego), czyli umiej"tno&ci wyci$gania wniosków z sygna!ów 
ostrzegawczych, obecnych mi"dzy innymi w ró%nych dzia!aniach arty-
stycznych rozwa%anych obecnie – z pozycji przysz!o&ci, która nade-
sz!a. Jednymi z celów humanistyki prewencyjnej s$ zatem identyfika-
cja i analiza takich sygna!ów oraz wskazanie, dlaczego nie prowadzi!y 
one do dalszych dzia!a# zapobiegawczych i co dzi& mo%na zrobi', by 
podobne praktyki sta!y si" bardziej produktywne, rozbudza!y wra%-
liwo&' odbiorców i odbiorczy#, zach"ca!y decydentów do podj"cia 
konkretnych dzia!a#.
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Perspektywa badawcza 
Prezentowany w ksi$%ce projekt humanistyki prewen-

cyjnej promuje podej&cie transdyscyplinarne, a nawet transdziedzi-
nowe (!$cz$ce nauki humanistyczne i spo!eczne z naukami przyrod-
niczymi, rolniczymi, teologicznymi i konkretnymi dziedzinami sztuki). 
Jest ono cz"sto wymagane przy prowadzonych w jej ramach bada-
niach. Odzwierciedlaj$c zainteresowania naukowe uczestników  
i uczestniczek grupy, nasze rozwa%ania sytuuj$ si" w ramach nast"-
puj$cych pól badawczych: antropologia spo!eczno-kulturowa i &ro-
dowiskowa, antropologia ludobójstwa i Holokaustu, teoria historii  
i historia intelektualna, historia sztuki wspó!czesnej, krytyczne stu-
dia nad dziedzictwem i muzeami. 

Proponowane tutaj uj"cie humanistyki uprzywilejowuje 
badania terenowe, pozwalaj$ one bowiem na krytyczn$ obserwacj" 
rzeczywisto&ci i realnie wyst"puj$cych problemów, a tak%e na zaan-
ga%owanie w próby ich rozwi$zywania. Prócz standardowych metod 
analizy tekstu i dyskursu oraz krytyki *ród!a historycznego wykorzy-
stuje ono rozmaite sposoby poznania, mi"dzy innymi spacer, sztuki 
uwa%no&ci, badania oparte na sztuce, badania partycypacyjne, ró%ne 
rodzaje wywiadu etnograficznego i obserwacji uczestnicz$cej, my&le-
nie spekulatywne i asocjacyjne. 

Nasza ksi$%ka popularyzuje nowe tendencje w bada-
niach humanistycznych oraz nowe formy zbiorowego autorstwa i ko- 
lektywnego tworzenia wiedzy. Skierowana jest do zainteresowanych 
tymi nurtami badaczy i badaczek, studentów i studentek reprezen-
tuj$cych ró%ne dyscypliny humanistyki, dzia!aczy i dzia!aczek spo-
!ecznych oraz pracowników i pracowniczek instytucji kultury. 
Powsta!a z my&l$ o wszystkich, którzy czuj$ si" ograniczeni w trady-
cyjnych ramach dzia!alno&ci akademickiej, a tak%e odczuwaj$ niepo-
kój w obliczu nieznanej i nieprzewidywalnej przysz!o&ci. W kontek-
&cie zmian zachodz$cych w przestrzeni akademickiej, zwi$zanych 
mi"dzy innymi z pandemi$ i kryzysem demokracji, ksi$%ka oferuje 
alternatywne formy wspó!pracy akademickiej i podsuwa jej pozy-
tywny przyk!ad. Jest te% wyrazem oporu wobec korporacyjnych regu! 
i wymogów funkcjonowania w &wiecie wspó!czesnej nauki.
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Zarys tre#ci ksi$%ki
Autorzy i autorki artyku!ów zamieszczonych w tej ksi$%- 

ce podejmuj$ kwestie zwi$zane ze specyficznie rozumian$ prewen-
cj$. W charakterze wprowadzenia wybrali&my tekst kolektywnego 
autorstwa RAT, zarysowuj$cy projekt humanistyki prewencyjnej, jej 
celów, problemów i metod. W kolejnych rozdzia!ach cz!onkowie 
i cz!onkinie grupy omawiaj$ najwa%niejsze aspekty projektu, anali-
zuj$ przyk!ady ró%nych praktyk odporno&ciowych i zapobiegawczych 
oraz wprowadzaj$ poj"cia buduj$ce j"zykow$ specyfik" humanistyki 
prewencyjnej. W jej centrum stoi idea adaptacji i rezyliencji. 

