
P I O T R  W I L C Z E K

CZ Y  I S T N I E J E  K A N O N  L I T E R A T U R Y  P O L S K I E J ?

PROBLEMATYKA KANONU LITERACKIEGO, TAK SZEROKO DYSKUTOWANA W KRAJACH
Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, nie budzi a w Polsce szerszego
zainteresowania a  do ostatnich lat. Polsk  omin a bowiem debata o kszta t
kanonu, jedna z najwa niejszych debat, jakich do wiadczy a humanistyka wia-
towa. Nawet je li Polacy w Polsce ma o interesuj  si  problemem kanonu, wyk a-
dowcy literatury polskiej za granic  musz  si  jednak z tym problemem zmierzy ,
gdy  wymaga tego od nich specyfika wykonywanego zawodu.

Czy istnieje zatem kanon literatury polskiej i jaki powinien by  jego kszta t?
Gdy kilka lat temu zosta em poproszony o przygotowanie listy lektur na egza-

min magisterski i doktorski na Uniwersytecie Chicagowskim, stan em przed nie
lada problemem, z czego pocz tkowo nie zdawa em sobie sprawy. Z jednej stro-
ny mia em bowiem do czynienia z magistrantk  i doktorantem, którzy zaliczyli
kilka solidnych kursów literatury polskiej. Kursy te obejmowa y wszak bardzo
ró ne zagadnienia, których suma nie sk ada a si  na co , co by mo na nazwa
kanonem wiedzy o literaturze polskiej. Z drugiej strony istnia o moje wyniesione
z Polski poczucie, e magister czy te  doktor polonistyki powinien pozna  pe-
wien podstawowy kanon lektur z literatury polskiej. Zrodzi a si  sytuacja kon-
fliktowa, gdy  moi studenci ju  od dawna yli w atmosferze intelektualnej, która
poj cie uniwersalnego kanonu odrzuca a, a przynajmniej poddawa a g bokiej
rewizji. Mój metodyczny konserwatyzm, wywiedziony z tradycyjnej, krajowej
polonistyki, nie pozwoli  mi na ust pstwa, które spowodowa yby, i  moi studenci
— wietni znawcy Witkacego, Gombrowicza, Schulza czy Mi osza — nie pozna-
liby nigdy Kochanowskiego, S owackiego, Orzeszkowej czy Sienkiewicza. Osi -
gn em wprawdzie pozorny sukces: jedna ze studentek, wielbicielka literatury
awangardowej, przygotowuj ca si  do egzaminu magisterskiego, przybieg a do
mnie po przeczytaniu Nad Niemnem i Potopu i z entuzjazmem powiedzia a mniej
wi cej co  takiego: „ja ju  wiem, to jest Polska, teraz ju  wiem, jaka jest Polska,
dzi kuj , e mnie zmusi e  do przeczytania tych powie ci”. Z uczuciem triumfu
i spe nionej misji my la em o tym, jak uda o mi si  „nawróci ” m od  Amery-
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kank  na swoi cie poj t  polsko . Z drugiej jednak strony ta sytuacja wzbudzi a
we mnie w tpliwo ci, bowiem jakim prawem narzucam studentom zagranicznym
ten czy inny kanon, sk d si  ów kanon wzi ; mo e jest on po prostu moim lice-
alnym kanonem z czasów pó nego PRL-u?

Oto oba spisy lektur, o których by a mowa, przedrukowane in extenso.
Spis lektur do egzaminu magisterskiego:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES

READING LIST FOR THE M.A. EXAMINATION IN POLISH LITERATURE (2000/2001)
(ALL TEXTS SHOULD BE READ IN THE ORIGINAL)

GENERAL
Manfred Kridl, Literatura polska na tle rozwoju kultury. New York 1945 (English version:

A Survey of Polish Literature and Culture. Paris: Mounton, 1967)
Czes aw Mi osz, Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków: Znak 1993 (English

version: The History of Polish Literature. 2nd ed. Berkeley: University of California
Press, 1983)

TENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES
(most texts can be found in: Michael Mikos, Polish Literature from the Middle Ages to the

End of the Eighteenth Century: a Bilingual Anthology / Literatura polska od rednio-
wiecza do ko ca XVIII wieku: antologia w j zyku polskim i angielskim. Warszawa: Con-
stans, 1999)

