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Ponowna recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Grądza
pt. „Living across Borderlines: Queerness and Death in the Times of Epidemic.
Literary Representations of Death in Christopher Coe's Such Times, David
Wojnarowicz's Close to the Knives: A Memoir of Disintegration,
and Edmund White's The Farewell Symphony”

Recenzent z satysfakcją stwierdza, że przedstawiona do ponownej recenzji rozprawa
doktorska mgr. Krystiana Grądza została wszechstronnie poprawiona zgodnie ze
wskazówkami recenzentów. W przekonaniu niżej podpisanego umożliwienie Doktorantowi ponownego złożenia rozprawy po dokonaniu zmian i poprawek było słuszną
decyzją, a sam zainteresowany udowodnił, że potrafi wyciągać konstruktywne wnioski z
krytyki oraz, co ważniejsze, że posiada wystarczające kompetencje, jakich oczekuje się
od młodych pracowników nauki.
Z rozprawy niemal zupełnie zniknęły niemieszczące się w akademickich standardach i
tyleż banalne, co pretensjonalne stwierdzenia o „prawdziwym sensie życia”, „istocie
człowieczeństwa” i tym podobne. Autor nauczył się z pewnością odróżniać dyskurs
publicystyczny od rzetelnej analizy naukowej. Potwierdził to uzupełniając rozprawę o
pogłębione wywody dotyczące na przykład queerowych koncepcji popędu śmierci.
Dzięki temu praca zdecydowanie zyskała na metodologicznej spójności i klarowności.
Zgodnie z zaleceniami wypunktowanymi w mojej pierwszej recenzji, mgr Grądz o wiele
bardziej przekonująco nakreślił kontekst społeczno-intelektualny omawianych powieści
oraz najważniejszych wątków (zwłaszcza amerykańskiej) teorii queer, które wyrastają
bezpośrednio z tego samego kontekstu. Ponadto Autor uzupełnił literaturę przedmiotu i
uczynił to nie na zasadzie suplementu, lecz twórczo zderzając koncepcję swojej
rozprawy z innymi perspektywami (widać to świetnie na przykładzie odniesienia się do
publikacji Tomasza Basiuka).
Jak zatem rysuje się obecnie rozprawa mgr. Grądza? O jej aktualności, pomimo sięgnięcia
do historycznych już teksów będących świadectwem swoich czasów, wspomniałem już
w pierwszej recenzji i chciałbym ten aspekt po raz kolejny podkreślić. Dzięki zmianom
wprowadzonym do rozprawy wyraźnie widać zachowaną w niej równowagę pomiędzy
historycznością a aktualnością omawianych wątków i koncepcji. Widać to już we
wstępie, w którym Autor zwięźle referuje historyczne i konceptualne ramy swojej
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rozprawy. Główny punktem odniesienia swoich rozważań mgr Grądz ustanawia tzw.
antyspołeczne i anty-tożsamościowe definicje odmieńczości, reprezentowane przede
wszystkim przez Lee Edelmana. Teoretyk ten praktycznie zrównuje odmieńczość z
popędem śmierci, czyli ze strukturalnie konieczną (wedle lacanizmu), lecz wypieraną
negatywnością przenikającą społeczne bytowanie. Omawiane w rozprawie powieści
jawią się w tej perspektywie jako teksty zakłócające ów lacanowski mechanizm, który
zasadza się na restrykcyjnym rozdziale pozytywności (życia, przyszłości, rozrodu itd.) i
negatywności (tego, co abiektalne, zbędne, nie mające przyszłości itd.). Poprzez
przyjęcie na siebie, przynajmniej do pewnego stopnia, cech „śmiercionośności”
odmieńcy seksualni konfrontują heteropatriarchalne społeczeństwo z jego własnym
popędem śmierci, a jednocześnie, nieco paradoksalnie, odzyskują negatywność jako
jeden z niezbywalnych elementów życia. Analizy proponowane przez Doktoranta dość
dobrze ilustrują tak rozumiane kłirowanie dyskursów życia (pozytywności) i śmierci
(negatywności).
W pierwszym rozdziale, poświęconym powieści Such Times Christophera Coe, mgr
Grądz analizuje obecne w powieści strategie oporu wobec autorytatywności (żeby nie
rzec: autorytaryzmu), z jaką dyskurs medyczny definiuje zdrowie i chorobę w ogóle, a
AIDS w szczególności, gdzie choroba (zwłaszcza TA choroba) nabiera cech abiektalnych.
