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Dysertacja Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX 

wieku stanowi pierwszą w Polsce narratologiczną propozycję połączenia badań nad 

tworzeniem i odbiorem narracji literackiej oraz badań nad ucieleśnionym umysłem (Gallagher 
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2005, Gibbs 2005, Johnson 2007). Problematyka książki skupia się wokół związku między 

narracją jako tworem artystycznym a funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, między poetyką 

prozy narracyjnej a ludzkimi procedurami poznawczymi, wreszcie: między 

literaturoznawstwem a kognitywistyką. W sposób szczegółowy analizuję narrację literacką 

jako wynik i reprezentację ludzkiej zdolności do przyjmowania perspektywy innego 

podmiotu. Przedstawiam, jak narracja literacka łączy się z intersubiektywnością jako trybem 

działania ludzkiej świadomości. Dokonuję więc celowo metodologicznego zwrotu w kierunku 

nauk empirycznych jako źródłu inspiracji literaturoznawczej. Odwołuję się do nowego 

paradygmatu naukowego (Kuhn 2001) obejmującego coraz szersze obszary humanistyki. 

Poszukuję tam odpowiedzi na postawione ponownie pytania literaturoznawcze. Wykorzystuję 

wyniki empirycznych badań nad odbiorem narracji, mechanizmami emocjonalnego i 

zmysłowego zaangażowania czytelniczego w lekturę. Ten obszar refleksji dotyczący 

psychosomatycznego aspektu komunikacji narracyjnej i rozumienia narracji nie był w Polsce 

dotychczas rozwijany.   

Moja rozprawa prezentuje m o d e l  k o g n i t y w n e j  m n o g o ś c i  jako sposób opisu 

narracji literackiej. Zakłada on, że narracja literacka stanowi konstrukt powstający dzięki 

intersubiektywnej kooperacji między autorem i czytelnikiem, którzy (w innym momencie 

czasowym) dokonują podobnej operacji poznawczej: reprezentują mentalnie podmiot 

antropomorficzny narratora opowiadającego o innych antropomorfizowanych podmiotach, 

bohaterach narracji. W przypadku narratora i postaci czytelnicze założenie ich egzystencjalnej 

samoistności jako podmiotów quasi-ludzkich jest trudną do wyrugowania z obszaru badań 

literackich hipotezą czytającego umysłu. Trudną właśnie z tego względu, iż wiąże się ona z 

jedną z podstawowych funkcji ludzkiego umysłu – z przypisywaniem cech ludzkich bytom 

percypowanym i reprezentowanym w różnych systemach znakowych. Dlatego odrzucam 

dotychczasowe typologie narratologiczne (np. typologię narratorów), pokazując, że ich 

nadmierna liczba i wzajemna niekompatybilność wynikają z nieuwzględnienia podstawowych 

procedur poznawczych realnego czytelnika.   

W swojej monografii proponuję redefiniowanie badań nad poetyką narracji literackiej 

jako studiów nad językowym kształtem mentalnego konstruktu, wytwarzanego wespół przez 

autora i czytelnika dzięki specyficznie ludzkim formom aktywności poznawczej. Model 

narracyjnego umysłu, do którego odwołuję się w swej pracy, uwzględnia zarówno 

mechanizmy tworzenia narracji literackiej, jak i jej czytelniczego rozumienia oraz analizy 

literaturoznawczej obu tych aktywności. Ten ucieleśniony narracyjny umysł jest kategorią 

niezbywalnie podmiotową. Dlatego wykorzystuję siatkę pojęciową filozofii umysłu, 
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kognitywistyki, nie zaś językoznawstwa, które patronowało nie tylko polskiej formalno-

strukturalistycznej narratologii. 

Interesuje mnie narracja literacka w swym poznawczym wymiarze, jako zakorzeniona 

w stricte ludzkich zdolnościach umysłowych. Proponuję przekształcenie siatki teoretycznej, 

w obrębie której konceptualizuje się obecnie zagadnienia związane z narracją i jej 

czytelniczym odbiorem. Definiuję narrację inaczej niż dokonywano tego w narratologii 

klasycznej (formalno-strukturalistycznej) czy po tzw. zwrocie narratywistycznym. Nie opisuję 

narracji jako układu wyabstrahowanych jednostek językowo-tekstowych tworzących 

schematy fabularne. Nie rozpatruję narracji jako konstruktywistycznego instrumentu 

organizacji wiedzy: nieuchronnie wytwórczego. Nie włączam się także w nurt badań nad 

narracją jako podstawową kulturową praktyką tożsamościotwórczą czy strategią 

porządkowania i usensownienia podmiotowych doświadczeń (Owczarek, Mitosek, Grajewski 

2001, Mitosek 2004, Łebkowska 2006). Pokazuję natomiast, dzięki jakim właściwościom 

ludzkiego wyposażenia poznawczego narracja literacka stała się skutecznym narzędziem 

symulacji perspektywy innego podmiotu oraz doskonalenia komunikacji i kooperacji 

międzyludzkiej. W centrum moich zainteresowań znajduje się narracja literacka jako wyraz 

wieloperspektywiczności ludzkiego myślenia: zakorzeniony biologicznie (Kordys 2006, 

2011), ale odzwierciedlający także specyfikę społeczno-kulturowej natury człowieka 

(Herman 2003, 2007, Zunshine 2010). Analizuję narrację w odniesieniu do tego trybu 

działania ludzkiej świadomości, który umożliwia człowiekowi rozpoznanie, przyjęcie i 

projektowanie różnych perspektyw (czasoprzestrzennych i poznawczych, emocjonalnych, 

sensualnych), odrębnych od jego aktualnej (Palmer 2004, Zunshine 2006). 

Dlatego najważniejszą kategorią analityczną mojej monografii jest intersubiektywność. 

