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zapraszamy do udziału w multidyscyplinarnej konferencji naukowej

Teoria kultury
wobec realizmu spekulatywnego

Uniwersytet Jagielloński, 6-7 listopada

gość specjalny:
Levi R. Bryant

konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla studentów i doktorantów 
prowadzone  przez Leviego R. Bryanta

Ostatnie dekady w humanistyce krytycznej upłynęły pod szyldem powrotu do materialności. 

Kryzys ekologiczny, napięcia w obrębie systemu kapitalistycznego i wyczerpanie się energii 

poststrukturalizmu wyprowadziły materię z tekstualnej banicji, a skompromitowany poza-tekst 

zaczął domagać się uznania swojego istnienia. Teoria krytyczna XX wieku organizowała debatę 

polityczną wokół zagadnień epistemologicznych, tropiąc zakamuflowaną przemoc zuchwałych 

projektów ontologicznych. Tendencje materialistyczne, coraz silniej obecne w humanistyce XXI 

wieku, wprowadzają metafizykę na nowo w obszar refleksji politycznej, inaczej rozkładając 

akcenty w dotychczasowej debacie nad statusem teorii krytycznej.  Wydaje się, że żaden z nowych 

nurtów w refleksji materialistycznej nie wygenerował tylu kontrowersji, co realizm spekulatywny 

(object-oriented philosophy). W ramach naszej konferencji chcemy rozważyć, na ile ustalenia OOP 

mogą stać się punktem wyjścia dla nauk o kulturze.

Realizm spekulatywny wydaje się najbardziej radykalną i obiecującą próbą przekroczenia 

poststrukturalizmu. Źródeł nurtu można szukać w pracach A. Badiou, Q. Meillasoux, a inspiracji 

m.in. u M. Heideggera oraz, co warto podkreślić, w pracach K. Twardowskiego. Realiści 

spekulatywni (m.in. A. Toscano, G. Harman, L. R. Bryant, I. Bogost, R. Brassier) unieważniają 

podstawową relację, która od czasów Kanta, organizuje filozoficzne debaty dotyczące naszego 

myślenia o rzeczywistości: relację podmiot-świat. Wprowadzają pojęcie przedmiotu, którym może 



być zarówno człowiek, pegaz, atom, Unia Europejska, kubek czy serial telewizyjny. Odrzucając 

filozofię dostępu, pytają więc o istotę przedmiotu. Zamiast pytać „jak nasze poznanie konstruuje 

świat / rzeczy?”, pytają o rzeczy same w sobie. Tym samym domeną ich rozważań jest ontologia, 

a celem zbudowanie przekonującej materialistycznej metafizyki.

Realiści spekulatywni uznają zatem istnienie rzeczywistych przedmiotów, niezależnych od naszej 

woli i poznania oraz proponują kilka modeli eksplikacyjnych. Łączy je założenie o koniecznym 

istnieniu i symultanicznym wycofaniu substancji rzeczywistej z domeny świata zmysłowego, różni 

rozłożenie akcentów. Odrzucając podmiot jako dominującą kategorię, realiści spekulatywni uznają 

człowieka za jeden z przedmiotów, chociaż jest to przedmiot bardziej złożony. Antyhumanizm 

realizmu spekulatywnego pozwala więc umiejscowić to przedsięwzięcie w kręgu szeroko 

rozumianej posthumanistyki, w bliskim sąsiedztwie teorii aktora-sieci czy STSów (science, 

technology and society studies).

Teoretyczne ambicje realistów spekulatywnych mierzą wysoko: formułowana przez nich teoria 

miałaby być nowym modelem standardowym. Podczas naszej konferencji chcemy krytycznie 

przedyskutować propozycje OOP i uzgodnić z naukami o kulturze. Interesujące nas zagadnienia 

to:

—  jakie teoretyczne konsekwencje nauki o kulturze mogą wyciągnąć z postulatów 

formułowanych przez realistów spekulatywnych?

— realizm spekulatywny a teoria aktora-sieci w naukach o kulturze;

— teoria kultury wobec nowego materializmu;

— “estetyka jako filozofia pierwsza” — doświadczenie estetyczne wobec nowego materializmu

— realizm spekulatywny jako podstawa posthumanistycznej teorii kultury;

— krytyka realizmu spekulatywnego — czy OOP nie okaże się humbugiem teorii?

— OOP a materialistyczna teoria mediów 

— OOP a filozofia nauki i technologii;

— OOP jako projekt emancypacyjny — kontynuacja czy odrzucenie wrażliwości 

postrstrukturalistycznej?



Konferencja podzielona zostanie na dwie części: obrady plenarne oraz część warsztatowo-

seminaryjną. W dzień pierwszy planujemy wystąpienia zgrupowane w panelach tematycznych. 

Obrady odbędą się w językach polskim i angielskim. Dzień drugi to warsztaty poświęcone 

realizmowi spekulatywnemu skierowane do studentów i studentek studiów magisterskich oraz 

doktorantów i doktorantek. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Opłata konferencyjna wynosi:

200 PLN dla pracowników naukowych

100 PLN dla doktorantów i doktorantek

Ponadto przewidujemy zwolnienie z opłaty dla pracowników naukowych, którzy zatrudnieni są na 

umowach śmieciowych i nie mogą uzyskać dofinansowania z uczelni, przy której są afiliowani.

