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Literatura eksperymentalna to kategoria bardzo pojemna. Autorzy Routledge Companion to 
Experimental Literature (2012) zauważają, że obejmuje ona zarówno niczym nieskrępowaną 
improwizację jak również rygorystyczne przestrzeganie narzuconych sobie zasad, kompozycję 
przypadkową i zaplanowaną do ostatniego szczegółu, produkcję cyfrową i własnoręczną. W 
każdej odsłonie literatura eksperymentalna szuka odpowiedzi na pytania, czym jest literatura, 
czym może być, oraz jakie są jej granice. Szuka nowych dróg, odrzucając konwencje, schematy 
i klisze.  
 
Choć jej źródło odnaleźć można już w Życiu i myślach JW Tristrama Shandy (1760) Laurence’a 
Sterne’a, pojęcie literatury eksperymentalnej upowszechniło się dopiero w XX w. za sprawą 
surrealistów i futurystów. W latach 20. i 30. literatura angielska – dzięki Virginii Woolf i 
Jamesowi Joyce’owi – przodowała w dziedzinie eksperymentu literackiego. Po II wojnie 
światowej to Francja została stolicą literackiej awangardy. W drugiej połowie lat 60. koncepcja 
nouveau roman zyskała pewną popularność w Wielkiej Brytanii, mimo to jednak II połowa XX 
w. uznawana jest przez badaczy literatury brytyjskiej za okres odwrotu od innowacji 
formalnych i triumf powieści realistycznej. W tym samym okresie w Stanach Zjednoczonych 
eksperyment literacki rozwijał się bardzo dynamicznie. Choć awangardowe teksty Johna 
Bartha, Roberta Coovera i Donalda Barthelme’ego nie zostały bestselerami, były one 
dostrzeżone przez krytykę oraz stosunkowo szeroką publiczność literacką i uczyniły ze 
współczesnej literatury amerykańskiej zagłębie eksperymentów formalnych.  
 
W pierwszych dwóch dekadach XXI w. można zaobserwować wzrost zainteresowania 
literaturą eksperymentalną zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Wielkiej Brytanii, czego 
dowodem jest popularność takich autorów jak David Mitchell, Ali Smith, Jonathan Safran-Foer 
czy Mark Z. Danielewski. W ostatnich latach literatura eksperymentalna wydaje się opuszczać 
niszę awangardy i przedzierać się do głównego nurtu, o czym świadczy sukces Atlasu Chmur 
Mitchella, który zekranizowany został przy pomocy gigantycznego budżetu przez Toma 
Tykwera i rodzeństwo Wachowskich, a także Strasznie głośno, niesamowicie blisko Safrana-
Foera, które również doczekało się wysokobudżetowej i nominowanej do Oscarów ekranizacji. 
Literatura eksperymentalna rozwija się dziś bardzo prężnie, korzystając ze zdobyczy 
nowoczesnej technologii, czego najlepszym przykładem są teksty cyfrowe, interaktywne, 
multimodalne, a także teksty publikowane za pomocą mediów społecznościowych (m.in. 
Twitter fiction). Niniejsze seminarium obejmuje utwory brytyjskie i amerykańskie 
opublikowane w czasie ostatnich dwóch dekad. 
 
Zajęcia seminaryjne będą się koncentrować na następujących zagadnieniach, w obrębie 
których seminarzyści będą mogli dokonać wyboru tematów prac licencjackich: 
 
1. Historia eksperymentu literackiego w literaturze anglojęzycznej – Laurence Sterne, 

Virginia Woolf, James Joyce, John Barth, Robert Coover, B.S. Johnson i inni: 
2. Mikroopowiadania – teksty krótsze niż 500 słów: 

 David Foster Wallace, “Yet Another Example of the Porousness of Certain Borders 
(XI)”, “A Radically Condensed History of Postindustrial Condition” 

 Lydia Davis, “Double Negative”, “Index Entry” 
 Dave Eggers, Short Short Stories  



 Dan Rhodes, Anthropology and a Hundred Other Stories 
 Robert Olen Butler, Severance / Intercourse  

3. Fragmentaryczność – teksty poszatkowane, nielinearne, aforystyczne, zawierające 
elementy zawłaszczone z innych źródeł: 

 David Markson, Reader’s Block 
 Will Eaves, The Absent Therapist  
 Jenny Offill, The Dept. of Speculation 
 Lance Olsen, Head in Flames 
 Rick Moody, “Primary Sources” 
 Gregory Burnham, “Subtotals” 

4. Multimodalność – elementy wizualne i materialne w literaturze, kolaże: 
 Richard McGuire, Here 
 Tom Phillips, Humument 
 J.J. Abrams and Doug Dorst, S. 
 Leanne Shapton, Important Artifacts and Personal Property from the Collection of 

Lenore Doolan and Harold Morris: Including Books, Street Fashion and Jewelry 
 Lance Olsen, Sewing Shut My Eyes 

5. Narracja nienaturalna – odstępstwa od tradycyjnych form narracyjnych (pierwsza i trzecia 
osoba), m.in. narracja drugoosobowa, martwy narrator, narrator-zwierzę:  

 Lorrie Moore, “How” 
 Dave Eggers, “You Know How to Spell Elijah” 
 Rick Moody, “The Grid” 

6. Literatura interaktywna i cyfrowa – teksty do czytania w formie elektronicznej, 
generowane komputerowo, teksty typu „card-shuffle”: 

 Robert Coover, “Heart Suit” 
 Steve Tomasula, TOC 
 Nick Montfort, World Clock 
 K Michael & Dirk Vis, Ah  
 Sam Barlow, Aisle 

 
Przykładowe tematy prac licencjackich: 
 
1. Poetyka mikroopowiadania na przykładzie Short Short Stories Dave’a Eggersa / 
Anthropology and a Hundred Other Stories Dana Rhodesa / Severance / Intercourse Roberta 
Olena Butlera 
2. „Primary Sources” Ricka Moody’ego i „Subtotals” Gregory’ego Burnhama jako przykłady 
fragmentarycznych autobiografii 
3. Zderzenie radykalnego islamu z zachodnim liberalizmem w Head in Flames Lance’a Olsena 
  
Zalecana literatura (teksty krytyczno-literackie): 
 
Joe Bray, Alison Gibbons, Brian McHale, The Routledge Companion to Experimental Literature, 

Routledge 2012 
Alison Gibbons, Multimodality, Cognition, and Experimental Literature, Routledge 2014 
Grzegorz Maziarczyk, The Novel As a Book, Wyd. KUL 2013 
Brian Richardson, Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction, 

Ohio State UP 2006 
 