W rozdziale Wiedza historyczna jako wiedza antycypacyjna 
Ewa Doma#ska nawi$zuje do tradycji refleksji historycznej (Jan Kie-
niewicz, Jerzy Topolski), która otwiera perspektyw" przysz!o&ciow$. 
Proponuje, by potraktowa' wiedz" o przesz!o&ci jak rodzaj wiedzy 
antycypacyjnej. Antycypacyjne my&lenie historyczne interesuje au- 
tork" jako pomoc w tworzeniu wiedzy o wymiarze prewencyjnym – 
ochronnym i zapobiegawczym; wzmacniaj$cym te% jednostkow$ i gru-
pow$ rezyliencj", czyli odporno&' i zdolno&ci przystosowawcze do 
funkcjonowania w stanie permanentnego kryzysu. Badaczka dowo-
dzi, %e kluczowe dla budowania takiej wiedzy jest zastanowienie si", 
jakie „markery wspó!czesno&ci” uznajemy dzisiaj za wa%ne dla przy-
sz!o&ci *ród!a historyczne. „Jakie *ród!a, taka przysz!o&'” – twierdzi 
Doma#ska w rozwa%aniach nad „przysz!o&ciogennym” aspektem zja-
wisk i przedmiotów wyznaczaj$cych kontury przewidywalnej przy-
sz!o&ci. W swoich rozwa%aniach odnosi si" do dzie! sztuki wspó!czes- 
nej (mi"dzy innymi Han Dynasty Urn with Coca-Cola Logo Ai Weiwei, 1994; 
Burial Paula McCarthy’ego, 2006). Zwraca tak%e uwag" na projekt bel-
gijskiego artysty Maartena Vanden Eyndego The Museum of Forgotten 
Past (2012). Vanden Eynde eksponuje wspó!czesne przedmioty i pod-
chodzi do nich w sposób archeologiczny, jak do reliktów ewentual-
nej przysz!ej przesz!o&ci. By opisa' filozoficzne pod!o%e swojej prak-
tyki artystycznej, uku! termin „genetologia”. Przez analogi" do 
eschatologii (nauki o rzeczach ostatecznych) genetologia oznacza 
postapokaliptyczn$ „nauk" o rzeczach pierwszych” – bada, „jak 
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w przysz!o&ci b"dziemy patrze' na przesz!o&'” i „co pozostanie 
po tera*niejszo&ci”7.

