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2.1 DANE TELEADRESOWE 
 
Imię i nazwisko: Justyna Włodarczyk 

Adres służbowy: 

Instytut Anglistyki, UW 
ul. Hoża 69 
00-681 Warszawa 
Tel: +48 (22) 553 14 17 
j.wlodarczyk@uw.edu.pl 

 

 
2.2 POSIADANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 
 

 Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Instytut Anglistyki 
UW, Warszawa, 2009. Tytuł pracy doktorskiej: Ungrateful Daughters: Third Wave 
Feminist Prose Promotor: prof. dr hab. Agata Preis-Smith 

 Dyplom magistra filologii angielskiej w Instytucie Anglistyki UW (z wyróżnieniem: 
cum laude), Warszawa 2003 (studia w ramach Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych, UW, minimum programowe w IA UW) 

 Dyplom magistra kulturoznawstwa w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW (z 
wyróżnieniem: cum laude), Warszawa 2005 
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2.3 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU  
 

 2009— dziś. Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa. Zakład Literatury Amerykańskiej, adiunkt 

 
2.4 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. u. 
nr 65, poz. 595 ze zm.) 
 
 

[1] Monografia: Genealogy of Obedience: Reading North American Dog Training 
Literature, 1850s-2000s. [Genealogia posłuszeństwa. Czytając północnoamerykańską 
literaturę szkoleniową, 1850-2000.] Boston & Leiden: Brill Academic Publishing, 2018. 
Tom 20 serii Human-Animal Studies, redaktor serii: Kenneth Shapiro, s.257. 
 

 
2.4.2 OMÓWIENIE CELU WW. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO  
 
2.4.2.1. Wprowadzenie oraz omówienie rozwoju refleksji naukowej nad relacją człowiek-
zwierzę oraz koncepcją zwierzęcości 
 
Monografia Genealogy of Obedience: Reading North American Dog Training Literature, 1850s-
2000s jest pracą pisaną z perspektywy animal studies (rozumianej tutaj jako postawienie w 
centrum uwagi relacji człowiek-zwierzę), która podejmuje się zadania zanalizowania relacji 
człowiek-pies w północnoamerykańskich popularnych podręcznikach szkoleniowych, 
zaczynając od połowy wieku XIX., a kończąc na okresie współczesnym. Zastosowanie 
współczesnych metodologii literaturo- i kulturoznawczych do odczytania tekstów źródłowych 
z pogranicza literatury podręcznikowej i popularnonaukowej wpisuje się również w 
humanistyczną refleksję nad ewolucją dyskursów naukowych. Praca stara się pokazać w jaki 
sposób konkretne metody kształtowania relacji z psem są zanurzone w szerszym postrzeganiu 
relacji człowieka z „naturą.” Tytuł pracy odzwierciedla inspirację Nietzschem i Foucaultem: 
stawiając w centrum temat, który nawet w obrębie (humanistycznych) studiów nad 
zwierzętami jest marginalny, stara się zakreślić szerszy obraz amerykańskiego społeczeństwa 
i zmian w sposobach myślenia o tematach daleko wykraczających poza samo tresowanie 
zwierząt. Zmiany w metodach szkolenia psów stają się przyczynkiem do dyskusji o redefinicji 
szerszej relacji człowiek-zwierzę, ale także konstrukcji płci i rasy w USA oraz o uwikłaniu tych 
kategorii w definicje zwierzęcości. Omówienie pozycji, które ukazały się na przestrzeni blisko 
170 lat pozwala na pokazanie tego, co zwykle jest w narracji dotyczącej szkolenia zwierząt 
przemilczane, czyli zmian, a samo odnotowanie zmian prowokuje do ich omówienia w 
kategoriach teoretycznych. Teoretyczną kanwą pracy są Foucaultowskie pojęcia takie jak 
dyscyplina, rządomyślność i biopolityka. Książka pokazuje w jaki sposób, kiedy i dlaczego 
proces, cel i metody szkolenia stają się doskonałą ilustracją dyscyplinarności, ale także w 
którym momencie i dlaczego wyczerpuje się przyzwolenie na opisywanie relacji szkoleniowej 
w kategoriach reżimu dyscyplinarności. 
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Chociaż moja praca doktorska dotyczyła współczesnej amerykańskiej literatury feministycznej, 
po doktoracie moje zainteresowania naukowe skręciły – po drobnych zawirowaniach – w 
kierunku animal studies. Jest to zmiana tylko pozornie diametralna, niemniej wymaga 
pewnego wyjaśnienia. Z terminem animal studies spotkałam się już na studiach doktoranckich, 
kiedy podczas stypendium Fulbrighta w USA, w 2007 roku, przeczytałam Manifest gatunków 
stowarzyszonych Donny Haraway (2003). Ta książka oraz wydana podczas mojego pobytu w 
USA kolejną książka Haraway pt. When Species Meet, stały się dla mnie przełomowym źródłem 
inspiracji: zarówno tematycznych jak i metodologicznych. Lektura Haraway poprowadziła 
mnie w kierunku autorów, którzy stanowili główne odniesienia w jej myśli: a więc późnych 
prac Derridy (The Animal That Therefore I Am) oraz Deleuze’a i Guattariego (zwłaszcza Tysiąc 
plateau) oraz w kierunku głównych amerykańskich teoretyków animal studies (a przynajmniej 
tej ich odnogi związanej z literaturoznawstwem): Cary’ego Wolfe’a, Susan McHugh, Kari Weil, 
Michaela Lundblada. Cały czas jednak nie czułam się wystarczająco pewnie wśród kluczowych 
dla animal studies koncepcji, aby analizować teksty kultury i literatury stricte z perspektywy 
animal studies, czyli jasno deklarując swoje zainteresowanie zwierzęcością jako główną 
perspektywę krytyczną. Z perspektywy czasu nutę zainteresowania zwierzętami widać co 
prawda już w moich publikacjach dotyczących Tajemnicy Brokeback Mountain ([20] i [21] w 
wykazie publikacji), gdzie omawiam w jaki sposób skojarzenie bohaterów z konkretnymi 
zwierzętami pomaga w budowaniu ich wizerunku jako bliższego (lub dalszego) od 
normatywnej męskości. Dopiero wsparcie i zachęta, które uzyskałam od moich 
współpracowników i przyjaciół skłoniły mnie do podjęcia poważniejszych prób w kierunku 
przyjęcia perspektywy animal studies jako głównej, a nie pobocznej metodologii naukowej. 
 