Odwołuję się do jej kognitywistycznej definicji, przede wszystkim do koncepcji Petera 

Gärdenforsa (Gärdenfors 2004, 2011), funkcjonalizując ją w obrębie różnych obszarów badań 

nad narracją literacką. Intersubiektywny tryb działania ludzkiej świadomości uznaję za ten 

element ludzkiej architektury poznawczej (Legrand, Iacoboni 2010), który umożliwia 

tworzenie i odbiór narracji fikcjonalnej. Koncentruję się na narracji literackiej, zwłaszcza na 

modernistycznych formach powieściowych: w ujęciu od przełomu XIX /XX  wieku do końca 

XX wieku (Bolecki 2003). 

Wybieram narrację literacką jako swój przedmiot badań, choć kognitywistyczna analiza 

narracji nie ogranicza się do niej. Kwestionuje się w niej trwały rozdział między narracją 

artystyczną a nieartystyczną (codziennymi praktykami opowiadania), językową a tworzoną w 

innych mediach i systemach znakowych. Zastosowanie narzędzi narratologicznych do analizy 
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nieliterackich typów narracji nie oznacza jednak całkowitego pominięcia różnic między 

narracyjnością powstałą w odmiennych systemach znakowych czy mediach przekazu. 

Jednymi z takich form są figury wglądu w cudze doświadczenie wewnętrzne. Niektóre 

historyczne formy i strategie literackie były kolejnymi etapami „naturalizacji” (Fludernik 

2009: 112-113) tego, co w rzeczywistości niemożliwe: dosłownego i pełnego wglądu w stany 

wewnętrzne innego podmiotu. Literackie wyznaczniki przyjmowania cudzej perspektywy 

można więc uznać za przejaw stricte literackiej kategoryzacji świata (Płuciennik 2010) oraz 

za jeden z konstytutywnych elementów fikcyjności (Cohn 1978, 1999, Łebkowska 2001). Ja 

traktuję je ponadto za wyznacznik podstawowego mechanizmu generującego narrację. 

Skupienie na narracjach literackich wiąże się z jedną z proponowanych w tej książce tez: z 

przekonaniem o tym, że lektura narracji fikcjonalnych zaspokaja wyjątkowe potrzeby 

emocjonalno-poznawcze człowieka. Doświadczeniowy charakter odbioru literackiego, 

osiągany dzięki intymności cichej lektury, przez rezonans psychosomatyczny w stosunku do 

osób i wydarzeń, nierzadko w poczuciu głębokiego „wniknięcia w fikcję”, stanowi dla wielu 

czytelników niepowtarzalne i intensywne doznanie – porównywalne z doświadczeniem 

wirtualnej rzeczywistości czy poruszaniem się w interaktywnym środowisku interfejsu (Ryan 

2001). Pod takim kątem narracja literacka nie była analizowana w polskich studiach 

narratologicznych.  

Ponieważ w teorii narracji istnieje wiele kategorii pozornie w oczywisty sposób 

związanych z intersubiektywnością (np. perspektywa narracyjna, narratorski dostęp do 

doświadczenia postaci, punkt widzenia, strumień świadomości itp.), dowodzę, że można je 

powiązać ze współczesnymi badaniami nad świadomością i poznaniem w sposób radykalny – 

by pokazać je jako rzeczywiste figury ludzkiej kognicji, nie zaś jedynie pochodną językowo-

stylistycznych własności autonomicznie rozpatrywanego tekstu literackiego. W tym celu 

definiuję na nowo perspektywę narracyjną, ukazując ją jako kategorię amalgamatyczną 

(Turner, Fauconnier 2002), poddawaną nieustannej akomodacji, generującą immanentne 

narracyjne modele wglądu w cudze doświadczenie w każdym historycznym typie narracji 

literackiej. Dlatego wychodzę również poza tradycyjne rozumienie problematyki 

świadomości bohatera literackiego. Interesują mnie nie tyle literackie przedstawienia 

świadomości postaci (sytuowane w obrębie konwencji reprezentacji mowy wewnętrznej, 

treści myśli oraz przemian technik i form podawczych im służących [Tomasik 1992]), ile 

głębsze mechanizmy narracyjne związane bezpośrednio z funkcjonowaniem świadomości i 

wpisane w język artystyczny (Chafe 1990). Pokazuję na czym polega dystrybucyjny, 

intermentalny aspekt reprezentacji świadomości postaci – odchodzę od jej dotychczasowego 
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zawężania do zagadnień intramentalnych, związanych z literacką introspekcją. Zagadnieniem, 

które wiąże się ściśle z tym aspektem narracji, jest odbiór czytelniczy narracji: zwłaszcza jego 

zbyt łatwo pomijany doświadczeniowy charakter, często pochopnie przeciwstawiany 

zracjonalizowanym procedurom interpretacji i waloryzacji estetycznej. W tym wymiarze 

proponowana przeze mnie poetyka intersubiektywności koresponduje z „poetyką 

doświadczenia” (Nycz 2006, 2007). 

 Moim celem jest przebudowanie obecnego dyskursu narratologicznego w Polsce na 

podstawie wyników empirycznie weryfikowalnych procedur, dostarczających nowej wiedzy 

na temat czytelniczego przetwarzania utworów narracyjnych, rozumienia komunikacji 

literackiej (zwłaszcza narracyjnej) i jej uczestników, postaci fikcyjnej i specyfiki 

emocjonalno-sensualnego odbioru narracji literackiej. Ramą metodologiczną dla całego 

projektu są narratologia kognitywistyczna oraz kognitywistyczne badania nad odbiorem 

literackim (Emmott 1997, Bortolussi, Dixon 2003). Te najnowsze kierunki w studiach nad 

narracją literacką nie były dotychczas w podobnym stopniu wykorzystywane lub choćby 

omawiane na gruncie polskim, co może dziwić, zważywszy, iż językoznawcze i 

translatologiczne studia spod znaku kognitywistyki mają w Polsce długą tradycję i ustalony 

dorobek.  