W rozdziale Fikcje spekulatywne Miko!aj Smykowski pisze, 
%e teksty kultury zaliczane do gatunku fantastyki naukowej (ang. scien- 
ce fiction), ze wzgl"du na prognostyczny charakter obocznie nazywa-
nej fikcj$ spekulatywn$ lub naukow$ fabulacj$ (Donna Haraway), 
mo%na traktowa' jak narz"dzia diagnozy wspó!czesno&ci oraz *ród!a 
wiedzy o potencjalnej przysz!o&ci. Specyficznym gatunkiem fikcji spe-
kulatywnej s$ ekofikcje (okre&lenie autorstwa Jima Dwyera). Cz"sto 
przybieraj$ charakter ekologicznych dystopii oraz scenariuszy o za- 
barwieniu katastroficznym, obrazuj$cych zagro%enia, które mog$ 
nadej&' w niedalekiej przysz!o&ci. Jak wskazuje Smykowski, uwa%na 
recepcja tekstów o charakterze ekofikcyjnym nie tylko kszta!tuje 
&wiadomo&' i wyobra*ni" ekologiczn$ odbiorców, lecz tak%e pozwala 
wypracowa' postaw" gotowo&ci wobec takich scenariuszy przysz!o-
&ci, które kwalifikuj$ si" do kategorii katastroficznych. Ekofikcje 
potraktowane jak materia! *ród!owy i analizowane z wykorzystaniem 
narz"dzi krytycznych poszerzaj$ natomiast horyzonty wspó!czesnej 
humanistyki diagnozuj$cej trajektorie planetarnej ekologii. Je&li uz- 
namy, %e ekofikcje s$ laboratoriami, w których obr"bie kreuje si" lite-
rackie wizje nadchodz$cej przysz!o&ci, do ich analizy mo%e pos!u%y' 
podej&cie z zakresu antropologii literatury nazywane przez Dariusza 
Brzostka antropologi$ spekulatywn$. Twórcy ekologicznego nurtu 
w science fiction oraz re%yserzy przenosz$cy ich dzie!a na wielki ekran 
szkicuj$ historie, w których za Kate Rigby dostrzegamy &wiadec- 
twa ekoprofetyczne.

W rozdziale Warto!" #róde$ d#wi%kowych dla wiedzy o przy- 
sz$o!ci Jaros!aw Jaworek pisze o dyskusjach toczonych w ramach 
historii d*wi"kowej, po&wi"conych metodom i *ród!om niezb"dnym 
do konstruowania narracji o d*wi"kosferach przesz!o&ci. Pojawienie 
si" pierwszych rejestratorów d*wi"ku w latach 60. XIX wieku oprócz 
tego, %e wyznacza cezur" w rozwoju technologii mediów, ustala te% 
chronologiczn$ granic" mo%liwego dost"pu do przesz!o&ci za po&red-
nictwem *róde! d*wi"kowych w postaci nagra# audio. Optymistyczne 
7 Genetology, Enough Room for Space. Independent Art Initiative, https://

www.enoughroomforspace.org/projects/genetologic-research/ 
(dost"p: 6.07.2022).
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za!o%enie, %e od ich nastania wgl$d w &wiat d*wi"kowy b"dzie zdecy-
dowanie lepszy, szybko zosta!o zweryfikowane w praktyce badawczej. 
Okaza!o si" bowiem, %e najbardziej atrakcyjnym materia!em pozo-
staj$ *ród!a pisane, rzadziej akustyczne artefakty czy nagrania audio. 
I cho' poka*ne archiwa d*wi"kowe, na przyk!ad The British Library 
Sound, stale powi"kszaj$ swoje kolekcje, badacze historycznych 
d*wi"kosfer preferuj$ analiz" tekstów, a tylko na marginesie rozwa-
%a# sygnalizuj$ potencja! poznawczy tkwi$cy w studiowaniu rejestra-
cji d*wi"kowych. Jaworek podejmuje prób" rozwa%enia przyczyn, dla 
których podobne *ród!a nie spotykaj$ si" z szerszym zainteresowa-
niem ze strony badaczy i badaczek (zw!aszcza humanistów i humani-
stek). Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje mi"dzy innymi w braku lub 
nieprzystawalno&ci odpowiednich metod i narz"dzi niezb"dnych do 
analizy nagra# d*wi"kowych. Mimo %e niektóre nowatorskie pomy-
s!y, na przyk!ad konstruowanie reprezentacji historycznych w formie 
spacerów d*wi"kowych, teoretycznie zach"caj$ do pracy nad rozwi$-
zaniem tego problemu, rzadko podejmuje si" takie starania. Jawo-
rek zastanawia si", czy obecne praktyki nagrywania zjawisk d*wi"ko-
wych, ich kolekcjonowanie i archiwizowanie sprzyjaj$ realizacji 
podobnych idei, czy jest mo%liwa taka optymalizacja owych praktyk, 
aby skuteczniej w!$czy' si" w proces interpretacji nagra# audio 
w przysz!o&ci.