Pierwsza taka próba, nieco jeszcze nieudolna, znalazła odzwierciedlenie w wydanej w 2014 
roku przez WN Katedrę książce Pies też człowiek? Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce, 
publikacji wieloautorskiej, współredagowanej przeze mnie i Michała Piotra Pręgowskiego, 
socjologa z Politechniki Warszawskiej. Książka ta, chociaż była publikacją recenzowaną 
naukowo, miała również na celu trafienie do szerszego grona polskich odbiorców, co 
faktycznie udało nam się osiągnąć, również dzięki intensywnej promocji tej publikacji we 
współpracy z wydawnictwem. Pozycja ta znalazła wyraźne uznanie wśród osób silnie 
związanych ze zwierzętami (zwłaszcza psami, choć nie tylko), ponieważ podjęła próbę analizy 
definiujących ich życie relacji: próbę, która stara się ukazać kulturowe (oraz ekonomiczne) 
uwarunkowania relacji ze zwierzętami domowymi, ale która jednocześnie traktuje te relacje 
nie jako aberrację, żart czy „fazę rozwoju”, ale jako pole rzetelnej analizy kulturowej i 
socjologicznej. Mimo tych ambitnych założeń, nie da się ukryć, że pozycja, która stawia sobie 
za zadanie trafienie do nieakademickiego czytelnika, i która z założenia jest wysoce 
interdyscyplinarna, będzie mieć pewne słabe strony: spłyca to, co wielowymiarowe, starając 
się unikać zbyt skomplikowanych odniesień do teorii akademickich, które (jak sądziliśmy) 
mogłyby zniechęcić czytelnika. Dodam, że działania związane z promocją tej książki (liczne 
audycje radiowe, spotkania autorskie, etc.) pozwoliły nam (współredaktorom książki) na 
zacieśnienie więzi ze środowiskiem „pro-zwierzęcym” w Polsce i jeszcze lepsze jego 
zrozumienie. Wstęp do książki został przedrukowany w Magazynie Kontakt (2014). Książka w 
dalszym ciągu funkcjonuje w obiegu publicznym, a ja bywam zapraszana jako jej 
współredaktorka i współautorka na spotkania w szkołach, a nawet domach kultury, żeby 
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opowiadać o tym, co humaniści mogą powiedzieć o zwierzętach. Można więc powiedzieć, że 
książka ta spełniła również istotną rolę popularyzatorską animal studies w Polsce. 
 
W zasadzie zwrot w moich badaniach odzwierciedla zwrot zainteresowań wielu badaczek 
feministycznych, w tym tak znanych autorek jak Donna Haraway, Carole J. Adams, Linda Birke, 
Lori Gruen, Kari Weil, Josephine Donovan, u których zainteresowanie kulturową konstrukcją 
płci doprowadziło do zainteresowania kulturową konstrukcją szerzej rozumianej inności, w 
tym zwierzęcości. Warto jednak podkreślić – i robię to w zasadzie przy każdej możliwej okazji 
(np. artykuł „Rasa, klasa, płeć, gatunek? Metodologie w animal studies,” [13] w wykazie 
publikacji) – że perspektywa feministyczna i animal studies nie są perspektywami 
analogicznymi – a w zasadzie nie powinny nimi być. Zainteresowanie konstrukcją zwierzęcości, 
nawet jeśli ma na celu bardzo radykalną krytykę humanistyki, nie jest próbą mówienia w 
imieniu zwierząt; nie ma też na celu przywrócenia zwierzętom głosu. W obrębie animal studies 
intelektualnie bliżej mi do Donny Haraway która pisze o współistnieniu i współstawaniu się 
(„becoming with”) kobiet i zwierząt niż do Carole J. Adams, która pisze o wspólnocie opresji, a 
fakt, że moje badania skierowały się nie w stronę badania interakcji zwierzęco-ludzkich jako 
formy opresji odzwierciedla tę bliskość. Haraway pisze o uwikłaniu, zaplątaniu i bałaganie w 
relacjach kobieta-zwierzę; pisze też wiele o tym, w jaki sposób bardzo dosłowne i fizyczne 
relacje człowiek-zwierzę, zwłaszcza człowiek-zwierzę towarzyszące (koncepcja companion 
species), mogą być źródłem przyjemności (dla obu stron) oraz źródłem rozwoju 
intelektualnego (również dla obu stron). Takie wnioski nie byłyby akceptowalne np. dla 
Adams, która otwarcie krytykuje Haraway np. w artykule „An Animal Manifesto”) i dla której 
animal studies powinno być swoistym rozszerzeniem perspektywy feministycznej rozumianej 
jako analiza strukturalnej formy opresji, którą jest patriarchat z bardzo wyraźnym celem 
obalenia tegoż patriarchatu. Dodatkowo, według Adams, ponieważ opresja kobiet i opresja 
zwierząt mają to samo źródło (patriarchat), przejście na weganizm jest formą aktywności 
feministycznej. Według Adams, również akademicka analiza opresji zwierząt powinna 
prowadzić do obalenia wszelkich form opresji zwierząt: od „mięsożerstwa” po istnienie 
zwierząt towarzyszących. Tego rodzaju połączenie aktywności naukowej i politycznej jest dla 
mnie jednak nie do zaakceptowania. Po pierwsze, znacznie ciekawsze intelektualnie od 
nawoływania do weganizmu wydaje mi się badanie wielowymiarowych uwikłań ludzi i 
zwierząt w zmieniające się reżimy władzy (puissance, pouvoir). Po drugie, nie mogę jednak 
oprzeć się wrażeniu, że styl analizy reprezentowany przez Adams (czy szerzej, przez nurt 
critical animal studies) przynajmniej chwilami popełnia podstawowe błędy logiczne, 
dostosowując przesłanki do wniosków, które chce się z nich wyciągnąć. Kolejnym problemem, 
który powstrzymywał mnie przez jakiś czas od pełnego zwrotu w stronę animal studies jest 
powszechne łączenie perspektywy animal studies z pozycją polityczną ruchu praw zwierząt: 
postrzeganie animal studies jako akademickiej odnogi ruchu wyzwolenia zwierząt (co 
oczywiście jest związane z wagą myśli Petera Singera i potem Toma Regana dla popularyzacji 
tematyki „okołozwierzęcej”). Oczywiście, każdemu kto zaangażuje się w animal studies trudno 
uciec od kwestii związanych z antropocentryzmem, dominacją człowieka nad zwierzętami i 
problemami etycznymi związanymi np. z przemysłową hodowlą zwierząt. Mimo tego, 
wczytując się głębiej w badaczy powiązanych bardziej z posthumanizmem niż z ruchem 
wyzwolenia zwierząt, uznałam, że można badać relację człowiek-zwierzę bez formułowania 
normatywnych zaleceń: samo postawienie zwierzęcia a nawet relacji człowiek/zwierzę w 
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centrum zainteresowania jest przecież i tak polityczną deklaracją. Oprócz Donny Haraway, 
inspiracją były dla mnie tutaj również teksty Cary’ego Wolfe’a oraz Michaela Lundblada, 
którego koncepcję „studiów nad zwierzęcością” omawiam w artykule „Rasa, klasa, płeć, 
gatunek?” [13]. 
 
