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Etymologia

• transfero � ªac. trans- (�poza, przez�) + fero (�nosz¦�):
przenosi¢, przekazywa¢, wnioskowa¢, zastosowa¢, przeªo»y¢
co±, przetªumaczy¢, awansowa¢ kogo±, przeobrazi¢ co±;
przeprowadzi¢ si¦, zmieni¢ zaj¦cie, przebran»owi¢ si¦2

• transporto

• �transfer� jako poj¦cie w¦druj¡ce (travelling concept)3.

2Korpanty 2003: 872
3Birgit Neumann i Ansgar Nünning (red.), Travelling Concepts for the

Study of Culture (2012)
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Zarys dziejów poj¦cia
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W¦drówki poj¦cia

• ekonomia: transfer vs. wymiana kulturowa
(Kulturaustausch/Cultural exchange).

• biologia, �zyka, matematyka, informatyka, technika, in»ynieria,
logistyka, sport, gry karciane

• humanistyka: dydaktyka, zwªaszcza j¦zyków obcych, studia
nad migracjami, psychoanaliza
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Psychoanaliza

• Sigmund Freud: �le transfert� to przekªad �Übertragung�
(przeniesienie), m. in. jeden z czynników pracy snu b¡d¹
przeniesienie nierozªadowanego libido pacjenta na osob¡
psychoanalityka4

• Jacques Lacan, Seminaria, tom VIII (1960-61)5

• st¡d w niemczy¹nie der Transfer, obok Übertragung.

4Lucchelli 2008: 10
5Lacan 2001
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Historia stosunków niemiecko-francuskich

�Na pocz¡tku chodziªo o zrozumienie, w jakiej mierze roz-
wa»ania Heinricha Heinego nad �lozo�¡ niemieck¡, wyra-
»one w j¦zyku saint-simonistycznym, napotkaªy w±ród pu-
bliczno±ci francuskiej wiedz¦ uprzedni¡ na ten temat, na
któr¡ skªadaªy si¦ dotychczasowe do±wiadczenia dotycz¡ce
Niemiec�6

6Michel Espagne 1999: 11
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Epoka transferu wg Michela Espagne

• epoka transferu kulturowego: ksztaªtowanie si¦ wspóªczesnych
narodów europejskich (od poªowy w. XVIII do roku 1918)
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De�nicje

• Manuela Rossini i Michael Toggweiler

�globaln¡ mobilno±¢ sªów, obrazów, osób, zwierz¡t, towa-
rów, pieni¦dzy, broni i innych rzeczy (rozumianych w sze-
rokim sensie)�7

• Anna Veronika Wendland:
�ruch ludzi, przedmiotów i systemów semiotycznych (tek-
stualnych lub wizualnych) w przestrzeni poprzez migracj¦,
spotkanie i recepcj¦ tekstów�8

7Rossini, Toggweller 2014: 5
8Wendland 2012: 51
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Stephen Greenblatt

�Nie ma powrotu do fantazji, »e istniaªy niegdy± osiadªe,
jednorodne i doskonale zintegrowane wspólnoty narodowe
czy etniczne. (. . . ) Musimy zrozumie¢ kolonizacj¦, wy-

gnanie, emigracj¦, w¦drówki, kontaminacje i niezamie-
rzone skutki, razem z w±ciekªym przymusem chciwo±ci, t¦-
sknoty i niepokoju, gdy» to wªa±nie gªównie te niszcz¡ce
siªy, a nie jaki± zakorzeniony sens kulturowej legitymiza-
cji, uformowaªy histori¦ oraz dyfuzj¦ to»samo±ci i j¦-

zyka�9

9Stephen Greenblatt 2009: 2
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Teoria transferu kulturowego
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Podstawowe poj¦cia teorii transferu kulturowego

• to»samo±¢ jednostkowa i zbiorowa (anty-esencjalizm,
relatywno±¢, prowizoryczno±¢)

• przekªad mi¦dzykulturowy,

• wehikuªy transferu kulturowego

• autentyczno±¢ transferu
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To»samo±¢ jednostkowa i zbiorowa

• anty-esencjalizm

• relatywno±¢, prowizoryczno±¢

• Bauman: pytanie to»samo±¢ pojawia si¦ w chwili kryzysu
to»samo±ci
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Przekªad mi¦dzykulturowy

• Michael Huber: pierwszy tªumacz poezji niemieckiej na
francuski,

• Antoine-Jacques-Louis Jourdan: liczne dzieªa niemieckiej nauki

• Françoisa-Adolphe'a Loève-Veimarsa: H. Heine, E. T. A.
Ho�mann

• Victor Cousin, Alexandre Kojève: Hegel
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Wehikuªy transferu kulturowego