W rozdziale Retroprewencja. Wystawianie sztuki jako dzia$a-
nie zapobiegawcze Piotr S!odkowski pisze o tym, jak kategoria prewen-
cji pomaga na nowo przemy&le' stary i zagmatwany problem zaan-
ga%owania spo!ecznego w sztukach wizualnych. Có% to znaczy dzisiaj, 
w &wiecie po ko#cu wielkiej utopii historycznej awangardy, w którym 
pozosta!o nam mówi' jedynie o utopiach pragmatycznych, ograni-
czonych skal$, zasi"giem i czasem oddzia!ywania, %e sztuka mo%e nas 
uratowa'? – zastanawia si" autor. S!odkowski proponuje, by przyj-
rze' si" wybranym dzia!aniom polskich artystów powojennych – tym 
minionym aktywno&ciom, gestom i autorskim wystawom, w których 
post factum dopatruje si" niekwestionowanych znamion prewencji. 
Projekty o charakterze prewencyjnym zwracaj$ si" ku przysz!o&ci, 
eksperyment my&lowy autora eseju polega natomiast na odwróce-
niu kierunku spojrzenia. S!odkowski patrzy wstecz, z perspektywy 
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przysz!o&ci, która ju% nadesz!a, i rozumie je jak listy w butelce lub kap-
su!y wys!ane do nast"pnych pokole#. Zastanawia si" nad ich znikom$ 
sprawczo&ci$, ów namys! za& prowadzi go do idei retroprewencji. 
Je%eli bowiem powa%nie zastanowi' si" nad pora%kami, to one – dzi"ki 
statusowi kl"ski nie tyle artystycznej, ile spo!ecznej – maj$ szanse 
wtórnie sk!oni' nas do autokrytycznej refleksji, rozbudzi' wra%liwo&', 
zdziwienie lub frustracj" i tym sposobem zmobilizowa' do dzia!a#. 