Kolejnym etapem w moim rozwoju jako badaczki było wstępne sformułowanie projektu, który 
zaowocował książką przedstawioną jako moje główne osiągnięcie. Pod koniec roku 2014 
złożyłam wniosek o stypendium Human-Animal Studies Fellowship, sponsorowane przez 
Animals and Society Institute oraz Uniwersytet Wesleyan. Nie da się ukryć, że samo 
otrzymanie tego dość prestiżowego stypendium sprawiło, że nabrałam pewności siebie, 
czując, że moje próby konceptualizacji relacji człowiek-zwierzę w szkoleniu mają sens i zyskują 
uznanie. Dzięki stypendium udało mi się spędzić lato 2015 r. na Uniwersytecie Wesleyan, gdzie 
powstał pierwszy draft obecnego pierwszego rozdziału mojej książki [omówiony w 
podrozdziale 2.4.2.2] oraz artykuł do książki pod redakcją Michała Pręgowskiego Companion 
Animals in Everyday Life, wydanej przez Palgrave w roku 2016. Ideą stypendium było 
stworzenie przestrzeni intelektualnej pracy oraz debaty dla ok. 10 badaczy animal studies, 
którzy pracując nad własnymi projektami, jednocześnie spotykają się regularnie w celu 
omówienia własnych szkiców oraz dyskusji nad literaturą tematu. Pobyt w Connecticut 
pozwolił mi również na osobiste poznanie wielu postaci świata animal studies: stypendium 
rozpoczęło się konferencją, podczas której stypendyści prezentowali swoje projekty, które 
następnie poddawane były peer review przybyłych tam znanych naukowców. Projekty innych 
stypendystów oraz regularne kontakty z nimi stanowiły również źródło inspiracji (oraz 
pozwoliły na zadzierzgnięcie wielu przyjaźni naukowych). W Wesleyan poznałam Kari Weil, 
Lori Gruen, Kennetha Shapiro, Jane Desmond (u której gościłam w roku 2016/2017 jako 
stypendystka Fulbrighta), Susan McHugh – osoby, których wsparcie było dla mnie ważne w 
dalszych etapach mojego rozwoju naukowego i które skierowały mnie w stronę nieznanych mi 
wcześniej tekstów, co z kolei pozwoliło mi rozwinąć koncepcję połączenia analizy metod 
szkolenia zwierząt z konceptualizacją rasy i płci w USA (tutaj ważne były zwłaszcza książki Claire 
Jean Kim i Colleen Glenney Boggs) oraz z koncepcją biopolityki (tutaj odkryciem była dla mnie 
również książka Animal Capital Nicole Shukin oraz inne prace Shukin). Innymi słowy, pobyt w 
Wesleyan pozwolił mi na stworzenie teoretycznych ram projektu: na przejście od kulturowej 
historii do genealogii.  
 
Jednocześnie byłam też zaangażowana w dwa osobne projekty, które zaowocowały dwiema 
publikacjami przygotowanymi w mojej współredakcji. Są to książki Free Market Dogs (Purdue 
2016) oraz Po humanizmie (WN Katedra 2015). Ta druga pozycja, współredagowana z Zuzanną 
Ładygą, wyrosła – przynajmniej z mojego punktu widzenia – z pewnego niedosytu 
teoretycznego, który odczuwałam po publikacji książki Pies też człowiek?. W Po humanizmie 
postawiłyśmy sobie ambitne (zwłaszcza dla publikacji wieloautorskiej) zadanie przedstawienia 
połączeń między pojawiającymi się w ostatnich latach perspektywami krytycznymi – takimi jak 
ekokrytyka, animal studies, nowy materializm, technokrytyka, cyborg theory – traktując 
termin posthumanizm jako parasol, pod którym wszystkie te nurty mogą się schronić, szukając 
połączeń i starając się starając się usystematyzować te dynamicznie rozwijające się nurty 
krytyczne. Oprócz wstępu (we współautorstwie), napisałam do tej książki również artykuł, w 
którym staram się nakreślić dyskusję dotycząca miejsca animal studies w akademii, 
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metodologii używanych w animal studies oraz związków między animal studies a ruchem praw 
zwierząt [pozycja numer 13]. Tymczasem książka Free Market Dogs wyrosła bezpośrednio z 
sukcesu książki Pies też człowiek? w Polsce. Wspólnie z Michałem Pręgowskim postanowiliśmy 
spróbować znaleźć wydawcę angielskiej wersji książki o psach w Polsce na amerykański rynek. 
Udało nam się podpisać umowę z Purdue University Press, może nie pierwszoligowym, ale 
bardzo porządnym amerykańskim wydawnictwem akademickim. Zależało nam na szerokim 
oddźwięku tej książki oraz na możliwości wykorzystania jej jako podręcznika w kursach animal 
studies na poziomie licencjackim. Z przyczyn związanych w prawami autorskimi, 80% materiału 
znajdującego się w książce to nowe teksty. Dodatkowo, zmieniliśmy nieco proporcje 
tematyczne materiałów. Książka nie jest więc po prostu tłumaczeniem polskiej wersji Psa. 
Książka została wydana w roku 2016 i w przeciągu dwóch lat doczekała się już kilku 
(zdecydowanie pozytywnych) recenzji, w czasopismach dotyczących animal studies 
(Humanimalia; Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies) oraz w kilku czasopismach 
slawistycznych/polonistycznych, np. (The Polish Review, Canadian Slavonic Papers). Wiemy 
również, że książka rzeczywiście jest wykorzystywana jako podręcznik dla studentów na 
amerykańskich uczelniach.  
 