Doktorant akcentuje w powieści mechanizmy uprzedmiotowienia, jakim poddawane są
osoby z wirusem HIV i chore na AIDS oraz mechanizmy odzyskiwania czy też budowania
podmiotowości przez te osoby i ich otoczenie. Paradoksalnie to właśnie doświadczenie
choroby i traumy staje się punktem wyjścia do wykształcenia świadomej, sprawczej
podmiotowości – podmiotowości stricte queerowej, co wyjaśnia poniekąd definiowanie
odmieńczości (np. u Edelmana) poprzez negatywne afekty i odrzucenie pozytywistycznie rozumianej tożsamości seksualnej. Grądz ciekawie zestawia hetero- i sanonormatywność dyskursów medyczno-zdrowotnych z dyskursem i doświadczeniem
jedzenia. Jedzenie jest nie tylko jedną z najważniejszych praktyk tworzących i
umacniających więzy społeczne, ale też jest nierozerwalnie związane z dyskursami
zdrowia i życia. I rzeczywiście, wydaje się, że – jak stwierdza Autor rozprawy – motyw
jedzenia służy odebraniu śmierci ciężaru (s. 44), z drugiej jednak strony staje się on
śmierci dziwnie pokrewny. Tak jak choroba czy seks, akt spożywania pokarmu podważa
definitywność granic ludzkiego ciała. Konsumpcja seksualna – jako przekroczenie jednostkowych granic cielesnych – wiąże się z przyjęciem obcej mikroflory, w tym
ewentualnych patogenów. Przyjmowanie leków ma działanie tyleż lecznicze, co destrukcyjne (skutki uboczne stosowanych przeciwko wirusowi HIV i AIDS leków mogą być
zabójcze). W pewnym sensie spożywanie życiodajnej strawy (ale również „strawy”,
której dostarczają więzy społeczne) jest jednocześnie spożywaniem śmierci, natomiast
przyswojenie śmierci (np. poprzez oswojenie wirusa) daje możliwość przeformułowania
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życia z czegoś definiowanego normatywnie przez zdrowie, sprawność i produktywność
na coś, co uznaje chorobę i popęd śmierci za, cóż za paradoks, jedną z inherentnych cech
życia. Autor rozprawy nie wykorzystał być może całego potencjału, jaki tkwi w tym
wątku, jednak należy docenić już samo jego podjęcie.
Za cenne uważam przesunięcie punktu ciężkości w rozdziale drugim ze śmierci jako
fenomenologicznego doświadczenia choroby i własnej skończoności na śmierć rozumianą dużo szerzej, przede wszystkim w kategoriach społeczno-politycznych, czyli śmierć
jako symboliczne wymazanie, wyrzucenie na śmietnik. W kontekście amerykańskim
taka „grupowa śmierć” niepożądanych, zabiektyfikowanych istnień dotyczy wielu grup
społecznych, skazanych na „wymazanie” ze względu na rasę, etniczność, klasę, ekspresję
cielesną, rodzaje praktyk seksualnych, wykonywaną pracę itp. Można powiedzieć, że tak
jak w powieści Such Times doznanie choroby i traumy związanej ze skalą epidemii
wymusiło przewartościowanie pojęcia życia jako normatywnej pozytywności zdrowia,
sprawności i rozrodczości, tak w powieści Close to the Knives Davida Wojnarowicza
epidemia AIDS staje się zwierciadłem, w którym odbija się odrażająca choroba, na którą
składają się obecne w amerykańskim życiu społecznym wykluczenia, wymazania,
abiektyfikacje. Wojnarowicz gruntownie podważa to, co uchodzi za „zdrowie społeczne”
(s. 83). Analiza krytyki, której Wojnarowicz poddaje ideę one-tribe nation, zostało
udatnie wzbogacone poprzez uwzględnienie w wywodzie ważnej książki Jasbir Puar
Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Dzięki temu mgr Grądz unika
pułapki, przed którą starałem się go ostrzec w pierwszej recenzji, a mianowicie nie
przypisuje Wojnarowiczowi (neo)liberalnej agendy wielokulturowości. Tam gdzie
ideologia wielokulturowości postuluje pokojowe, regulowane przez prawo i dobry
obyczaj współistnienie różnorodności rozumianej jako formacje kulturowo-tożsamościowe, tam Wojnarowicz przypomina o negatywnym afekcie gniewu, który
wykracza poza określone getta tożsamościowe i łączy abiektalne podmioty we
wspólnym sprzeciwie wobec symbolicznego wymazania. Nieuniknione staje się zatem
pytanie o przemoc jako kolejny przejaw negatywności, którą podszyta jest pozytywność
współżycia społecznego. Grądz poświęca przemocy dość obszerny fragment swojego
wywodu, w którym ciekawie nawiązuje do Hanny Arendt i Jeana Geneta. Cytat z tego
ostatniego na s. 95, w którym Genet przeciwstawia przemoc jako „życie samo” związanej
z władzą brutalności, można odnieść nie tylko do przemocy, o której fantazjuje narrator
Close to the Knives, ale także do wspomnianych wcześniej prób przedefiniowania życia i
śmierci jako pozytywności i negatywności: przemoc – jako życie – staje się siłą twórczą,
podczas gdy Genetowska brutalność, usprawiedliwiana przecież niemal zawsze przez
ochronę zdrowia/życia/porządku społecznego, okazuje się siłą negującą życie.