W rozdziale Muzeum historii naturalnej jako muzeum prewen-
cyjne Jacek Ma!czy#ski podejmuje problem muzeów historii natural-
nej. Obok ogrodów zoologicznych i botanicznych kszta!towa!y one 
stosunek europejskich spo!ecze#stw do natury. Wpisuj$ si" w scha-
rakteryzowany przez Michela Foucaulta w S$owach i rzeczach klasyczny 
model wiedzy i charakterystyczne dla tego my&liciela pragnienie 
usystematyzowania &wiata. +wiadcz$ równie% o nowoczesnym 
podziale &wiata na natur" i kultur". Ma!czy#ski zwraca uwag", %e 
z powodu poj"cia antropocenu – nowej epoki geologicznej, zwi$za-
nej z intensywn$ dzia!alno&ci$ cz!owieka – wspó!cze&nie zamiast o dy- 
chotomizuj$cym podziale na natur" i kultur" cz"&ciej my&limy o &wie-
cie w kategoriach relacyjnych. Pojawia si" zatem pytanie o status, 
form" i znaczenie instytucji muzeum historii naturalnej w antropo-
cenie. Czy mamy do czynienia z reliktem niegdysiejszego porz$dku 
wiedzy? A mo%e takie muzea wci$% odgrywaj$ aktywn$ rol" w deba-
tach na temat wymierania gatunków, zmian klimatycznych i innych 
zjawisk charakterystycznych dla antropocenu? Ma!czy#ski omawia 
eksperymentalny projekt „Muzeum antropocenu”, zrealizowany mi"-
dzy innymi w formie wystawy w Muzeum Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Wroc!awskiego we wspó!pracy z Muzeum Wspó!czesnym Wro-
c!aw (koncepcja: Jacek Ma!czy#ski; wspó!praca: Renata Ta#czuk). 
Wystawa ma charakter interwencji w przestrze# muzeum przyrodni-
czego. Sk!adaj$ si" na ni$ prace studentów i studentek Instytutu Kul-
turoznawstwa Uniwersytetu Wroc!awskiego oraz zaproszonych go&ci 
– wszystkie pokazuj$ zmiany w ekosystemie spowodowane przez cz!o-
wieka. Muzeum historii naturalnej mo%e pe!ni' funkcj" muzeum pre-
wencyjnego w!$czaj$cego si" w tworzenie „wiedzy symbiotycznej” – 
dotyczy ona wspó!istnienia w &rodowisku ró%nych gatunków i ich 
wspó!zale%no&ci.
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W rozdziale Uwa&no!" jako forma ochrony dziedzictwa 
Monika Stobiecka twierdzi, %e wspó!czesne praktyki odnosz$ce si" 
do materialnych &ladów przesz!o&ci i wszelkiego rodzaju monumen-
tów obecnie oscyluj$ wokó! trzech g!ównych strategii: tradycyjnej 
ochrony zabytków i opieki nad nimi, zarz$dzania i adaptacji oraz dzie-
dzictwa jako procesu. Rozwa%a, w jaki sposób te trzy modele, obecne 
tak%e w Polsce, pozycjonuj$ si" wobec nadmiaru nieskutecznie chro-
nionego dziedzictwa – reliktyzacji (ang. heritagization). Reliktyzacja 
jest wskazywana jako najbardziej pal$cy problem, z którym aktual-
nie mierz$ si" przedstawiciele krytycznych studiów nad dziedzic-
twem (Rodney Harrison, Caitlin DeSilvey, Cornelius Holtorf, Alfredo 
González-Ruibal). Ich rozwa%aniom cz"sto towarzyszy przekonanie, 
%e obserwowana dzi& akumulacja dziedzictwa wynika z kondycji pó*-
nego kapitalizmu. Dyskutuj$c za!o%enia le%$ce u podstaw ka%dej ze 
strategii, Stobiecka proponuje nowe podej&cie do dziedzictwa, opar- 
te na praktyce uwa%no&ci. W do&wiadczeniach pandemii COVID-19 
zwi$zanych z niespiesznym tempem %ycia i wzrostem znaczenia lokal-
no&ci widzi cenn$, inspiruj$c$ do zmiany podej&cia do dziedzictwa  
lekcj". Swoje rozwa%ania ilustruje przyk!adami modernistycznego 
dziedzictwa warszawskiej dzielnicy Powi&le. Czytelnik otrzymuje wi"c 
zarówno zwi"z!e wprowadzenie do doktryn steruj$cych dziedzic-
twem, jak i propozycj" nowej, alternatywnej strategii ochrony dzie-
dzictwa, opieraj$cej si" na dzia!aniach prewencyjnych.

W rozdziale Prewencyjny aspekt urbanistycznego dziedzictwa 
natury Micha! K"pski pisze o funkcjonowaniu tkanki miejskiej jako spe-
cyficznej przestrzeni negocjowania dziedzictwa. W niej przesz!o&', 
uwik!ana w dyskurs estetyczny, polityczny i ekonomiczny, spotyka si" 
ze wspó!czesnymi potrzebami i tendencjami rozwoju. Autor zasta-
nawia si", w jakim stopniu dziedzictwo (obecne w ró%nych kontek-
stach) mo%e by' czynnikiem rozwojowym oraz prewencyjnym, za- 
pobiegaj$cym w przysz!o&ci ewentualnym konfliktom spo!eczno-
-przyrodniczym. Punktem wyj&cia dla prowadzonych w tym tek&cie 
rozwa%a# uczyni! klinowo-pier&cieniowy plan urbanistycznego roz-
woju miasta Poznania – dokument przygotowany w 1932 roku przez 
zespó! W!adys!awa Czarneckiego. K"pski twierdzi, %e spo!eczna 
aktywno&' oparta na pozytywnym waloryzowaniu dziedzictwa natury 
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mo%e przeciwdzia!a' presji urbanistycznej zabudowy. Autor opo-
wiada si" za organiczn$ reorganizacj$ istniej$cej struktury – jej 
zmiana wyrasta z lokalnych uwarunkowa#, do&wiadcze# i oryginal-
nych cech miejsca. 