Chciałabym wspomnieć również o artykule „Of Sheep and Shepherds: Sheepdog Culture and 
the American Pastoral” opublikowanym w roku 2015 w American Studies in Scandinavia, który 
stanowił swojego rodzaju wprawkę przed moją monografią: zarówno tematycznie, jak i 
metodologicznie. Tematycznie, bo przyglądam się w nim szkoleniu psów pasterskich w 
aspekcie historycznym. Metodologicznie, bo stosuję w nim narzędzia literaturoznawcze 
zwykle stosowane do badania ‘wysokiej’ literatury do analizy literatury popularnej 
(podręczników i wspomnień). W tym artykule pastoralizm pojawia się jeszcze nie w ujęciu 
foucaultowskim (a w definicji Leo Marxa), ale wydaje mi się, że widać tam jak szlifuję 
narzędzia, z których korzystam w monografii, którą przedstawiam jako swoje główne 
osiągnięcie. 
 
2.4.2.2 OMÓWIENIE GŁÓWNEGO OSIĄGNIĘCIA 
 
Głównym osiągnięciem, które przedstawiam do oceny jest monografia Genealogy of 
Obedience: Reading North American Dog Training Literature, 1850s – 2000s, wydana w roku 
2018 nakładem Brill Academic Publishing, jako dwudziesta pozycja serii Human-Animal 
Studies. Książka ta jest dla mnie bardzo osobistą książką, a jednocześnie – mam nadzieję – 
stanowi dojrzały wkład w studia nad zwierzętami, rozumianymi zarówno jako pole tematyczne 
jak i metodologiczne. Tematycznie, w animal studies (nie tylko tych humanistycznych) 
brakowało do tej pory próby systematyzacji (nie mówiąc o interpretacji) zmian w metodach 
szkolenia psów. Metodologicznie, chociaż w ostatnich latach miały miejsce próby rozszerzenia 
koncepcji wywodzących się z biopolityki (różnie rozumianej: od Foucault, przez Agambena do 
Hardta i Negriego) do opisania relacji ludzi i nie-ludzi, nikt (może poza Donną Haraway, choć 
ona na pewno nie podjęła się próby systematycznej i całościowej analizy) do tej pory nie 
próbował opisać szkolenia psów używając koncepcji wywodzących się z biopolityki. 
Dodatkowo, robię w tej książce to, do czego przygotowała mnie cała moja ścieżka naukowa 
związana z analizą kulturowej konstrukcji płci i rasy: pokazuję w jaki sposób tak niewinne 
zdawałoby się zajęcie jakim jest uczenie własnego psa „warowania” czy „służenia” może być 
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wplątane w szersze zmiany kulturowe związane z postrzeganiem płci, rasy i klasy. Książka ta 
stara się zatem osiągnąć dwa założenia jednocześnie: stworzyć w zasadzie pierwszą książkową 
historię szkolenia psów w Ameryce Północnej, ale stworzyć też projekt intelektualny, który nie 
jest naiwnym wyliczeniem zmian w metodach szkoleniowych, ale stanowi ich krytyczną 
interpretacją. 
 
Książka ta jest projektem, któremu poświęcałam większość swojego czasu od roku 2014, kiedy 
koncepcja historycznego podejścia do tematu szkolenia zwierząt zaczęła powoli kiełkować 
jako potencjalny projekt książkowy. Koncepcja teoretyczna – wykorzystanie reżimów władzy 
Foucaulta oraz innych koncepcji z dziedziny biopolityki – nabrała kształtu podczas mojego 
pobytu w Wesleyan University w roku 2015. Wtedy też stworzyłam pierwszy draft rozdziałów 
pierwszego i drugiego, które dotyczą dziewiętnastowiecznych podręczników szkolenia psów 
domowych oraz myśliwskich. Tym, co uderzyło mnie po lekturze materiałów źródłowych była 
ogromna różnorodność metod stosowanych przez autorów połączona z deklaracjami o 
konieczności traktowania psów łagodnie i bez okrucieństwa. Same zachowania, których 
uczono wtedy psy domowe były z kolei zaskakująco jednorodne: były to w większości tzw. 
sztuczki, czyli zachowania, w których zwierzęta naśladują zachowania ludzkie – chodzą na 
tylnych łapach, wskakują na krzesło, turlają się, udają martwe, itp. W rozdziale tym opisuję 
projekt ideologiczny zawarty w podręcznikach jako projekt, w którym samokontrola jest 
kategorią kluczową dla rozróżnienia między zwierzęcością a człowieczeństwem. W poddanych 
analizie tekstach zwierzęcością jest to, co instynktowne, impulsywne; to, co jest domeną 
popędów. Szkolenie twierdzi, że ma na celu rozwinięcie w zwierzęciu inteligencji, zmyślności 
(ang. sagacity) przez zastąpienie zachowań instynktownych zachowaniami wyuczonymi, 
postrzeganymi jako cywilizowane i poniekąd bardziej „ludzkie.” Jednocześnie nawet najlepsze 
wykonanie przez zwierzę wyuczonego zachowania nie może podnieść zwierzęcia do rangi 
człowieka, a wręcz przeciwnie – zwierzę wykonujące „sztuczkę” jest postrzegane jako 
pozbawione właściwej jego gatunkowi godności. Projekt ideologiczny tych 
dziewiętnastowiecznych podręczników obiecuje więc transcendencję zwierzęcości, ale jest to 
z założenia fałszywa obietnica, a sam projekt, w tym elementy tego co w pracy nazywam 
„aparatem szkoleniowym” – ma na celu wzmocnienie poczucia ludzkiej wyjątkowości u tresera 
i u odbiorcy spektaklu. Zwracam również uwagę jak podobne było w tym okresie ideologiczne 
uwarunkowanie projektu kolonialnego; w USA, rzecz jasna, związanego głównie z 
„cywilizowaniem” afrykańskich niewolników. Uważając na to, by nie tworzyć spłycających 
rzeczywistość analogii, pokazuję w jaki sposób psie sztuczki i blackface minstrelsy (popularne 
widowiska, w których biali aktorzy występowali przebrani za Czarnych) są częścią tego samego 
projektu ideologicznego, w którym starania „Innych,” by awansować w hierarchii i zbliżyć się 
do białych są postrzegane jako komiczne i z góry skazane na porażkę. Jednocześnie śledzę w 
jaki sposób ciągłe odniesienia do łagodności w relacjach człowiek-pies mają na celu zerwanie 
związków szkolenia zwierząt z działalnością cyrkową – postrzeganą jako rozrywka niegodna 
rosnącej w siłę w USA miejskiej klasy średniej. 
 