Oczywiście brutalność nie musi być – i zwykle nie jest – pojedynczym brutalnym aktem,
ale regulatywną mocą instytucji społecznych i politycznych. Jest tym, co cytowany na s.
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100 Wojnarowicz nazywa strukturą społeczną, która grozi mu „intelektualnym i
emocjonalnym uduszeniem”. Jak dalej zauważa Grądz, dla Wojnarowicza śmiercią jest
przybranie społecznej tożsamości i jest to śmierć bardziej przerażająca niż ta fizyczna. I
choć Doktorant wpisuje, przekonująco zresztą, Wojnarowicza w antyspołeczny model
rozumienia odmieńczości, to jednocześnie daje do zrozumienia, nie pisząc o tym wprost,
że Lee Edelman nie wydaje się zainteresowany szerszą, intersekcjonalną krytyką
symbolicznego uśmiercania wszelkich „niepożądanych”, podczas gdy dla Wojnarowicza
jest to dominujący aspekt pojmowania rzeczywistości społecznej. Jak wspomina Autor
rozprawy, ze względu na swój klasowy status społeczny Wojnarowicz czuje się
wykluczony również ze średnioklasowej „wspólnoty gejowskiej”, co już od początku
wytwarza w nim poczucie wielokrotnego wykluczenia.
W ostatnim rozdziale rozprawy mgr Grądz omawia powieść The Farewell Symphony
Edmunda White’a. Jak pisałem już we wcześniejszej recenzji, „Autor słusznie sytuuje
centralny problem powieści White’a w konieczności i jednocześnie niemożności «dania
świadectwa» czasom epidemii, a w konsekwencji – niemożności dopełnienia żałoby
indywidualnej i zbiorowej (pokoleniowej)”. Tym samym w centrum zainteresowania
znajduje się raczej postać tego, który upamiętnia i daje świadectwo, niż „ofiar”. Grądz
ciekawie komentuje (np. na s. 156) afektywne aspekty powieści, zauważając, że zamiast
złości, gniewu i zaangażowania, jak u Wojnarowicza, dominuje tu poczucie smutku,
bezsilności, a nawet winy. Społeczny imperatyw zakończonej sukcesem żałoby (obecny
również u Freuda) można odczytywać jako jeden z warunków porządku symbolicznego,
który nie uznaje własnej historyczności, za to uzurpuje sobie moc nieskończonej autoregeneracji, samoodnawiania się, powrotu do punktu wyjściowego po każdej stracie, po
każdym wtargnięciu Realnego (by utrzymać się w lacanowskim żargonie). Uznanie
niemożności zamknięcia żałoby byłoby więc subwersywnym aktem zaprzeczenia
„odwieczności” heteropatriarchalnego porządku symbolicznego, z jego pozytywistyczną
wizją przyszłości i utopijnym wyparciem traumy rozumianej jako pęknięcie w porządku
symbolicznym. Mimo to Recenzentowi trudno nie odnieść wrażenia, że powieść White’a,
przynajmniej w ujęciu Grądza, reprezentuje najbardziej „konserwatywną” postawę w
porównaniu do pozostałych powieści. W przeciwieństwie do gniewu, melancholię
uznaje się zwykle za afekt nie posiadający potencjału transformatywnego, choć sama
strata, jak za Butler zaznacza Grądz, może być zaczątkiem zmiany. Można powiedzieć, że
żałoba powinna być gniewna i czynna, ale to już oczywiście moje polemiczne uwagi,
mniej nawet względem rozprawy niż samego White’a.
Konkluzje zawarte w ostatniej części rozprawy wydają się Recenzentowi nieco zbyt
skrótowe. Szkoda, że Autor nie wraca w nich do Lee Edelmana, którego obecność została
mocno zaznaczona we wstępie i w rozdziale pierwszym i drugim. Na stronie 174 można
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znaleźć celną obserwację o prominentnym miejscu motywu jedzenia w średnioklasowych narracjach Coe i White’a i jego braku w narracji Wojnarowicza. Dalej Doktorant
zauważa większą powściągliwość emocjonalną dwóch pierwszych autorów i większy
ładunek emocjonalny w Close to the Knives. Recenzent żałuje nieco, że różnice te nie
zostały lepiej wyeksplorowane w rozprawie.
Jak napisałem już na początku, dostrzegam dużą różnicę pomiędzy pierwotną a zmodyfikowaną wersją rozprawy mgr. Grądza, co nie oznacza, że końcowa wersja jest wolna od
błędów i wad. Są w rozprawie stwierdzenia słabiej uargumentowane, zbyt powierzchowne lub nieprecyzyjne, niekiedy nazbyt górnolotne. Niewątpliwie jest jeszcze
miejsce na uczynienie rozprawy bardziej spójną metodologicznie i teoretycznie.
Wszystko to nie zmienia faktu, że rozprawa mgr. Krystiana Grądza spełnia wymogi
stawiane rozprawom doktorskim w zakresie literaturoznawstwa i tym samym wnoszę o
dopuszczenie go do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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