W rozdziale Turystyka miejska jako praktyka „odtruwania” 
pami%ci Joanna Klisz przedstawia autorski projekt z zakresu turystyki 
miejskiej, inspirowany procesami o czary w Poznaniu. Powsta! w kon-
tek&cie wzrastaj$cego zainteresowania upami"tnianiem tych wyda-
rze# i rehabilitacj$ kobiet oskar%onych o czary. Przywracanie pami"ci 
o czarownicach sprawia, %e zyskuj$ one walor atrakcji turystycznej, 
co sprzyja rozwojowi zainteresowa# histori$ czarownic i wzmaga 
atrakcyjno&' zwi$zanych z nimi historycznych miejsc. Propozycja 
trasy miejskiej jest ukazana jako przyk!ad pozytywnej turystyki histo-
rycznej, alternatywy dla „ciemnej turystyki” (ang. dark tourism), prze-
jawiaj$cej si" mi"dzy innymi w popularno&ci muzeów tortur oraz 
pomys!ach na inscenizowanie palenia czarownic. Klisz wskazuje, %e 
cele tego rodzaju turystyki s$ zwi$zane z tocz$cymi si" obecnie dys-
kusjami na temat „odporno&ci wspólnotowej” (ang. community resi-
lience) wobec obci$%e# turystyk$ komercyjn$. Z kolei wzmacnianie 
poczucia lokalnej to%samo&ci, pluralizacja, integracja i budowanie 
lokalnych wi"zi wspólnotowych otwartych na „innych” (turystów) 
potencjalnie zapobiegaj$ gettyzacji wspólnot miejskich. W takim uj"-
ciu kluczowe by!yby dzia!ania wspieraj$ce budowanie, odbudowywa-
nie i przebudowywanie poczucia to%samo&ci spo!ecznej w sposób, 
który stymulowa!by j$ do autorozwoju i samoregulacji w ramach stwo-
rzonej przez w!adze miasta szerokiej przestrzeni mo%liwo&ci dla dzia-
!a# oddolnych. 

W rozdziale Ludzie i szczury. Kszta$towanie wyobra#ni spo-
$ecznej jako prewencja Gabriela Jarz"bowska podejmuje problema-
tyczne zagadnienie obecno&ci szczurów na terenach zurbanizowa-
nych. Niekontrolowana, gwa!townie post"puj$ca urbanizacja, wzrost 
globalnej populacji naszego gatunku (wraz z towarzysz$cym jej wzros- 
tem poziomu konsumpcji), nieefektywna utylizacja odpadów oraz 
zmiany klimatyczne sprzyjaj$ rozrostowi populacji tych ssaków. 
W konsekwencji mi"dzygatunkowy konflikt eskaluje. Jego sednem 
jest kontekst mnogo&ci po obu stronach mi"dzygatunkowej granicy: 
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w du%ych miastach obok kilkuset tysi"cy, a czasem kilku milionów 
przedstawicieli naszego gatunku mieszkaj$ wielotysi"czne, a czasem 
wielomilionowe zbiorowo&ci szczurów. Te dwie ogromne populacje 
s$ dla siebie wzajemnie coraz powa%niejszym zagro%eniem. Sytuacj" 
pogarsza (z perspektywy naszego gatunku) rosn$ca biologiczna 
i behawioralna odporno&' gryzoni na kolejne generacje trutek. 
W&ród naukowców zajmuj$cych si" problemem szczurów panuje 
zgoda, %e trucie jest dzia!aniem krótkoterminowym, a efektywne 
metody zmniejszania liczebno&ci stad powinny by' skoncentrowane 
na miejskiej ekologii i ograniczaniu p!odno&ci tych zwierz$t. Mimo to 
zamiast skupi' si" na prewencji, trujemy na pot"g". Dlaczego nie 
potrafimy wyj&' poza logik" eksterminacji? Jarz"bowska przekonuje, 
%e przynajmniej cz"&ciowo odpowiada za to mentalno-kulturowy 
mechanizm organizuj$cy nasze my&lenie o szczurach i naszych rela-
cjach z nimi. Autorka bada mo%liwo&ci przepracowania negatywnego 
stereotypu szczura w celu przemodelowania relacji mi"dzy tymi zwie-
rz"tami a lud*mi w miastach. Stawia hipotez", %e nie rozwi$%emy 
„szczurzego” problemu bez g!"bokiej modyfikacji postaw spo!ecz-
nych i sposobu postrzegania tych ssaków. B"dzie ona mo%liwa jedy-
nie wówczas, gdy uda si" zmieni' kulturowe narracje dotycz$ce 
szczurów, ich obecno&ci w mie&cie i relacji z cz!owiekiem. ($czy si" 
to jednak z konieczno&ci$ intensywnej pracy nad kszta!towaniem 
zbiorowej wyobra*ni i w tym obszarze nale%y szuka' miejsca dla dzia-
!a# podejmowanych w ramach humanistyki prewencyjnej.