W rozdziale drugim kontynuuję analizę podręczników dziewiętnastowiecznych, tym razem 
koncentrując się na podręcznikach szkolenia psów myśliwskich, co pozwala mi przede 
wszystkim na wpisanie szkolenia psów w koncepcję Foucaultowskiej biopolityki. Tutaj 
zarysowuję związki szkolenia z biopolityką na dwóch płaszczyznach: po pierwsze, analizując 
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połączenie szkolenia oraz hodowli wśród entuzjastów psów myśliwskich. Dla autorów książek 
szkolenie było w zasadzie metodą na sprawdzenie jakości psa: jego „naturalnych” instynktów 
i wytrzymałości na kary. W takim podejściu dobór hodowlany jest swoistym przedłużeniem 
szkolenia: braków psa nie da się naprawić doraźnym szkoleniem konkretnego psa, a jedynie 
przez dobranie odpowiedniego partnera hodowlanego. Wady psa postrzega się w 
perspektywie rozwoju hodowlanego, w perspektywie pokoleń. Po drugie, przyjęcie takiej 
perspektywy z założenia oparte jest na procesie selekcji eugenicznej stanowiącej ewidentną 
część złożonych mechanizmów biopolitycznych: psy, w których dostrzeżono „potencjał” 
poddawane są szkoleniu, a psy, których „potencjał” nie jest wystarczający – w wersji 
najłagodniejszej – są z hodowli wycofywane, a w wersji bardziej drastycznej, po prostu 
zabijane. Biopolityka łatwo przeradza się w tanatopolitykę. Analiza dyskursów 
dziewiętnastowiecznych przeplata się w tym rozdziale z analizą tego, w jaki sposób biopolityka 
potrafi tworzyć cezurę między życiem a śmiercią zwierzęcia do dnia dzisiejszego, czemu służy 
analiza współczesnego przypadku psów bojowych hodowanych przez Michaela Vicka oraz tzw. 
BSL breed specific legislation, czyli rozwiązań prawnych zakazujących hodowli psów 
konkretnych ras (zwykle bojowych). Pojawiają się tutaj również próby uwikłania relacji 
człowiek-pies w relacje rasowe i klasowe w USA, a także w zmieniające się koncepcje męskości. 
Przed wojną secesyjną eleganckie pointery i setery miały być atrybutem godnym 
południowego dżentelmena: wyrafinowanego i równie dobrze urodzonego co jego pies. 
Jednocześnie mieszańce (curs, coon hounds), znajdujące się przede wszystkim w rękach 
niewolników, kojarzono z brakiem samokontroli i impulsywnością analogiczną do rzekomej 
impulsywności ich czarnoskórych właścicieli. 

 
Rozdział trzeci analizuje w jaki sposób w wieku dwudziestym szkolenie psów zostało wplątane 
w aparat bezpieczeństwa państwa. Na przykładzie kampanii Dogs for Defense, z okresu Drugiej 
Wojny Światowej, pokazuję jak włączenie zwierząt w machinę wojenną stworzyło podwaliny 
pod masowe szkolenie psów towarzyszących, które rozwinęło się w USA od lat 40. XX wieku. 
Skoro państwo jest w stanie wypracować skuteczne metody przygotowania zwierząt do 
udziału w działaniach militarnych, jest również w stanie rozpoznać, że w jego interesie jest 
zapewnienie, by psy towarzyszące, które mieszkają w miastach były grzeczne i niekłopotliwe. 
Jest to też rozdział, który w najsilniejszy sposób analizuje relację człowiek-pies jako arenę, na 
której możliwe jest rozegranie spektaklu podboju natury przez człowieka-mężczyznę. Wiążę 
zmiany w rozumieniu celu szkolenia – przejście od dziewiętnastowiecznego rozumienia 
szkolenia jako (fałszywie) łagodnego „cywilizowania dzikiego” do 
wczesnodwudziestowiecznego rozumienia szkolenia jako pełnego przemocy 
podporządkowania sobie zwierzęcia – ze zmianami w definicji męskości na początku wieku XX. 
To właśnie w kategoriach przejścia od manliness do masculinity – jak definiuje te dwie 
koncepcje Gail Bederman w swojej ważnej książce o męskości – analizuję fascynację 
Amerykanów owczarkami niemieckimi (znanymi wtedy jako „psy policyjne”) w latach 20. XX 
wieku. Zastanawiam się również nad fenomenem Konrada Mosta, niemieckiego autora książki 
Tresura psów, który opisywany jest jako „ojciec nowoczesnego szkolenia psów” we 
współczesnych amerykańskich podręcznikach, choć jego książkę przetłumaczono na angielski 
dopiero w latach 50.  
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Rozdział czwarty pokazuje w jaki sposób masowe szkolenia grupowe otwarte dla wszystkich 
psów niezależnie od ich rasy można odczytywać używając Foucaultowskiej koncepcji 
dyscypliny. Takie podejście do szkolenia, reprezentowane w USA np. przez Blanche Saunders, 
jest odejściem od rozumienia szkolenia opisanego w rozdziałach drugim i trzecim, gdzie 
tresura była nierozłącznie powiązana z selekcją hodowlaną. W reżimie dyscyplinarności, 
tymczasem, szkolenie staje się zestawem technik pozwalających na stworzenie jak największej 
ilości posłusznych ciał jak najmniejszym kosztem. Rozdział ten w największym stopniu 
koncentruje się na konkretnych technikach szkoleniowych, aby pokazać jak ważnym dla tej 
koncepcji było wypracowanie powtarzalnych metod, które mogą być łatwo stosowane w 
warunkach szkoleń grupowych. Specyfiką tej psio-ludzkiej dyscyplinarności jest dodatkowy 
poziom: choć grupa szkoleniowa prowadzona jest przez eksperta, odbiorcami technik są 
zarówno pies, jak i jego człowiek, który następnie ma stosować na ciele swojego psa 
zaprezentowane mu przez eksperta techniki. Opierając się na tekstach wspomnieniowych 
znanych szkoleniowców, argumentuję, że doświadczenie technik dyscyplinarnych podczas 
szkoleń grupowych przyczyniło się do pewnego dyskomfortu opiekunów psów, wywoływało 
w nich wyrzuty sumienia, ujawniając przepaść między deklaracjami miłości i przywiązania, a 
opartymi na karach metodami szkoleniowymi. Nie jest tutaj bez znaczenia, że technologie, 
których człowiek i pies są równoczesnymi odbiorcami przyczyniają się zwiększenia więzi 
między nimi, łącząc ich pewnym wspólnym doświadczeniem. 