Medieval literature
Bogurodzica
Pos uchajcie, bracia mi a
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze mierci
Renaissance literature
Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (excerpts)
Jan Kochanowski, Fraszki
Jan Kochanowski, Pie ni
Jan Kochanowski, Treny
Miko aj Rej, Krótka rozprawa…
Miko aj Rej, ywot cz owieka poczciwego (excerpts)
Szymon Szymonowic, Sielanki
Baroque literature
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (kazanie II O mi o ci ku ojczy nie)
Miko aj S p Szarzy ski, Sonety
Jan Andrzej Morsztyn, selected poems
Zbigniew Morsztyn, selected poems
Wac aw Potocki, selected poems
Józef Baka, Uwagi mierci niechybnej
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Eighteenth century (the Enlightenment)
Ignacy Krasicki, selected works
Franciszek Karpi ski, selected works
Franciszek Dionizy Knia nin, selected works

NINETEENTH CENTURY (some writers of the late 19th and early 20th centuries are
included in the TWENTIETH CENTURY section)

Poetry
Adam Mickiewicz, Oda do m odo ci
Adam Mickiewicz, Romantyczno
Adam Mickiewicz, Lilie
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz, selected poems, including Liryki loza skie
Juliusz S owacki, selected poems (including Hymn, Testament mój, Roz czenie)
Cyprian Kamil Norwid, selected poems (including Bema pami ci a obny rapsod, W We-

ronie, Klaskaniem maj c obrz k e prawice, Fortepian Chopina, Moja piosnka, Do oby-
watela Johna Brown, Nerwy, Laur dojrza y)

Drama
Aleksander Fredro, luby panie skie
Zygmunt Krasi ski, Nie-Boska komedia
Adam Mickiewicz, Dziadów cz  II i IV
Adam Mickiewicz, Dziadów cz  III
Juliusz S owacki, Kordian
Prose
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
Boles aw Prus, Lalka
Boles aw Prus, selected short stories (including Kamizelka, Z legend dawnego Egiptu)
Henryk Sienkiewicz, selected short stories (including Sachem, Latarnik)
Henryk Sienkiewicz, Potop

TWENTIETH CENTURY
Poetry
(at least four poems of the following authors; students provide a list of poems approved by

the instructor)
Stanis aw Bara czak
Miron Bia oszewski
W adys aw Broniewski
Zbigniew Herbert
Jan Kasprowicz
Jan Lecho
Boles aw Le mian
Czes aw Mi osz
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Julian Przybo
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Tadeusz Ró ewicz
Antoni S onimski
Leopold Staff
Wis awa Szymborska
Julian Tuwim
Kazimierz Wierzy ski
Adam Zagajewski
Drama
Witold Gombrowicz, Iwona, ksi niczka Burgunda
S awomir Mro ek, Tango
Tadeusz Ró ewicz, Kartoteka
Stanis aw Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Stanis aw Wyspia ski, Wesele
Prose (fiction and nonfiction)
Antologia dzienników i pami tników. Katowice: Ksi nica, 1999 (introduction and frag-

ments of journals and memoirs by Z. Na kowska, M. D browska, J. Lecho , L. Tyr-
mand, W. Gombrowicz, J. Korczak and A. Wat)

Antologia polskiego eseju literackiego. Katowice: Ksi nica, 1998 (introduction and
essays by J. Stempowski, W. Borowy, B. Mici ski, S. Vincenz, J. Wittlin, C. Mi osz,
S. Bara czak, J. Kott, S. Kisielewski, W. Pa niewski)

Antologia reporta u polskiego. Katowice: Ksi nica, 1998 (introduction and texts by
E. Berberyusz, O. Budrewicz, R. Kapu ci ski, K. K kolewski, H. Krall, K. Pruszy ski,
M. Wa kowicz)

Miron Bia oszewski, Pami tnik z powstania warszawskiego
Tadeusz Borowski, selected prose (including U nas w Auschwitzu, Prosz  pa stwa do

gazu, Dzie  na Harmenzach)
Adam Czerniawski, Fragmenty niespokojnego dzieci stwa
Micha  G owi ski, Czarne sezony
Witold Gombrowicz, Ferdydurke
Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk
Aleksander Hertz, ydzi w kulturze polskiej
Ryszard Kapu ci ski, Cesarz
Janusz Korczak, Dziennik
Hanna Krall, Zd y  przed Panem Bogiem
Czes aw Mi osz, Ziemia Ulro
Zofia Na kowska, Medaliony
W adys aw Reymont, Ch opi
Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydr , Mityzacja rzeczywisto ci
Stefan eromski, Popio y
Stefan eromski, Ludzie bezdomni

Spis lektur do egzaminu doktorskiego (t ustym drukiem oznaczono te pozycje,
których nie ma w spisie „magisterskim”):
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THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES

READING LIST FOR THE PH.D. EXAMINATION IN POLISH LITERATURE (2000/2001)
(ALL TEXTS SHOULD BE READ IN THE ORIGINAL)

TEXTBOOKS
Manfred Kridl, Literatura polska na tle rozwoju kultury. New York 1945 (English version:

A Survey of Polish Literature and Culture. Paris: Mounton, 1967)
Czes aw Mi osz, Historia literatury polskiej do roku 1939. Kraków: Znak 1993 (English

version: The History of Polish Literature. 2nd ed. Berkeley: University of California
Press, 1983)

Tadeusz Witczak, Literatura redniowiecza. Warszawa: PWN 1990.
Jerzy Ziomek, Literatura odrodzenia. Warszawa: PWN 1987.
Czes aw Hernas, Literatura baroku. Warszawa: PWN 1999.
Jerzy Snopek, O wiecenie: szkic do portretu epoki. Warszawa: PWN 1999.
Dorota Siwicka, Romantyzm 1822—1863. Warszawa: PWN 1999.
Gra yna Borkowska, Pozytywi ci i inni. Warszawa: PWN 1999 or Henryk Markie-

wicz, Literatura pozytywizmu. Warszawa: PWN 2000.
Artur Hutnikiewicz, M oda Polska. Warszawa: PWN 2000.
Anna Nasi owska, Trzydziestolecie 1914—1944. Warszawa, PWN 1999.
Zbigniew Jarosi ski, Literatura lat 1945—1975. Warszawa: PWN 1996.
Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia: obiegi, wzorce, style. Warszawa: PWN 1997.

TEXTS
TENTH TO EIGHTEENTH CENTURIES
(most texts can be found in: Michael Mikos, Polish Literature from the Middle Ages to the

End of the Eighteenth Century: a Bilingual Anthology / Literatura polska od rednio-
wiecza do ko ca XVIII wieku: antologia w j zyku polskim i angielskim. Warszawa: Con-
stans, 1999)

Medieval literature
Bogurodzica
Gall Anonim, Kronika polska (excerpts)
Pos uchajcie, bracia mi a
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze mierci
Renaissance literature
Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (excerpts)

ukasz Górnicki, Dworzanin polski, Book I
Jan Kochanowski, Fraszki
Jan Kochanowski, Pie ni
Jan Kochanowski, Treny
Jan Kochanowski, Odprawa pos ów greckich
Miko aj Rej, Krótka rozprawa…
Miko aj Rej, ywot cz owieka poczciwego (excerpts)
Szymon Szymonowic, Sielanki
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Baroque literature
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (kazanie II O mi o ci ku ojczy nie)
Miko aj S p Szarzy ski, Sonety
Daniel Naborowski, selected poems
Jan Andrzej Morsztyn, selected poems
Zbigniew Morsztyn, selected poems
Wac aw Potocki, selected poems
Józef Baka, Uwagi mierci niechybnej
Eighteenth century (the Enlightenment)
Ignacy Krasicki, selected works
Franciszek Karpi ski, selected works
Franciszek Dionizy Knia nin, selected works
Hugo Ko taj, selected works
Stanis aw Staszic, selected works
Julian Ursyn Niemcewicz, selected works

NINETEENTH CENTURY (some writers of the late 19th and early 20th centuries are
included in the TWENTIETH CENTURY section)

Poetry
Adam Mickiewicz, Oda do m odo ci
Adam Mickiewicz, Romantyczno
Adam Mickiewicz, Lilie
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz, selected poems, including Liryki loza skie
Juliusz S owacki, selected poems (including Hymn, Testament mój, Roz czenie)
Cyprian Kamil Norwid, selected poems (including Bema pami ci a obny rapsod, W We-

ronie, Klaskaniem maj c obrz k e prawice, Fortepian Chopina, Moja piosnka, Do oby-
watela Johna Brown, Nerwy, Laur dojrza y)

Drama
Aleksander Fredro, Zemsta
Aleksander Fredro, luby panie skie
Zygmunt Krasi ski, Nie-Boska komedia
Adam Mickiewicz, Dziadów cz  II i IV
Adam Mickiewicz, Dziadów cz  III
Juliusz S owacki, Kordian
Gabriela Zapolska, Moralno  pani Dulskiej
Prose
Adam Mickiewicz, Ksi gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
Boles aw Prus, Faraon
Boles aw Prus, Lalka
Boles aw Prus, selected short stories (including Kamizelka, Z legend dawnego Egiptu)
Henryk Sienkiewicz, selected short stories (including Sachem, Latarnik)
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Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem
Henryk Sienkiewicz, Potop
Henryk Sienkiewicz, Pan Wo odyjowski
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

TWENTIETH CENTURY
Poetry
(at least six poems of each author; students provide a list of poems approved by the instructor)