Za cechę najbardziej oryginalną i nowatorską swojej pracy uważam propozycję nowego 

sprofilowania kategorii narracji. Dzięki ścisłemu powiązaniu mechanizmów tworzenia oraz 

odbioru narracji, a także cech jej poetyki z intersubiektywnymi operacjami umysłu mogłam 

pokazać, jak złożoną konstrukcją mentalną jest narracja. Omówiłam, jak integruje ona 

działanie ludzkiej percepcji, świadomości, emocji, ciała. Ten aspekt pozostawał 

niezauważony w tych ujęciach narracji, w których uznawano ją wyłącznie za strukturę 

językową. W swojej rozprawie daję nową eksplikację związków między indywidualnym a 

społecznym aspektem narracji, między jej wymiarem subiektywnym i intersubiektywnym. 

Wzbogacam język teoretycznego opisu narracji literackiej o nazwane przez siebie modele 

narracyjnej intersubiektywności. Ich wyodrębnienie pozwoliło mi pokazać, iż klasyczne 

typologie odmian narracji (i powieści) oparte na kategorii narratora nie mogą być precyzyjne. 

Za ważny element swojej rozprawy uznaję wykorzystanie nieznanego w Polsce bogatego 

dorobku empirycznych badań nad tworzeniem i odbiorem narracji literackiej dynamicznie 

rozwijanych w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Pozwoliło mi to 

zredefiniować niektóre kategorie teoretycznoliterackie (np. perspektywa narracyjna, 

konkretyzacja), wprowadzić nowe pojęcia (np. fokalizacja zmysłowa) oraz problemy 

badawcze (np. rola obrazowania mentalnego w procesie lektury). Za swoje osiągnięcie 
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wskazałabym także wyjście poza dotychczasowe rozumienie problematyki świadomości – 

poza wąsko pojętą problematykę reprezentacji mowy wewnętrznej i myśli bohatera. 

Konsekwentnie przekraczam to werbocentryczne ujęcie świadomości, zwracając się także ku 

jej aspektowi pozawerbalnemu, interakcyjnemu i pragmatycznemu.            

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział Umysł modernistyczny. 

Historia literatury i badania empiryczne prezentuje genezę zainteresowania w Polsce 

empirycznie badaną świadomością podmiotową. Omawiam dwa case studies z wczesnego 

etapu modernizmu: twórczość Stanisława Przybyszewskiego i Karola Irzykowskiego. 

Pokazuję, jak zainteresowanie funkcjonowaniem świadomości wpłynęło na poetykę ich prozy 

oraz jakie miało znaczenie dla refleksji metaliterackiej obu pisarzy. Te zagadnienia sytuuję na 

gruncie innych dyskursów kulturowych epoki: nauk ścisłych, psychologii i filozofii, w 

których rodziło się nowe pojęcie świadomości. Przedstawiam podobieństwa między 

ówczesnymi reprezentacjami artystycznymi świadomości a dzisiejszą inspiracją płynącą z 

nauk empirycznych – w tym, z nauki o poznaniu i umyśle. Czynię więc z „czytania umysłu” 

(jak nazywa się jedną z intersubiektywnych zdolności ludzkich) także kategorię historyczną, 

która wpisuje się w porządek procesualny i kulturowy. Podobna metoda pojawia się jedynie 

sporadycznie w pracach spod znaku kognitywizmu literackiego na Zachodzie (Richardson 

2010, Herman 2011). Konsekwentne powiązanie badań kognitywistycznych z poetyką 

historyczną odróżnia moją metodę naukową od wielu zagranicznych prac z zakresu 

narratologii kognitywistycznej. 

Rozdział drugi Umysł poststrukturalistyczny. Narratologia w fazie transformacji 

prezentuje status narratologii kognitywistycznej w obrębie przemian, jakim od lat 70-tych XX 

wieku podlegała narratologia jako subdyscyplina badań literackich. Porządkuję etapy jej 

rozwoju, przedstawiam głównych reprezentantów oraz ich projekty badań nad narracją. 

Wyszczególniam różnice między tymi nowymi tendencjami a narratologią formalno-

strukturalistyczną. Podobna rekonstrukcja tego pola badań oraz systematyzacja koncepcji 

narratologicznych spod znaku kognitywizmu jeszcze się w Polsce nie pojawiła. Pragnę 

podkreślić, iż systematyczne badania prowadzone w zagranicznych ośrodkach naukowych, 

umożliwiły mi wykorzystanie najnowszej literatury przedmiotu. 

W rozdziale trzecim Umysł narracyjny. Intersubiektywność i teoria narracji 

wprowadzam podstawową terminologię związaną z teorią intersubiektywności narracyjnej. 

Pokazuję, że wgląd w podmiotowe stany mentalne postaci jest immanentnie utrwalony w 

każdej formie narracyjnej – od pozornie apersonalnej po najbardziej subiektywizowaną. 

Nazywam wyszczególnione przeze mnie modele intersubiektywności implikowane przez 
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różne historyczne odmiany narracji: projekcję, symulację, identyfikację, separację, 

eksternalizację. Definiuję perspektywę narracyjną jako kategorię dynamiczną i 

amalgamatyczną, nie zaś opartą na stałej pozycji narratora wobec świata przedstawionego. 