 
Rozdział piąty stawia sobie za zadanie zrozumienie, dlaczego behawioryzm, a zwłaszcza jego 
główny amerykański przedstawiciel Burrhus Frederic Skinner, stał się tak przełomowy dla 
rewolucji szkoleniowej, która motywowana była przede wszystkim wzrostem wagi więzi 
człowiek-pies oraz coraz szerzej akceptowalną definicją tej więzi w kategoriach miłości. W 
narracjach dotyczących szkolenia Skinner zwykle pojawia się jako wybawca biednych psów 
męczonych okrutnymi technikami opartymi na korektach. Tymczasem, w historii psychologii, 
behawioryzm nie jest raczej wspominany jako technika budowania więzi i rozwijania miłości. 
Wręcz przeciwnie, techniki Skinnera są czasem zrównywane z technikami stosowanymi w 
państwach totalitarnych, a w dobie rodzicielstwa bliskości Skinnerowskie urządzenia 
ułatwiające życie, takie jak baby tender (maszyna zajmująca się niemowlęciem, by odciążyć 
rodzica), wywołują grymas, a nie uśmiech. Prawie nikt poza szkoleniowcami psów nie 
wspomina obecnie Skinnera ciepło. Sugeruję, że aby lepiej zrozumieć, dlaczego behawioryzm 
Skinnera przyjął się wśród szkoleniowców jako „technologia miłości” warto przyjrzeć się 
paralelom między myślą Foucaulta a myślą Skinnera oraz warto uwzględnić opinię samego 
Foucaulta o Skinnerze, behawioryzmie i jego połączeniu z koncepcją homo oeconomicus, która 
pojawia się w Narodzinach biopolityki. Foucault pisze o behawioryzmie jako o przejawie 
skrajnego amerykańskiego neoliberalizmu, jako technologii władzy, która w najbardziej 
doskonały sposób wpływa na motywację podmiotu. Konkretniej, pisze, że to właśnie u 
Skinnera można znaleźć paradoks, w którym podmiot jest jednocześnie wolny, a z drugiej 
strony przewidywalny i sterowalny. W relacjach między dwoma podmiotami (a nie np. 
korporacją i jej pracownikami) ta sterowalność i przewidywalność stają się źródłem silnej 
dwukierunkowej, afektywnej więzi. Szkolenie pozytywne daje więc opiekunowi psa konkretne 
narzędzia do tego, by pies go/ją pokochał, ale jednocześnie zwiększa również skalę 
przywiązania człowieka do zwierzęcia. Dodatkowo, w tym rozdziale analizuję również w jaki 
sposób nowa definicja szkolenia jako budowania więzi między człowiekiem a psem przyczyniła 
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się do redefinicji tego pola jako przynależnego kobietom. Podobna refleksja dotycząca 
kulturowej konstrukcji płci w interakcjach szkoleniowych (ale w kontekście polskim) pojawiła 
się również w moim artykule z Society & Animals z roku 2016 [pozycja numer 25 w wykazie 
publikacji]. 

 
Rozdział szósty teoretyzuje niechęć wobec zmian w szkoleniu od lat 80. XX wieku, wpisując je 
w szeroko rozumiany nurt „antyoświeceniowy,” ale jednocześnie starając się dokonać 
kategoryzacji różnych uwarunkowań ideologicznych oporu wobec zmian. Rozdział jest 
podzielony na trzy duże części, z których każda dotyczy innego autora, który jest skojarzony z 
konkretną pozycją ideologiczną. Podrozdział poświęcony Cesarowi Millanowi, znanemu jako 
„Zaklinacz psów,” został wcześniej opublikowany w czasopiśmie Fictions: studi sulla 
narrativita, w numerze specjalnym redagowanym przez Donatellę Izzo oraz Giannę Fusco 
poświęconym ekspertom i wiedzy eksperckiej. Postać „Zaklinacza psów” wpisuje się bowiem 
doskonale w popularną w ostatnich latach figurę eksperta-ignoranta; kogoś, kto staje się 
ekspertem w wyniku zanegowania wiedzy specjalistycznej. Postawa Millana jest skrajnie 
antyintelektualna, a swój sukces opiera on na przekonaniu o posiadaniu wrodzonego daru. 
Postać Millana analizuję również w kategoriach rasy i płci. Millan jest jednym z niewielu 
szkoleniowców, którzy są jednocześnie przedstawicielami mniejszości etnicznej. Udaje mu się 
wykorzystać swoje pochodzenie do wzmocnienia swojej pozycji właśnie dzięki włączeniu 
stereotypów dotyczących osób nie-białych (np. przekonanie o tym, że są w jakiś sposób 
bardziej ‘zwierzęcy’ i żyją ‘bliżej natury’) w swoją medialną postać. Popularność Millana 
odczytuję również w kategoriach reakcji na zawłaszczenie szkolenia psów przez kobiety, które 
miało miejsce jednocześnie z redefinicją szkolenia jako technologią miłości. Omawiam również 
myśl filozofki Vicki Hearne, która zajmowała się szkoleniem psów oraz koni, a swoje 
najważniejsze książki poświęciła rozważaniom nad rolą szkolenia jako swoistego języka 
pozwalającego na komunikację między ludźmi a zwierzętami. Hearne była przeciwniczką 
szkolenia pozytywnego (Skinnerowskiego), ponieważ była przekonana, że jest ono 
„nienaturalne”. Według Hearne, w „naturze” występują bodźce negatywne i dlatego nie 
można z nich zrezygnować również podczas kształtowania relacji człowiek-zwierzę. Cały 
światopogląd Hearne opiera się na antropocentrycznym założeniu, w którym człowiek 
zobowiązany jest do opieki nad zwierzętami, a jednocześnie odpowiedzialności za nie. W 
zamian, zwierzęta zobowiązane są do posłuszeństwa. Tego rodzaju myślenie jest absolutnie 
nie do zaakceptowania dla zwolenników behawioryzmu, gdzie posłuszeństwo nie jest 
kategorią metafizyczną, ale wynikiem doświadczenia ciągu wzmocnień pozytywnych lub 
negatywnych. W kategoriach „pastoralnego sprzeciwu” omawiam również pozycję Donalda 
McCaiga, autora książek wspomnieniowych dotyczących psów pasterskich. U McCaiga niechęć 
wobec szkolenia pozytywnego jest formą oporu wobec postępu technologicznego, a to, co 
proponuje McCaig to dość utopijna próba odtworzenia relacji opartej przede wszystkim na 
wartości użytkowej. McCaig sprzeciwia się temu, co postrzega jako fetyszyzacja 
bezużytecznego zwierzęcia domowego oraz zerwaniu połączenia między szkoleniem a 
eugeniczną biopolityką.  