W rozdziale Antropologia ludobójstwa jako praktyka prewen-
cji Ma!gorzata Wosi#ska wskazuje, %e zderzaj$c nas z wymykaj$cymi 
si" logice ponowoczesnego &wiata aktami masowej przemocy (ich 
ci"%ar zwielokrotniaj$ wspó!czesne media, !$czy si" on te% z pyta-
niami o etyk" reprezentacji przemocy), jak i licznymi kryzysami huma-
nitarnymi (w tym rosn$cym kryzysem migracyjnym), XXI wiek rodzi 
zasadnicze dla edukacji historycznej pytania: czy &wiadomie i odpo-
wiedzialnie odnosimy si" do do&wiadcze# europejskiej historii 
XX wieku? Czy na pewno odrobili&my „trudn$ lekcj"” Zag!ady? Wosi#-
ska proponuje skierowa' powy%sze (retoryczne) pytania w inn$ 
stron" (równie% w znaczeniu geograficznym) i przyjrze' si" aktualnej 
idei i praktyce prewencji rozumianej dos!ownie, w odniesieniu do 
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!aci#skiego *ród!os!owu oznaczaj$cego zapobieganie, a tak%e skraj-
nym do&wiadczeniom przemocy z perspektywy humanistyki zaanga-
%owanej. Bezpo&rednim wyrazem tej perspektywy jest wci$% nieroz-
poznana na gruncie polskiej nauki subdyscyplina – antropologia 
ludobójstwa. Pozale%no&ciowe i inkluzywne uj"cia praktyki prewen-
cji zaproponowane przez antropologi" ludobójstwa Wosi#ska uka-
zuje na przyk!adzie krytycznej my&li polsko-%ydowskiego prawnika 
Rafa!a Lemkina oraz w odniesieniu do prowadzonej przez ni$ pracy 
dydaktycznej w ramach mi"dzynarodowego programu studiów doty-
cz$cych pomocy humanitarnej (NOHA. Network on Humanitarian 
Action). Studia te s$ platform$ wymiany do&wiadcze# osób czynnie 
zajmuj$cych si" dzia!aniami pomocowymi, w g!ównej mierze repre-
zentuj$cych kraje nienale%$ce do paradygmatu zachodniocentrycz-
nej my&li historycznej i politologicznej (mi"dzy innymi Brazyli", Indie, 
Jemen, Keni", Nigeri", Pakistan, Palestyn"). 