Na zgłoszenia czekamy do 11 października 2015

informacja o przyjęciu abstrakty 15 października 2015

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 października 2015

Organizatorzy:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ

Konferencja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków

Komitet organizacyjny:

mgr Michał Gulik, dr Samuel Nowak — realizm.spekulatywny@gmail.com

// 
formularz zgłoszenia na konferencję (preferowanym językiem konferencji będzie j. angielski, 
przewidujemy także sesję w j. polskim)

imię, nazwisko, stopień naukowy

adres e-mail, telefon

temat wystąpienia

abstrakt (600-1200 znaków + 2 pozycje bibliografii)

//



formularz zgłoszenia na warsztaty

imię, nazwisko, stopień naukowy

adres e-mail, telefon

zainteresowania badawcze (3-5)

tytuł i abstrakt pracy magisterskiej lub doktorskiej (600-1400 znaków)

Zgłoszenia oraz pytania prosimy wysyłać pod adres: 
realizm.spekulatywny@gmail.com

mailto:realizm.spekulatywny@gmail.com
mailto:realizm.spekulatywny@gmail.com


We invite you to participate in the multidisciplinary academic conference

“Cultural Studies 

and Speculative Realism”

Jagiellonian University, November 6-7

keynote speaker:
Prof. Levi R. Bryant,

the conference is followed by an OOP workshop for MA and PhD students
 run by Levi R. Bryant

The recent decades in the humanities heralded the return to materiality. The ecological crises, 

tensions within the capitalist system and the exhaustion of post-structuralist energy brought 

matter back from textual exile, and the compromised outside-text have started calling for a 

recognition of its existence. The 20th-century critical theory structured its political debate around 

epistemological issues, tracing veiled violence of bold ontological projects. Materialist 

tendencies, increasingly present in the 21st-century humanities, reintroduce metaphysics into the 

realm of political thought, reconfiguring the current debate on the state of critical theory. It 

seems that no other trend in materialist thought have generated so much controversy as 

speculative realism (object-oriented philosophy, OOP). Our conference aims to reflect on the 

extent to which the findings of OOO can reinvigorate the project of cultural studies.

Speculative realism seems to be the most radical and promising attempt to move beyond post-

structuralism. The movement has its sources in the works of A. Badiou, Q. Meillasoux, and draws 

inspiration from e.g. M. Heidegger and, notably, K. Twardowski. Speculative realists (e.g. A. 

Toscano, G. Harman, L.R. Bryant, I. Bogost, R. Brassier) abolish the fundamental relation which 

has since Kant organised philosophical debate on human thinking about reality: the subject-

world relation. They introduce the concept of the object, which can be a human, Pegasus, an 

atom, the European Union, a mug or a TV series. Rejecting the philosophy of access, they ask the 

question of  the essence of the object. Instead of asking ”how does our knowledge construct the 



world / things?”, they ask about the things themselves. Thus, their domain is ontology, and they 

aim to propose a convincing materialist metaphysics.

Therefore, speculative realists recognise the existence of real objects, independent of our will and 

cognition and propose several explicatory models (Harman’s ‘quadruple object’ or Bryant’s “a 

perpetual work an object must do to maintain themselves as objects”1). They share common 

assumptions of necessary existence and simultaneous withdrawal of substance from the domain 

of the actual world. Rejecting the subject as the dominant category, speculative realists recognise 

the human as an object, albeit more complex. Anti-humanism of SR thus enables to situate the 

project within broadly-conceived post-humanities, neighbouring the actor-network theory or 

STS (science, technology and society studies).

Speculative realists’ theoretical aspiration  are indeed high: they intend to formulate a theory 

which would function as the new standard model. Our conference aims to critically discuss the 

OOO proposals and harmonise them with cultural studies. We are interested in the following 

problems:

—  what are the theoretical consequences of the philosophical theses formulated by OOO?

—  speculative realism versus actor-network theory in cultural studies,

—  critical theory and the new materialism;

—  “aesthetics as first philosophy” –  aesthetic experience and the new materialism,

—  speculative realism as the groundwork for a post-humanist theory of culture,

—  criticism of speculative realism - or will OOP turn out to be a theoretical humbug?,

—  OOP and a materialist media theory (media studies; protocol studies, question of agency),

—  OOP and the philosophy of science and technology,

—  OOP as an emancipatory project – continuation or rejection of post-structuralist philosophy.

The conference will be in two parts: the plenary session and workshop-seminar. The plenary 

session grouped in thematic panels will take place on the first day. The sessions will be held in 

Polish and English. The second day will be devoted to the OOP workshop for MA and PhD 

students. The workshop will be run in English by Prof. Levi R. Bryant.



Conference fee:

academics: 200 PLN

PhD students: 100 PLN

Applications deadline: October 11th 2015

Intimation of acceptance of abstract: October 15th 2015

Conference fee to be paid by October 31st 2015

Send your abstract at realizm.spekulatywny@gmail.com

Organisers:

Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University

Division of the Anthropology o f Literature and Cultural Studies, Jagiellonian University

The conference is supported by the Municipality of Krakow

Organising committee:

mgr Michał Gulik, dr Samuel Nowak

//

Conference Application Form

name, surname, academic degree

e-mail, phone no.

paper title

abstract (600-1200 characters + 2 biographical entries)

//

Workshop application form

name, surname, academic degree

e-mail, phone no.

academic interests (3-5)

MA or PhD thesis title and abstract (600-1400 characters)
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