 
Ostatni rozdział stara się sklasyfikować i zanalizować zmiany, które zaszły w szkoleniu w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat – przede wszystkim widoczne odejście od radykalnego behawioryzmu 
(Pręgowski 2015). W rozdziale piątym opisywałam w jaki sposób szkolenie pozytywne jest 
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powiązane z przejściem z reżimu dyscyplinarności do biopolityki (rozumianej jednak nie jako 
eugenika, ale jako relacja bazującej na kontroli zdalnej, opartej na tworzeniu motywacji 
podmiotu do angażowania się w stawiane przed nim zadanie). W tym rozdziale pokazuję, że 
odejście od radykalnego behawioryzmu jest związane właśnie z odnotowaniem przez 
szkoleniowców analogii między pracownikiem korporacji w późnym kapitalizmie a psem 
podczas szkolenia. W dyskursach szkoleniowych widać również coraz więcej fascynacji 
zwierzęcością, rozumianą jako coś pozytywnego; wręcz pewną tęsknotę za zwierzęcością 
Pokazuję więc, że zwrot posthumanistyczny, w którym fascynacja innością łączy się z 
odejściem od antropocentryzmu, ma miejsce również w praktykach takich jak szkolenie 
zwierząt. Aby steoretyzować tę zmianę sięgam do koncepcji afirmatywnej biopolityki 
wypracowanej przez Sergeia Prozorova, w jego interpretacji późnego Foucaulta. Podobną 
interpretację można również znaleźć u Jeffreya Nealona w jego przewrotnej książce Plant 
Theory (2015). Podrozdział, w którym porównuję metody szkoleniowe Susan Garrett 
(radykalny behawioryzm) i Silvii Trkman (posthumanistyczne odejście od behawioryzmu) 
ukazał się wcześniej w brytyjskim czasopiśmie Performance Research. Dowodzę w nim, że 
część współczesnych filozofii szkoleniowych uwzględnia (niewątpliwie naiwnie, ale mimo 
wszystko) koncepcje takie jak „stawanie się z” („becoming with”) Haraway, w którym definicja 
szkolenia zostaje zupełnie odwrócona: z interakcji polegającej na kształtowaniu zachowania 
jednej ze stron w celu jej większego „uczłowieczenia” czy „ucywilizowania” szkolenie staje się 
interakcją, która pozwala człowiekowi na wcielenie się w ciało i umysł psa, na czasowe 
doświadczenie zwierzęcości.  
 
Książka ta ukazała się we wrześniu 2018, a więc trudno jest w tej chwili oceniać jej recepcję. 
Mam jednak nadzieję, że odbije się ona dość głośnym echem w środowisku osób 
zainteresowanych animal studies. Wierzę, że dzięki wykorzystaniu rozpoznawalnych przez 
literaturoznawców i kulturoznawców metodologii i zastosowaniu ich do analizy nietypowego 
przypadku, zainteresuje również badaczy spoza animal studies. Mam też nadzieję, że mimo 
korzystania przeze mnie z koncepcji teoretycznych typowych dla humanistyki, książka zostanie 
też pozytywnie odebrana przez przedstawicieli nauk przyrodniczych, którzy zajmują się 
badaniem procesu uczenia się zwierząt oraz przez etologów. Pisząc książkę, zadzierzgnęłam 
wiele bardzo interdyscyplinarnych znajomości, a większość badaczy z nauk przyrodniczych 
pozytywnie odbierała moje pomysły. Wierzę w to, że interdyscyplinarność tej pozycji nie jest 
jej słabym punktem, ale otwiera drogę do szerszego grona odbiorców, a zależy mi na tym, żeby 
pomysły omówione w tej książce żyły i były poddawane dyskusji i krytyce.  
 
2.5 POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE ORAZ PLANY BADAWCZE 

 

Do swojego dossier dołączam prace tematycznie powiązane z amerykanistyką i animal studies, 
czyli poza głównym osiągnięciem, prace oznaczone w wykazie numerami: [4], [6], [7], [8], [12], 
[26]. Artykuły o numerach [23] i [24] są również częścią monografii. Większość z tych prac 
została już choćby wspomniana, poza artykułem „Zielone wzgórza Arfyki: Dobre zwierzę to 
martwe zwierzę?” [7], zamieszczonym w tomie o Erneście Hemingwayu, redagowanym przez 
Ewę Łuczak w serii Mistrzowie literatury amerykańskiej (WUW, 2017). W tym tekście używam 
narzędzi animal studies do analizy dość rzadko omawianej wspomnieniowej książki 
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Hemingwaya dotyczącej safari w Afryce. Korzystając przed wszystkim ze znanego tekstu 
Cary’ego Wolfe’a dotyczącego Garden of Eden pokazuję w jaki sposób również w Zielonych 
wzgórzach Afryki kategoria gatunku staje się polem, na które można przetransferować lęki 
związane z kategoriami płci i rasy.  

