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Laboratoria humanistyczne

Wydział Artes Liberales UW: 
m.in. Laboratorium Romantyczne, 

Semiotyczne, Filhelleńskie

„Laboratorium Kultury” (czasopismo, UŚ)

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, UW

Laboratorium twórczego 
programowania (dr P. Marecki), UJ   

Medialab Katowice

Laboratorium Humanistyki Współczesnej, UWr 

Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław (ESK 2016)



Polityk nie ma laboratorium, a naukowiec je posiada. 
Tak więc polityk działa zawsze w świecie, którego skala 
jest pełna, mając za każdym razem tylko jedno 
podejście, pozostając zawsze na świeczniku. Musi sobie 
radzić – wygrywać lub przegrywać „tam na zewnątrz”. 
Naukowiec posługuje się modelami o zmodyfikowanej 
skali, a mnożąc błędy w swoim laboratorium pozostaje 
w ukryciu przed kontrolującymi oczyma publiczności. 
Może próbować tyle razy, ile sobie życzy i przedstawić 
swoje wyniki dopiero wtedy, gdy popełnił wszystkie 
niezbędne błędy, dzięki którym uzyskał „pewność”. 

B. Latour, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat



„Jednocześnie intencją było pokazanie na 
przykładzie ścisłego badania, jak metoda 
nauki o kulturze może być wzmocniona 
d z ięk i p r z y m i e r z u h i s t o r i i s z t u k i i 
re l i g io znaws twa . N iedos ta t k i t ego 
wstępnego eksperymentu są dla samego 
autora aż zanadto oczywiste. […] Niech 
historia sztuki i studia nad religią […] dzielą 
s t ó ł w a r s z t a t o w y w l a b o r a t o r i u m 
kulturoznawczej nauki o obrazach”. 

Aby Warburg

Źródło: P. van Huisstede, Der Mnemosyne-Atlas. Ein Laboratorium der Bildgeschichte  



Charles Sanders Peirce



Claude Lévi-Strauss

„Niek tó r zy dz iw ią s ię , że te r min 
laboratorium może być stosowany w 
centrum nauk humanistycznych. Stosując 
go, nie ulegamy jednak modzie czy 
fałszywemu podobieństwu. Zgodnie z 
etymologią, laboratorium jest najpierw 
miejscem, w którym się pracuje. 
Wystarczy zatem dostać się do naszego 
[laboratorium], żeby stwierdzić, że metody 
badań etnologicznych przyjmują dzisiaj 
styl, który zbliża je do tych z obszarów 
bardziej zaawansowanych” (1967)



Laboratorium 
przyrodoznawcze

Laboratorium 
interpretatywnych human 

sciences

Cele
generowanie nowych przedmiotów 

wiedzy, rozwijanie technicznych 
zdolności

rozwijanie pojęć rozpoznających znaczenie 
problemów, diagnoza stawek ryzyka w 

problematycznych sytuacjach, skupienie na 
swoistości i przygodności

Forma materialno-
instytucjonalna

fizycznie odgraniczone, zależne od 
urządzeń eksperymentalnych;
autorytatywna rola dyrektora

fizycznie rozproszone, wirtualna 
infrastruktura, elastyczne relacje między 

projektami; starsi stażem podejmują decyzje 
organizacyjne, ale nie określają kierunków 

badań

Codzienne praktyki
wiele osób pracujących w różnych 
rolach nad danym eksperymentem;
spotkania koordynujące działania

rozwijanie i dopracowywanie pojęć; 
niezależne badania i porównywanie 

wyników

Autorstwo i oryginalność współautorstwo artykułu w 
czasopiśmie naukowym

tworzenie wiedzy zorientowane na 
autorze; negocjowane różne formy 

autorstwa

Stosunek do szerszego pola 
badawczego

współzawodnictwo/współpraca z 
innymi laboratoriami luźne związki z innymi badaczami

Oprac. na podstawie: S. Collier et al., What is a Laboratory in the Human Sciences? 
working paper, luty 2006  



Collected work  / Collective work 
(za: S. Collier, A. Lakoff, P. Rabinow) 

praca „zebrana” / praca zespołowa 

dwie strategie określania współautorstwa



Zespołowość - perspektywy 

epistemologiczna

społeczna

afektywna

pragmatyczna

materialistyczna

(zbiorowy podmiot poznania)

(hierarchiczność, egalitarność, stosunki władzy)

(charakter więzi i ich napięć)

(organizacja wspólnej pracy, jej pozapoznawczy cel)

(„myślenie za pomocą rąk i oczu”, rekwizyty, aranżacja przestrzeni)

etyczna
(odpowiedzialność, uczciwość intelektualna)





http://www.laboratorium.uni.wroc.pl 

e-mail: laboratorium@uni.wroc.pl



Fot.: Przegląd Sztuki SURVIVAL (2014)