W rozdziale Czytaj'c Michela Houellebecqa. (wiczenie z obo-
j%tno!ci Tomasz Wi&niewski analizuje powie&' Uleg$o!" (2015). Zauwa%a, 
%e oferuje ona specyficzny postsekularny scenariusz nieodleg!ej przy-
sz!o&ci: dobrowoln$ polityczn$ islamizacj" Francji. Wpisuje si" on 
w dyskusje na temat „zderzenia cywilizacji”, zawdzi"czaj$ce karier" 
wydarzeniom 11 wrze&nia 2001 roku i rozpocz"tej wówczas przez 
Stany Zjednoczone wojnie z terroryzmem. Literacka wizja francu-
skiego pisarza otwiera horyzonty takiej krytyki kultury, która za cel 
obra!a „poszerzanie pola walki” poprzez przygotowywanie odbiorców 
na przysz!$ realizacj" scenariuszy gorszej, dystopijnej i apokaliptycz-
nej przysz!o&ci. Nie jest to pierwsza wypowied* Houellebecqa na 
temat islamu. Podejmowa! ten temat, cho' w mniejszym zakresie, we 
wcze&niejszych powie&ciach. Tym razem g!ównym szkieletem prowo-
kacyjnej fabu!y uczyni! styk religii i polityki. W tek&cie pomy&lanym 
jako „'wiczenie z oboj"tno&ci” Wi&niewski testuje u%yteczno&' medy-
tacji jako metody antyinterwencyjnej. +wiadomie przyjmuje strategi" 
posuwania si" pod pr$d ducha ksi$%ki Houellebecqa, która atakuje czy-
telników natr"tnymi obrazami, wprawiaj$cymi ich w stan afektywnego 
oszo!omienia i niepokoju o kszta!t przysz!o&ci. Proponuje niespieszn$ 
lektur" ksi$%ki z akcentami abnegacji i dezynwoltury, d$%$c$ do odpra-
wiania pojawiaj$cych si" bod*ców i wy'wiczenia oboj"tno&ci. Przyjmuje 
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postaw" niedzia!ania, niezaafektowania si" oraz od- i znieczulenia, 
poniewa% uwa%a, %e dobrze rezonuje ona z ide$ humanistyki prewen-
cyjnej: oferuje specyficzny sposób uodpornienia podmiotu na wyzwania 
rzeczywisto&ci.

Zamieszczone w tej ksi$%ce interteksty separuj$ce 
poszczególne rozdzia!y pochodz$ z przygotowywanej przez Agnieszk" 
K!os powie&ci pod roboczym tytu!em Po$udnie. Zabieg ten inspiro-
wany jest oryginalnym rozwi$zaniem ameryka#skiego badacza Douga 
Baileya. W ksi$%ce Breaking the Surface. An Art/Archaeology of Prehistoric 
Architecture8 „prze!amuje” on tekst naukowy prowokuj$cymi do namy-
s!u wycinkami z prasy, serwisów internetowych i podr"czników. Frag-
menty takie, definiowane jako „zaburzenia” (ang. disruptions) klasycz-
nej struktury tekstu akademickiego, zach"caj$ do indywidualnej 
refleksji i stymuluj$ wyobra*ni". 

Powie&' K!os, mieszcz$c si" w nurcie przyrodopisar-
stwa i ekopoetyki, wpisuje si" we wra%liwo&' ekologiczn$ czytelników. 
Autorka podejmuje problem przekroczenia opozycji natura–kultura, 
integralno&ci, przenikania, po&wiadcza trwa!o&' zwi$zku cz!owieka 
i przyrody. Las traktuje jak zbiorowy organizm, rodzaj rezyliencyjnej 
wspólnoty, która zaburza i przekracza dualistyczny i antropocen-
tryczny porz$dek. K!os stawia pytanie o rzeczywistego bohatera 
ksi$%ki: jest nim cz!owiek czy las? Opisywane wzajemne relacje lasu 
i pami"ci pozwalaj$ snu' refleksje na temat substratu ojczystej, naro-
dowej przyrody i narodowego terytorium oraz opisywanego w powie-
&ci lasu jako no&nika mitu narodowego. Autorka zastanawia si": ram" 
czyjej pami"ci tworzy las? Pisanie o lesie w XXI wieku oznacza dla niej 
podj"cie trzech w$tków: polityczno&ci przyrody, &wiadomo&ci kryzysu 
klimatycznego i po%egnania z klasycznymi opisami przyrody.

Ksi$%k" domykaj$ bibliografia oraz indeksy.

8 Doug Bailey, Breaking the Surface. An Art/Archaeology of Prehistoric Architecture, 
Oxford University Press, New York 2018.
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