Pokazuję, że na kryterium statusu narratora nie da się zbudować ostrej kategoryzacji form 

powieściowej narracji. Omawiam mechanizm akomodacji perspektywy, wskazuję markery jej 

płynności w różnych odmianach narracji. Tematykę intersubiektywności plasuję w obrębie 

badań nad procesem tworzenia fikcji i konstruowania fikcyjnego świata, którego 

mieszkańców można uznać za efekt wspólnego (autorskiego i czytelniczego) eksperymentu 

mentalnego. Uznaję postać literacką za główny czynnik angażujący (i stymulujący) emocje 

czytelnika i jego zdolność do wyobraźniowego wnikania w fikcyjne wydarzenia.  

Rozdział czwarty Figury intersubiektywności w polskiej prozie XX wieku zawiera 

szczegółową prezentację narracyjnych modeli intersubiektywności. Omawiam ich związek z 

tradycyjnie definiowanymi konwencjami przedstawiania świadomości obecnymi w prozie 

polskiej XX wieku. Wychodzę poza konwencje reprezentacji mowy wewnętrznej bohatera 

(punkt widzenia, mowę pozornie zależną, strumień świadomości). Pokazuję także 

niewerbocentryczny, dystrybucyjny wymiar narracyjnego umysłu. Definiuję projekcję jako 

model pełnego dostępu narratora do wewnętrznych stanów postaci. Nie utożsamiam jej z 

narracją wszechwiedzącą – dokładny wgląd w doświadczenie postaci narrator może 

uzyskiwać dzięki jednoznacznej interpretacji danych perceptualnych (mowy ciała, 

komunikacji intersensorycznej.) Symulacja jako narracyjny model intersubiektywności 

obejmuje przede wszystkim literackie reprezentacje najbardziej subiektywnych, odczuwanych 

cech stanów wewnętrznych tzw. qualiów. Szczególną rolę odgrywa tu technika nazwana 

przeze mnie fokalizacją zmysłową. Identyfikacja implikuje pełny narratorski dostęp do treści 

myśli i mowy wewnętrznej bohatera w takiej formie percepcyjnej i językowej, w jakiej 

pojawiają się one w obrębie świadomości bohatera. I tu jednak występują markery 

przełączania perspektywy między narratorem a postacią czy między wzajemnie 

postrzegającymi się bohaterami. Separacja obejmuje te odmiany narracyjne, w których neguje 

się dostęp do doświadczenia wewnętrznego postaci. Markerami jej perspektywy stają się 

opisy zachowań, wykonywania czynności, elementy komunikacji pozawerbalnej i 

intersensorycznej, relacje proksemiczne i kinestetyczne. Eksternalizacja ten sposób 

reprezentacji doprowadza jeszcze dalej, zawężając dostęp do cudzej perspektywy do 

reprezentacji danych perceptualnych (np. kierunku spojrzenia, przedmiotu uwagi postaci). W 

tym sensie narracje behawiorystyczne czy egzystencjalistyczne również prezentują dostęp do 

świadomości bohatera. Taki ich  opis oraz interpretacja są w Polsce ujęciem nowym. 
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  Rozdział piąty Czytający umysł i badania literackie. Intersubiektywność a 

doświadczeniowy charakter odbioru literackiego omawia psychosomatyczny wymiar 

doświadczenia czytania narracji literackiej. Wskazuję w nim, w jaki sposób narracja 

stymuluje procesy poznawcze, wielosensoryczne obrazowanie mentalne oraz reakcje cielesne 

i emocjonalne towarzyszące lekturze. Wprowadzam kategorię czytelnika ucieleśnionego. 

Pokazuję, dlaczego jego doświadczenie odbioru narracji w swej intensywności może 

konkurować z różnymi współczesnymi wariantami rzeczywistości wirtualnych. Omawiam 

różnice  między takim ujęciem lektury a strukturalistyczną koncepcją odbioru literackiego, 

która zdominowała polskie studia nad odbiorem.  

 

 
 
 
V. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze stanowiące wkład autora w rozwój 
dyscypliny naukowej oraz opis aktywności naukowej od czasu uzyskania stopnia 
doktora (2004-2012) 
 
 

Za swoje najistotniejsze osiągnięcia naukowe uznaję: 

• Twórcze wykorzystanie i wprowadzenie do polskiej teorii i historii literatury 

pojęć i kategorii analitycznych związanych z antropologicznymi badaniami 

nad zmysłami oraz sensualnością; 

• Wypracowanie własnego instrumentarium badawczego dla opisu 

intersubiektywnego wymiaru narracji w oparciu o narratologię 

kognitywistyczną oraz kognitywistyczne badania nad odbiorem literackim; 

• Stworzenie modelu opisu narracji i komunikacji narracyjnej zintegrowanego z 

badaniami nad ucieleśnionym umysłem – wykorzystanie wniosków na temat 

swoistości przetwarzania informacji narracyjnej płynących z nauk 

empirycznych (psychologii kognitywnej oraz kognitywnych studiów nad 

czytaniem);  

• Wprowadzenie do polskich badań nad odbiorem narracji kategorii związanych 

z doświadczeniowym, psychocielesnym aspektem lektury, opis jej językowo-

tekstowych wykładników oraz znaczenia dla czytelniczego rozumienia 

informacji narracyjnej; 
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Publikacja zmienionej wersji rozprawy doktorskiej Poetyka i antropologia. Cykl 

podolski Włodzimierza Odojewskiego (Universitas, Kraków 2004) zapoczątkowała cykl 

moich publikacji dotyczących antropologii literackiej i poetyki antropologicznej. Na tle 

innych propozycji metodologicznych charakteryzowało je powiązanie z antropologią 

zmysłów (kulturową historią zmysłów) i kognitywistyką. Ta pierwsza inspiracja 

metodologiczna nie była dotychczas obecna w badaniach polskich, moje publikacje 

prezentowały więc nowe tendencje w humanistyce oraz zawierały propozycje ich 

oryginalnego wykorzystania w teorii i historii literatury. Ten krąg zagadnień prezentowały 

moje publikacje w książkach zbiorowych Poetyka	   i	   antropologia	   (na	   przykładzie	  

reprezentacji	   percepcji	   w	   prozie	   psychologicznej	   dwudziestolecia	   międzywojennego), w: 

Literatura i wiedza, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006; Poetyka i 

antropologia, w: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, pod 

red. E. Kosowskiej,	   A.	   Gomóły	   i E. Jaworskiego, Katowice 2007;	   W	   ogrodzie	   zmysłów. 

Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów, w: Przestrzeń ogrodu – 

przestrzeń kultury, pod red. G. Gazdy i M. Gołąba, Kraków 2009 [mój artykuł w angielskiej 

wersji językowej ukazał się także w tomie  Space of a Garden – Space of Culture,, ed. by M. 

Gołąb, G. Gazda, Cambridge 2009], O kilku powodach, dla których warto wrócić do zmysłów. 

Wokół literaturoznawczych	   inspiracji	   antropologią	   zmysłów, w: Jaka antropologia 

literatury, pod	  red.:	  A.	  Legeżyńskiej,	  P.	  Czaplińskiego,	  Poznań	  2010. 

Za swój największy wkład w rozwój polskiej nauki o literaturze – zwłaszcza 

narratologii i badań nad odbiorem literackim – uważam twórcze wykorzystanie inspiracji 

płynącej z interdyscyplinarnego projektu badań nad poznaniem, jakim jest kognitywistyka. 

Dynamiczny rozwój narratologii kognitywistycznej, jaki następuje od lat 90-tych XX w 

Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech nie wywołał dotychczas żywszego 

oddźwięku w polskich studiach nad narracją. Podobnie wyniki empirycznych badań nad 

odbiorem narracji rozwijanych w obrębie kognitywizmu nie są w Polsce wykorzystywane, 

choć to właśnie badania nad komunikacją literacką oraz odbiorem literatury były uznawane 

niegdyś za jeden z głównych nurtów w polskich badaniach literackich. Moje prace stanowią 

istotne uzupełnienie tego braku, zarówno jako prezentacja nieznanego szerzej kierunku w 

studiach nad narracją, jak i jako twórcze wykorzystanie kognitywistycznego instrumentarium 

badawczego, służące wskazaniu nowych problemów naukowych w obrębie narratologii. 

Rozprawa Poetyka intersubiektywności stanowi nowatorską propozycję kognitywistycznego 

opisu narracji literackiej oraz jej odbioru. 



Załącznik nr 2  Magdalena Rembowska-Płuciennik 
Autoreferat	  

	   10	  

Poszczególnym elementom kognitywistycznej narratologii poświęcone były moje  

wystąpienia konferencyjne i publikacje z lat 2006 – 2012. W referacie wygłoszonym na 

konferencji teoretycznoliterackiej w Sobieszewie (2006) W cudzej skórze. Fokalizacja	  

zmysłowa	   a	   literackie	   reprezentacje	   doświadczeń	   sensualnych.	   (opublikowanym	   w	  

"Ruchu	   Literackim"	   2006	   z.	   6)	   zaproponowałam	   nowe	   ujęcie	   kategorii fokalizacji. 

Pomimo	  długoletniej	  i	  wielowątkowej	  dyskusji	  na	  temat	  jego	  zakresu	  i	  operacyjności na 

gruncie	   anglo-‐	   i	   niemieckojęzycznym,	   w	   polskich	   badaniach	   był	   to	   termin	   prawie	  

nieobecny	   (Markiewicz 1995: 345-346,	   Łebkowska 2004).	   Powiązałam	   go	   ściśle	   z	  

zagadnieniami	   reprezentacji	   doświadczenia	   zmysłowego,	   z	   konstrukcją sytuacji 

percepcyjnej narratora, bohatera i odbiorcy oraz z psychocielesnym	   doświadczeniem	  

lekturowym	   czytelnika.	   Takiego	   ujęcia	   tego	   zagadnienia	   na	   gruncie	   polskim	  wcześniej	  

nie	   było.	   Kognitywny	  wymiar	   lektury	   pojętej	   jako	   aktywność	   angażująca	   ucieleśniony	  

umysł	  analizowałam	  także	  w	  referacie Wizualne	  efekty	  i	  afekty.	  Mentalne	  obrazowanie	  i	  

emocjonalne	   zaangażowanie	   czytelnika,	   wygłoszonym	   na	   konferencji	  

teoretycznoliterackiej	  w	  Złotym	  Potoku	  (2008)	  (druk	  w	  „Tekstach Drugich” 2009 nr 6). 

Zastosowałam	  w	  nim	  wnioski	  płynące	  z empirycznych badań	  nad	  odbiorem	   literackim.	  

Przedstawiłam	  rolę,	  jaką	  pełni polisensoryczne	  obrazowanie	  mentalne	  w	  konkretyzacji	  

utworu	   i	   jego	   rozumieniu.	   Omówiłam	   rolę	   obrazowania	   mentalnego	   dla	   narastania	  

zjawiska	  emocjonalnego	  oddźwięku	  czytelnika	  wobec	  fikcyjnych	  wydarzeń.	  Pokazałam,	  

jak	   te	   procesy	   powiązane	   są	   z	   percepcyjno-‐motorycznym	   wyposażeniem	   człowieka.	  

Takie	   ujęcie	   wyraźnie	   odbiega	   od	   Ingardenowskiego	   modelu	   konkretyzacji	   utworu	  

literackiego,	   który	   patronował	   strukturalistycznym polskim studiom nad odbiorem 

literackim.	  Postulat	  uwzględnienia	  realnego,	  ucieleśnionego	  czytelnika	  w	  badaniach	  nad	  

komunikacją	  literacką	  i odbiorem literatury wysuwałam	  także	  w	  referacie	  O pochodzeniu 

gatunku…czytelnika. Kognitywistyczne badania nad odbiorem literackim (przygotowanym na 

konferencję „Literatura i literaturoznawstwo po Darwinie”, Katowice 2009) oraz w referacie 

Opowiadam, bo	   wiem,	   co	   czujesz.	   Intersubiektywność	   i	   komunikacja	   narracyjna	  

wygłoszonym	  na	  konferencji	  „Studia	  nad	  komunikacją”	  (Łódź	  2009).	   