• jednostki

• grupy

• instytucje (biblioteki, salony, kursy j¦zykowe)

• miejsca (Strasbourg, Bordeaux)
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Autentyczno±¢ transferu

�Kulturowe `nieporozumienia', `faªszywe odczytania',
`bª¦dny odbiór' nie s¡ relewantne dla teorii transferu
kulturowego, poniewa» procesy adaptacji i przeksztaª-

cenia samego poj¦cia oraz transfery powstrzymane s¡
peªnoprawnymi elementami samego procesu transferu�10

10Wendland 2012: 55
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Transfer w polu naukowym
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Retoryka dyskursu historiogra�cznego

�Nawet je±li kwestie ekonomiczne czy demogra�czne rów-
nie» powinny by¢ brane pod uwag¦, nie nale»y odwraca¢
uwagi od krystalizacji j¦zykowych, które sªu»¡ do ich
oznaczania, od przemieszcze« semantycznych, którym
sprzyja kr¡»enie terminów�11

11Espagne 1999: 5
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Zwrot narratywistczny

Hayden White

• Historiogra�a jako rodzaj pisarstwa

• Gatunki wypowiedzi historiogra�cznej: epika, satyra, komedia,
tragedia
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Metahistory. The Historical Imagination In

Nineteenth-Century Europe

Schemat poj¦ciowy Metahistorii Haydena White'a
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Inspiracje historiogra�czne

• Semantyka historyczna, Reinhart Koselleck: Przeciwstawne
poj¦cia asymetryczne (Hellenowie/Barbarzy«cy,
Chrze±cijanie/Poganie, Wierni/Niewierni)12

• Szkoªa �Annales�, Fernand Braudel: �dªugie trwanie� (longue
durée)

12Koselleck, 2012
21 / 33



Transfer a komparatystyka

1. Komparatystyka zakªada zamkni¦te obszary kulturowe.

2. Komparatystyka przeprowadza paralele mi¦dzy konstelacjami
synchronicznymi.

3. Komparatystyka przeciwstawia sobie grupy spoªeczne.

4. Porównania dotycz¡ przede wszystkim terytoriów.

5. Porównania dotycz¡ przedmiotów, które powinny wyra»a¢
to»samo±¢.

6. Porównania dziaªaj¡ z punktu widzenia narodowego.
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Transfer kulturowy a studia postkolonialne
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Orientalizm: Edward Said

�W swojej strategii orientalizm opiera si¦ caªkiem konse-
kwentnie na tej wªa±nie pozycyjnej wy»szo±ci, które po-
zwala czªowiekowi z Zachodu traktowa¢ Orient z góry �
we wszelkich typach kontaktów�13

13Said 1991: 31
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Inspiracje postkolonialne

• Gayatri Chakravorty Spivak: �podporz¡dkowani inni�
(subalterns) nie mog¡ przemówi¢14

14Spivak 2010
25 / 33



Inspiracje postkolonialne

• bell hooks: margines jako miejsce radykalnego otwarcia15

15hooks 2008: 114
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Inspiracje postkolonialne

• hybrydyczno±¢16

• �Trzecia Przestrze«� � miejsce nakªadania si¦ kultur17

• Benedict Anderson: naród jako wspólnota wyobra»ona
(nast¦pstwo rozpowszechnienia si¦ druku)18

16Homy Bhabha, 2010
17Homy Bhabha, 2010: 22
18Anderson 1997
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Metysa»

�Poj¦cie transferu kulturowego wyra»a trosk¦, aby mówi¢
jednocze±nie o wielu przestrzeniach narodowych, ich ele-
mentach wspólnych, bez (...) ich prostego zestawienia.
Zawiera pragnienie, aby wydoby¢ na jaw formy metysa»u

cz¦sto zaniedbywane na rzecz poszukiwania to»samo±ci�19

19Espagne, 1999: 1
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Metysa»

• Laurier Turgeon: �metysa»owania dziedzictwa�: �wszystko, co
stanowi mieszank¦, nabiera warto±ci i powinno zosta¢
zachowane�20

• Jean-Loup Amselle: �logika metysa»u� � opozycja wobec
podziaªów rozª¡cznych w etnologii21.

20Turgeon 2004: 57
21Amselle 1990
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Kulturotwórcza rola metysa»u

�Strefy metysa»u mog¡ by¢ zde�niowane b¡d¹ jako wirtu-
alne przestrzenie intelektualnych spotka«, b¡d¹ jako (. . . )
regiony przygraniczne poª¡czone ze specy�cznymi prakty-
kami przekraczania granic takimi jak handel i przemyt lub
formami bilateralnej administracji i kontroli pogranicza�22

22Wendland 2012: 50
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Podsumowanie
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Endosymbioza kultur

Lynn Margulis: teoria endosymbiozy
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