W artykule „Postmodern Breed? The Demise of the Grand Narrative of Dog Breed” wydanym 
w zbiorze Animals and Their People: Connecting East and West in Cultural Animal Studies 
(będącym owocem konferencji zorganizowanej w PAN w marcu 2014) pod redakcją Anny 
Barcz i Doroty Łagodzkiej pokazuję w jaki sposób kategoria rasy (zwierząt) jest tworem w 
pewnym sensie analogicznym do ludzkiej rasy oraz w jaki sposób postkolnialne i 
postmodernistyczne narzędzia dekonstrukcji rasy jako ‘naturalnej’ kategorii mogą zostać użyte 
do pisania o rasie zwierzęcej. Pokazuję również w jaki sposób rozumienie rasy jako konstruktu 
kulturowego znalazło już odzwierciedlenie w pewnych praktykach hodowli psów oraz 
tłumaczę, dlaczego instytucje takie jak związki kynologiczne są (wręcz automatycznie) 
adwokatami konserwatywnego status quo, a nie orędownikami zmiany. Praca jest w oczywisty 
sposób inspirowana myślą Harriet Ritvo z The Animal Estate oraz Susan McHugh z Dog. Warto 
dodać, że proces publikacyjny tej pozycji był tak długi (blisko 5 lat), że obecnie 
zrewidowałabym pewne koncepcje, które się w niej pojawiają przede wszystkim nieco zbyt 
gładkie utożsamianie posthumanizmu z postmodernizmem. Różnice między tymi dwoma 
terminami omawiam zresztą w wydanym wcześniej (ale napisanym później) wstępie do zbioru 
Po humanizmie [12]. 

Po doktoracie opublikowałam również kilka tekstów, które nie są powiązane z animal studies, 
przede wszystkim w okresie przed swoim „zwrotem zwierzęcym.” Teksty te dotyczą głównie 
kulturowej konstrukcji płci w literaturze i kulturze polskiej i amerykańskiej: za największe 
osiągnięcie uważam tutaj dwa artykuły opublikowane w wydawanym przez University of 
Colorado czasopiśmie Genders [27], [29]. Nurt komparatystyczny, w którym pokazuję 
dynamicznie zachodzące zmiany w kulturze polskiej po roku 1989 i interpretuję je w 
odniesieniu do trendów przychodzących z zachodu (a zwłaszcza z USA) jest zresztą ważny dla 
mnie również w obrębie badań z animal studies. Pozwolił mi on zyskać uznanie wśród 
niektórych polonistów pracujących w USA, co widać choćby w mojej działalności recenzenckiej 
dla Slavic Review i Polish Review oraz w recenzjach książki Free Market Dogs zamieszczonych 
przez czasopisma slawistyczne. Co zrozumiałe, do USA i Anglii jeżdżę często jako osoba, która 
zna się na kulturze i literaturze polskiej. Z kolei moja współpraca z polskim środowiskiem 
kulturoznawczym w znacznej mierze jest oparta na uzupełnianiu perspektywy polskiej – tutaj 
na przykład wspomnę organizowaną przez Instytut Kultury Polskiej UW sesję poświęconą 
zwierzętom i miastu, na której mówiłam o psach w miastach w USA i Wielkiej Brytanii (co 
zaowocuje publikacją, która obecnie jest w przygotowaniu). Przyznam, że zdecydowanie 
chciałabym kontynuować ten komparatystyczny nurt swoich badań w obrębie animal studies. 

Obecnie jestem zaangażowana w dwa duże projekty brytyjskie: finansowany z grantu Fundacji 
Leverhulme projekt Shaping Interspecies Connectedness, w którym pełnię rolę ekspertki 
(projekt prowadzony jest przez prof. Nickie Charles z Warwick i prof. Marę Miele z University 
of Cardiff). Projekt – z pogranicza antropologii i socjologii – polega na próbie zarysowania 
portretu ideologicznego brytyjskiego środowiska szkoleniowców psów. Główną metodologią 
badawczą są wywiady ze szkoleniowcami reprezentującymi różne środowiska szkoleniowe 
(szkolenie psów policyjnych, myśliwskich, przewodników psów niewidomych, etc). Moją rolą, 
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jako członkini rady eksperckiej, jest bieżące komentowanie (podczas zjazdów na University of 
Warwick) poprawności metodologicznej badań, podsuwanie pomysłów na interpretację 
wyników, etc. Jestem również zaangażowana w finansowany z grantu z Wellcome Trust 
projekt Being Well Together (prowadzony przez prof. Neila Pembertona i dr Roberta Kirka z 
Manchesteru), dotyczący punktów styczności animal studies i disability studies. Projekt ten, 
który polega na serii zjazdów i wykładów naukowców z UK, USA, Francji i reprezentowanej 
przeze mnie Polski, zaowocuje w najbliższym czasie publikacją w czasopiśmie BMJ Medical 
Humanities. Moje zaangażowanie w ten projekt ma związek z szerszym zainteresowaniem 
tematem rozwoju leczniczych właściwości kontaktu człowiek-zwierzę, które wyodrębniło się 
jako zainteresowanie poboczne w trakcie pracy nad Genealogy of Obedience.  

 

Praca nad artykułem o emotional support animals prawdopodobnie przerodzi się w próbę 
szerszej teoretyzacji i historycznego opisu zmian w postrzeganiu „leczniczych mocy” zwierząt. 
Kolejnym długoterminowym projektem, który od jakiegoś czasu kiełkuje w mojej głowie jest 
pomysł przeanalizowania relacji między postrzeganiem zachowań instynktownych oraz 
zachowań nabytych w relacjach międzygatunkowych – chodzi mi tutaj o prześledzenie 
dynamiki przedstawień harmonii międzygatunkowej jako będącej wynikiem „natury” lub 
„kultury”. Ten projekt zdecydowanie wykroczyłby poza tematykę psów oraz szkolenia, choć 
wypływa z mojej pracy nad tym tematem. W zanadrzu mam też ciągle kilka drobniejszych 
projektów, które wymagają wyjazdów badawczych do USA. Myślę o porządnej analizie całej 
spuścizny Vicki Hearne, która została przekazana po jej śmierci do Beinecke Rare Book and 
Manuscript Collection w Yale oraz o analizie roli psów w pokazach organizowanych podczas 
rodeo w odniesieniu do mitów Dzikiego Zachodu. Ten z kolei projekt wymaga wyjazdu do 
Autry Museum of the American West w Los Angeles.  
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