Główne	   tezy swojej koncepcji	   opisu	   narracji	   jako	   intersubiektywnego	  

eksperymentu	  mentalnego	  zaprezentowałam	  w	  serii	  publikacji	  w	  prestiżowych	  polskich 

czasopismach naukowych.	  [Szczegółowy	  wykaz	  publikacji	  oraz	  ich	  ocenę	  parametryczną 

według	  listy	  ERIH i indeksu MNiSW zawiera Załącznik nr 3]	  Znaczenie	  kognitywistycznie	  

definiowanej	   intersubiektywności	  dla	  morfologii	  narracji	  oraz	  komunikacji	   literackiej	   i	  



Załącznik nr 2  Magdalena Rembowska-Płuciennik 
Autoreferat	  

	   11	  

typologii	  form	  narracyjnych	  przedstawiłam	  w	  rozprawie	  Literatura	  i	  intersubiektywność	   

(„Teksty Drugie” 2009, nr 1-2). W rozprawie Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy 

narracyjnej („Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2009, z. 1-2) pokazałam, w jaki sposób 

można powiązać kategorię poetologiczną (perspektywę narracyjną) z 

wieloperspektywicznością jako cechą ludzkiego myślenia i poznania. Omówiłam różnice 

między statyczną (strukturalistyczną) i dynamiczną (kognitywistyczną) koncepcją 

perspektywy oraz zanalizowałam mechanizm akomodacji perspektywy jako stały element 

różnych historycznych form narracji literackiej. Rozprawa Narracyjne	   modele	   czytania	  

umysłu („Teksty	   Drugie”	   2010,	   nr	   4)	   poświęcona	   była	   wyodrębnionym	   i	   nazwanym	  

przeze	   mnie	   modelom	   dostępu	   narratora	   do	   stanów	   wewnętrznych	   postaci	  

realizowanym	   w	   różnych historycznych formach narracyjnych. Opisałam, jak te 

historycznoliterackie matryce intersubiektywności generuje perspektywa narracyjna. 

Konsekwentne niewerbocentryczne podejście do literackich przedstawień świadomości 

odróżnia moje prace od tych analiz narratologicznych, w których reprezentacje świadomości 

sprowadza się do odmian jej tzw. strumienia czy form mowy pozornie zależnej. Taką 

reinterpretację problematyki świadomości w literaturze proponowałam także w rozprawach 

poświęconych genologicznym i światopoglądowym aspektom modernistycznych realizacji 

strumienia świadomości - w słownikowym haśle Powieść strumienia świadomości oraz w 

rozprawie  Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem 

principium individuationis opublikowanej w tomie Literatura. Kultura. Tolerancja, pod red. 

G. Gazdy, J. Płuciennika, I. Hübner, Kraków 2008 [angielska wersja tekstu Stream of 

Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and the Terror of Principium 

Individuationis, w: Literature. Culture. Tolerance, ed. by A.	   Murphy,	   Ch.	   Russel,	   J.	  

Płuciennik, Frankfurt am Main 2008]. Syntetyczną wersję mojego modelu opisu narracji 

zawiera także rozprawa The Narrative Poetics of Mindreading, opublikowana w: Texts and 

Minds, ed. by A. Kwiatkowska, Frankfurt am Main 2012. 

W	   swoich	   pracach	   z	   zakresu	   narratologii,	   choć	   były	   one	   inspirowane	   nurtami	  

zagranicznymi,	   zawsze	   uwzględniałam	   specyfikę	   historycznoliteracką analizowanych 

utworów. Interesujące	  mnie	  kategorie	  kognitywistyczne	   funkcjonalizowałam	  w	  obrębie	  

poetyki	   prozy	   danego	   okresu,	   uwzględniając	   ich kontekst kulturowy. Taką	   metodę	  

badawczą	   prezentują	   rozprawa Redefiniowanie	   pojęcia	   świadomości	   we	   wczesnej	   fazie	  

polskiego	   modernizmu: Przybyszewski – Irzykowski, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 

2007 z. 1-2 oraz referat „Uniwersalny” umysł	  i historia. Zagadnienia historycznoliterackie w 



Załącznik nr 2  Magdalena Rembowska-Płuciennik 
Autoreferat	  

	   12	  

narratologii kognitywistycznej wygłoszony	  na	  konferencji	  teoretycznoliterackiej	  (Kraków	  

2011),	  przyjęty	  do	  druku	  w tomie pokonferencyjnym. 

Innym	   obszarem	   moich	   zainteresowań	   naukowych	   były	   studia	   genderowe.	  W 

swoich rozprawach interpretowałam	   problematykę	   kulturowych	   reprezentacji	   płci	  

(zwłaszcza	  problematyki	   kobiecej)	  w	   ich	   relacjach	   z	   cechami	  poetyki	   historycznej,	   nie	  

zaś	   jako	   wynik	   ideologizacji	   języka	   krytycznoliterackiego.	   Stąd	   brało	   się	   moje	  

polemiczne	   nastawienie	   względem	   metodologii	   badań	   feministycznych. W rozprawie 

Ciało	  -‐	  tekst	  -‐	  poetyka.	  Szkic	  o	  motywie	  ciała	  w	  polskiej	  krytyce	  feministycznej i literaturze 

ostatniej dekady (wydrukowanej w tomie Gender. Wizerunki	  kobiet	   i	  mężczyzn	  w	  kulturze, 

pod	   redakcją E. Durys i E. Ostrowskiej,	   Kraków	   2005)	   analizowałam	   przejawy	  

zawłaszczania	  kategorii	  ciała	  przez	  feministyczne	  dyskursy.	    

