Wprowadzenie
Dwa kolejne zeszyty „Prac Kulturoznawczych” XIV korespondują z sobą, podobnie jak ich tytuły: Kultura (w) granica(ch) natury i Natura (w) granica(ch)
kultury. Powracamy w nich do osadzonej i utrwalonej w tradycji problematyki
wzajemnych relacji natury i kultury. Wieloznaczność współczesnego sposobu rozumienia natury i wyzwania, jakie stawia ono dziś przed humanistyką, zostały
w nich podjęte przez badaczy reprezentujących różnorodne dziedziny, perspektywy poznawcze i obszary zainteresowania. Klasyczność zagadnienia, które uczyniliśmy punktem wyjścia naszych rozważań, oznacza bowiem nie tyle jego schematyczność, ile aktualność i wciąż zmieniający się kształt1.
Współczesne przewartościowania w relacjach między kulturą i naturą z jednej strony ujawniają charakter dzisiejszych sporów o model poznania, z drugiej
wydają się ich rezultatem. Możliwość przekroczenia horyzontu, który wyznacza biegunowość kulturalizmu i naturalizmu, stymulowana przez zgłaszane coraz częściej postulaty odejścia w humanistyce od antropocentryzmu, pojawia się
dziś w propozycjach, które lokują się między modyfikacją dotychczasowych ujęć
(jak w kulturalizmie hermeneutycznym prezentowanym tu przez Barbarę Tuchańską, w tym duchu postulującą zmianę sposobu rozumienia interpretacji) po ich rewolucyjną zmianę czy też nową utopię, jak prorokuje w swojej nowej książce Ewa
Domańska2 (zwrot ku nowemu materializmowi, empiryzmowi czy witalizmowi).
Dostrzeganiu współzależności, płynności czy przenikania się dawniej wyraźnie rozgraniczanych sfer oraz opisujących je pojęć natury i kultury towarzyszy
dziś tendencja przeciwna, ponownie podkreślająca ich radykalną odmienność
i odrębność. Nie stanowi ona jednak powrotu do rozumienia kultury jako sposobu życia transformującego naturalne uwarunkowania. Natura (co zaznacza się
szczególnie we współczesnej refleksji o zwierzętach i zwierzęcości) jawi się jako
to, co stawia opór antropocentrycznemu widzeniu, jakby pojawiała się w miejsce
antropologicznego obcego/innego, zarazem narażona na zawłaszczenie i dająca
szansę na zetknięcie/skonfrontowanie z odmiennością.
1 Wskazują na to także autorzy rozpraw, które złożyły się na dwa numery wydawanego przez
Ralfa Konersmanna pisma „Zeitschrift für Kulturphilosophie”. Schwerpunkt tomu pierwszego
z roku 2011 stanowiło hasło Kulturalisierung, tomu drugiego — Naturalisierung.
2 E. Domańska, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012.
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Biegunowe pojmowanie relacji natura–kultura jest dziś rozważane w perspektywie jego eksplanacyjnych możliwości (co szczególnie istotne w obliczu technologicznej rewolucji, stwarzającej formy hybrydyczne czy transgeniczne, modyfikującej choćby dawne rozumienie zmysłowości), ale — co nie mniej ważne
— oceniane ze względu na konsekwencje etyczne, jakie z sobą niesie.
Przedstawienie i opis różnorodnych form, jakie przyjmuje dziś relacja między
naturą a kulturą w naszym sposobie życia i doświadczeniu, stanowi istotne dopełnienie tych kwestii. Sfera namysłu i obchodzenia się z cielesnością, płciowością
(gender), kwestia zdrowia i choroby, zwierzęcość, materia, a także ich obrazy
i transformacje w sztuce czy technologiczne modyfikacje wskazują na obszary,
na których współcześnie dochodzi do przenikania się tego, co przyrodnicze/naturalne, i tego, co kulturalne.
Tytuły: Kultura (w) granica(ch) natury i Natura (w) granica(ch) kultury, a także sposób, w jaki zdecydowaliśmy się je zapisać, ma w naszej intencji wskazywać na płynność i nieoczywistość pojęć oraz odpowiadającej im rzeczywistości
natury i kultury, niegdyś lokowanych wobec siebie na przeciwległych biegunach.
Bardziej określać zatem ich graniczność, niewyraźność i liminalny charakter, niż
nawiązywać do granicy jako dawnego toposu, w ramach którego artykułowała się
ich tożsamość. Zwłaszcza że i tych tożsamości, a co za tym idzie — także granic,
zarówno w tradycji refleksji o kulturze i naturze, jak i we współcześnie toczonych nad nimi dyskusjach, jest wiele. Z pewnością prezentacja rozmaitych stanowisk i orientacji, jaką przynoszą dwa kolejne zeszyty „Prac Kulturoznawczych”,
nie wyczerpuje podjętej problematyki, mimo że zaproszenie do jej rozważenia
przyjęli nie tylko humaniści, ale także przedstawiciele przyrodoznawstwa i medycyny. Teksty te wpisują się natomiast w ważną, nadal żywą i istotną — nie tylko
dla humanistów — rozmowę, w której przekraczanie utrwalonych podziałów wydaje się nie tyle wartym podjęcia ryzykiem, ile koniecznością.
Zeszyt 1 „Prac Kulturoznawczych” XIV: Kultura (w) granica(ch) natury, mieści
artykuły, które koncentrują się na przemianach w obrębie samej humanistyki oraz
jej miejsca w refleksji naukowej, szczególnie zaś na przemianach języka, w tym
pojęć, jakie stosowane są w opisywaniu kultury, natury i ich relacji (W kręgu
pytań o współczesną humanistykę). Przedmiotem uwagi jest też wielorakie uwarunkowanie tej refleksji, związane z nią etyczne dylematy, wynikające z mniej
lub bardziej świadomego zaangażowania naukowców, jakie stawiają przed nimi
w sposób szczególny badania empiryczne (Wyzwania antropologiczne). Podejmowane są też problemy, z jakimi w obliczu pytania o naturę i kulturę przychodzi konfrontować się humanistyce i humanistom, gdy stają wobec doświadczeń
granicznych, które często dotyczą ich samych i tego, co w metaforycznym pojęciu określa się jako „naturę ludzką” (Szczeliny i pogranicza). Dopełnieniem tego
tomu są klasyczne już teksty na temat rasy i rasizmu, uzupełniając podjętą wcześniej problematykę kulturowego rozumienia pojęcia rasy (Przekłady, Archiwum).
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Zamieszczone w tym zeszycie „Prac Kulturoznawczych” artykuły podejmują
próbę skonfrontowania się ze złożonością i wielowymiarowością relacji między
kulturą i naturą w świecie, w którym graniczny charakter ludzkiej kondycji pozostaje wciąż aktualnym wyzwaniem, odzwierciedlając zmieniający się obraz otaczającej człowieka rzeczywistości.
Krzysztof Łukasiewicz
Izolda Topp
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