 Z kolei w rozprawie Family	   Nausea:	   Attitudes	   towards	   Family	   Values	   in	   Zofia	  

Nałkowska's „Snakes and Roses” and „The Impatient Ones” zamieszczonej w tomie Gender 

and Sexuality in Ethical Context,	  pod	  redakcją U. Phillips, K. A. Grimstada (Bergen	  2005)	  

zwracałam	  uwagę	  na	  filozoficzne	  i	  historycznoliterackie	  uwarunkowania	  tematyki,	  którą	  

feminizm	  nierzadko	  podporządkowuje	  jednoznacznie	  kwestiom	  ideologicznym. 

 W artykule Polka – Europejka. Polki Anno Domini 2006 zamieszczonym w zbiorze 

Napisać	   kobietę… Dyskusje	   bułgarsko-polskie w latach transformacji pod	   redakcją M. 

Karabelowej	   i	   A.	   Nasiłowskiej (Sofia 2009)	   poddałam	   krytyce	   polityczny	   projekt M. 

Gretkowskiej,	  pokazując	  niekonsekwencje	   jej	  postawy	  względem	  różnych	  nurtów	  myśli	  

feministycznej.	  Tom	  zawiera	  także	  bułgarską	  wersję	  mojego artykułu.  

Zajmowałam	  się	  także	  związkami	  między	  formą	  literacką	  a	  etyką,	  analizując	  je	  na	  

przykładzie	  rozwoju	  prozy	  Z.	  Nałkowskiej oraz W. Odojewskiego. Efektem tych	  badań	  są	  

rozprawy: „Nadkobieta."	   Problematyka	   etyczna	   we	   wczesnomodernistycznej	   twórczości	  

Zofii	  Nałkowskiej opublikowana w tomie Etyka i literatura pod redakcją E. Paczoskiej i E. 

Ihnatowicz, (Warszawa 2006) oraz Literary Convention as a Weapon in Information Warfare. 

Representing	   Katyń	   Theme in W. Odojewski’s Literary Work, zamieszczona w tomie 

Information Warfare pod redakcją C. Glunz,	  A.	  Pełki,	  T.	  Schneidera	  (Goettingen 2007).     

W	  latach	  2004	  –	  2012	  uczestniczyłam jako referentka w 7 międzynarodowych i 8 

ogólnopolskich konferencjach naukowych	   [szczegółową	   listę konferencji i wygłoszonych	  

referatów zawiera	  Załącznik nr 4]  

Duże znaczenie dla rozwoju moich zainteresowań naukowych miały pobyty w 

zagranicznych ośrodkach badawczych i stała współpraca z naukowcami z innych krajów. W 
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XI 2007 przebywałam w Durham University jako visiting scholar na wydziale Department of 

English Studies. Pobyt ten był związany z realizacją mojego projektu badawczego The 

Representations of Consciousness in the Polish Modernism Prose realizowanego w ramach 

porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk i British Academy. Stronę 

angielską reprezentował prof. Stephen Regan (Durham University). Wyniki badań 

przedstawiłam w formie wykładu gościnnego Consciousness Studies and Literary Studies na 

wydziale Department of English Studies (13 XI 2007). Ważnym źródłem inspiracji było i jest 

dla mnie międzynarodowe i interdyscyplinarne środowisko naukowe Cambridge (Wielka 

Brytania). W Cambridge odbywałam również staż zagraniczny w ramach Programu Kolumb 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (X 2008 – III 2009). W czasie stażu byłam afiliowana na 

wydziale English Faculty Cambridge University oraz byłam członkiem Clare Hall College 

(prestiżowego ośrodka badań zaawansowanych) jako visiting fellow. Przeszłam oddzielne 

procedury aplikacyjne w obu tych instytucjach naukowych. Otrzymałam także status 

dożywotniego członka koledżu (Life Member), który umożliwia mi dalszy stały kontakt z 

naukowcami z całego świata, skupionymi w tym kreatywnym środowisku naukowym. Pobyt 

w Clare Hall College miał na celu realizację mojego projektu badawczego „Współczesna 

narratologia a wybrane zagadnienia badań nad świadomością”. Efekty swoich studiów 

przedstawiałam publicznie w ramach stałych seminariów prowadzonych w Clare Hall 

College. W cyklu „Arts, Social Sciences and Humanities” przedstawiłam wykład 

Intersubjectivity and Literature  (informacje o cyklu oraz abstrakt wykładu na stronie 

http://www.clarehall.cam.ac.uk/index.php?id=720). W ramach spotkań Lunchtime Talks 

przedstawiłam prezentację The Dynamic of Reading (informacja na stronie 

http://www.clarehall.cam.ac.uk/index.php?id=740). Oba wystąpienia spotkały się z dużym 

zainteresowaniem, a dyskusje, jakie prowadziłam w Clare Hall pomogły mi wydatnie w 

wypracowaniu własnego języka analitycznego i sprofilowaniu problematyki rozprawy 

Poetyka intersubiektywności.  

Miałam okazję wielokrotnie przeprowadzać zagraniczne kwerendy biblioteczne w 

Cambridge University Library ( III i IX 2006, VII 2007, VII 2011) oraz w British Library w 

Londynie (VII 2008). Systematyczne badania prowadzone w ośrodkach zagranicznych są 

jedną ze stałych form mojej pracy naukowej. Wykorzystuję w niej nierzadko inspiracje 

płynące z tych obszarów badań, na temat których brak w Polsce obszernej literatury 

przedmiotu lub które nie doczekały się jeszcze polskiej recepcji. 

Od dwóch lat moja aktywność naukowa skupia się również wokół grantu 

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, 
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piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” realizowanego pod 

kierownictwem prof. dra hab. W. Boleckiego w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu 

Badań Literackich PAN (2009-2012). Informacje o projekcie dostępne na stronie 

http://sensualnosc.ibl.waw.pl Jest to projekt	   rozwojowy,	   finansowany	   przez	   Narodowe	  

Centrum	   Badań	   i	   Rozwoju	   (N	   R17	   0005	   06/2009).	   Pełnię	  w	   nim	   funkcję	  wykonawcy	  

grantu	   i	   koordynatora	   prac	   interdyscyplinarnego	   zespołu	   skupiającego	   ponad	   stu	  

autorów	   z	   różnych	   ośrodków	   badawczych	   w	   Polsce. Redaguję	   hasła	   napływające	   do	  

powstającej	   internetowej	   encyklopedii	   sensualności	   i	   tworzę	   system	   linków	   między	  

nimi.	   W	   ramach	   projektu	   koordynuję	   ponadto	   dział	   literatury	   XX	   w,	   a	   w	   sposób	  

bezpośredni	  dział	  prozy	  tego	  okresu. Na potrzeby projektu stworzyłam zespół	  złożony	  z	  

literaturoznawców	   i	   kulturoznawców	   (razem:	   37	   osób	   m.	   in.	   z	   Uniwersytetu	  

Warszawskiego,	   Jagiellońskiego,	   Gdańskiego,	   Łódzkiego,	   im.	   A.	   Mickiewicza,	   M.	  

Kopernika,	  Śląskiego). W	  czasie	   realizacji	  projektu	  wykorzystuję	   swoją	  dotychczasową	  

wiedzę	  z	  zakresu	  antropologii	  zmysłów.	  Do	  powstającej	  witryny	  napisałam	  grupę	  haseł	  

poświęconych	   sensualności	   w	   prozie	   W.	   Odojewskiego,	   przygotowuję	   także	   hasła	   na	  

temat	   reprezentacji	   percepcji	   w	   prozie	   A.	   Gruszeckiej,	   T.	   Borowskiego,	   T.	   Różewicza.	  

Kognitywistyczną	   metodę	   ujęcia	   tej	   problematyki	   w	   odbiorze	   literackim ilustrują	  

napisane	   przeze	   mnie	   hasła	   Fokalizacja	   zmysłowa,	   Wizualizacja	   lektury,	   Obrazowanie	  

mentalne,	  Marker	  somatyczny,	  Pole	  percepcji,	  Percepcja,	  Ucieleśnienie. Do	  anglojęzycznej 

wersji portalu wytypowano w sumie 7 moich tekstów.  Współorganizowałam	  również	  trzy 

edycje interdyscyplinarnych warsztatów grantowych (Serock II 2011, IX 2011, III 2012). 

 W	   swoim	   dorobku	   mam	   także	   tłumaczenia	   tekstów	   naukowych	   z	   języka	  

angielskiego L. Lönnroth, Odkrycie	  nordyckiej	  wzniosłości (wspólnie	  z	   J.	  Płuciennikiem), 

D. P. Herndl,	  Dylematy	   feministycznej	  dialogiczności, W. R. Handley, Etyka podmiotowej 

kreacji u Bachtina i Lacana. [szczegółowe	   adresy	   bibliograficzne	   tłumaczeń	   zawiera	  

Załącznik	  nr	  3] 

Recenzowałam	   także	   następujące publikacje naukowe	   z	   zakresu	   narratologii,	  

teorii	   powieści	   i	   badań	   kulturowych: The New Woman. Unlocking Gender in Twentieth-

Century Texts, ed. by Ebba Witt-Brattström, Södertörns högskola 2004, Kulturowa teoria 

literatury, pod red. M. P. Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006 (wspólnie z M. 

Drabikowską, J. Bielska-Krawczyk, Między	   widzialnym	   a	   niewidzialnym.	   Twórczość	   G.	  

Herlinga-‐Grudzińskiego,	  Kraków, P. Pietrzak, Powieść	  nowoczesna	  i	  dylematy	  współczesnej	  

nauki	   o	   literaturze,	   Warszawa 2007, A.	   Łebkowska Empatia. O	   literackich	   narracjach	  
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przełomu	   XX	   i XXI wieku, Kraków 2008.[szczegółowe	   adresy	   bibliograficzne	   recenzji	  

zawiera	  Załącznik	  nr	  3] 

Na realizację swoich projektów badawczych uzyskałam szereg stypendiów: 2006 – 

stypendium Start FNP, 2007 – przedłużenie	   stypendium	   Start	   FNP,	   stypendium	   British	  

Academy	  w	   ramach	  porozumienia	   o	  współpracy	  PAN	   i	  British	  Academy;	  2008-‐2009	  – 

stypendium	  Kolumb	  FNP	  na	  odbycie	  stażu	  zagranicznego	  w	  Cambridge	  University	  oraz	  

Clare	   Hall	   College	   (Cambridge,	   Wielka Brytania); 2008-2010 – indywidualny grant 

habilitacyjny MNiSzW  „Współczesna narratologia a wybrane zagadnienia badań nad 

świadomością” (Nr N N103 144834);	  2009-‐2010	  –	  grant	  wspomagający	  dla	  stypendystów	  

programu	   Kolumb	   	   FNP,	   2011 – stypendium habilitacyjne IBL PAN, grant na wydanie 

rozprawy Poetyka	  intersubiektywności	  w ramach serii Monografie FNP 

Za książkę Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego otrzymałam	  

Nagrodę	   Prezesa	   Rady	   Ministrów	   za	   najlepszą	   rozprawę	   doktorską	   w	   dziedzinie	  

literaturoznawstwa (2005).  
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