Krzysztof Kamil Baczy ski
Stanis aw Bara czak
Miron Bia oszewski
Zbigniew Herbert
Jan Kasprowicz
Jan Lecho
Boles aw Le mian
Tadeusz Mici ski
Czes aw Mi osz
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Julian Przybo
Tadeusz Ró ewicz
Leopold Staff
Wis awa Szymborska
Julian Tuwim
Jan Twardowski
Kazimierz Wierzy ski
Stanis aw Wyspia ski
Adam Zagajewski
Drama
Witold Gombrowicz, Iwona, ksi niczka Burgunda
Witold Gombrowicz, lub
S awomir Mro ek, Tango
Tadeusz Ró ewicz, Kartoteka
Stanis aw Ignacy Witkiewicz, Szalona lokomotywa
Stanis aw Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Stanis aw Ignacy Witkiewicz, Wariat i zakonnica
Stanis aw Wyspia ski, Kl twa
Stanis aw Wyspia ski, Noc listopadowa
Stanis aw Wyspia ski, Warszawianka
Stanis aw Wyspia ski, Wesele
Stanis aw Wyspia ski, Wyzwolenie
Prose (fiction and nonfiction)
Jerzy Andrzejewski, Popió  i diament
Tadeusz Borowski, selected prose (including U nas w Auschwitzu, Prosz  pa stwa do

gazu, Dzie  na Harmenzach)
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Stanis aw Brzozowski, Legenda M odej Polski
Maria D browska, Noce i dnie
Witold Gombrowicz, Dziennik
Witold Gombrowicz, Ferdydurke
Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk
Gustaw Herling-Grudzi ski, Inny wiat
Gustaw Herling-Grudzi ski, Skrzyd a o tarza
Gustaw Herling-Grudzi ski, Dziennik pisany noc  (excerpts)
Ryszard Kapu ci ski, Cesarz
Ryszard Kapu ci ski, Imperium
Ryszard Kapu ci ski, Szachinszach
Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka
Czes aw Mi osz, Zniewolony umys
Zofia Na kowska, Granica
Zofia Na kowska, Medaliony
W adys aw Reymont, Ch opi
W adys aw Reymont, Ziemia obiecana
Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydr
Stanis aw Ignacy Witkiewicz, Nienasycenie
Stefan eromski, Ludzie bezdomni
Stefan eromski, Popio y
Stefan eromski, Przedwio nie

Czy oba spisy nie przypominaj  rozszerzonych nieco spisów lektur obowi zu-
j cych licealistów lub te  spisu lektur obowi zkowych dla uczestników krajowej
Olimpiady Literatury i J zyka Polskiego dla uczniów szkó rednich? Z pewno-
ci  tak! Czy jednak — z drugiej strony — istnieje inny, alternatywny kanon

literatury polskiej? A mo e wiele innych kanonów? S dzi  nale y, e tworzenie
alternatywnych kanonów polega oby na nieznacznych modyfikacjach wprowa-
dzanych do spisów podobnych do powy szych.

Rozterki zwi zane z kszta tem polskiego kanonu, zw aszcza w kszta ceniu za-
granicznym, pojawi y si  u mnie równie  wcze niej, gdy ze studentami innego
chicagowskiego uniwersytetu, tj. University of Illinois at Chicago, odbywa em
kurs, którego temat brzmia  „Arcydzie a literatury polskiej w przek adzie”. Ju
sam temat kursu móg  zreszt  wzbudzi  w tpliwo ci tropicieli politycznej niepo-
prawno ci — czy wypada bowiem w dzisiejszych czasach traktowa  literatur
jako list  arcydzie , sankcjonuj c w ten sposób istnienie kanonu tradycji uniwer-
salnej? Praktyka pokaza a zreszt , e nie ma wi kszego sensu zam czanie uczest-
ników takiego podstawowego kursu literatury wierszami Kochanowskiego, S pa
Szarzy skiego, Morsztyna czy Norwida, zw aszcza e w angielskim przek adzie
niewiele zosta o z ich pi kna i nieraz s ysza em od studentów, e je li to jest rze-
czywi cie literatura polska, to musi ona by  bardzo kiepska. Rzeczywi cie, po-
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mijaj c kwestie zwi zane z barier  kulturow  czy brakami w wykszta ceniu, nie
nale y si  dziwi  takim sceptycznym opiniom, zwa ywszy na jako  wi kszo ci
dost pnych przek adów.

Jaka jest wi c sytuacja polskiego kanonu w kontek cie naszych do wiadcze
jako wyk adowców literatury polskiej za granic ? Nie b d  tu szerzej opisywa
zachodnioeuropejskiej i ameryka skiej debaty na temat kanonu, gdy  jest ona
z pewno ci  wiadoma znawcom zagadnienia. Debat  t  omawiam zreszt  w swoim
artykule Kanon jako problem kultury wspó czesnej, dost pnym w Internecie,
którego g ówne tezy zostan  ni ej wykorzystane. Odwo am si  w tym miejscu
jedynie do bardzo osamotnionego w tej dyskusji g osu wybitnego krytyka i uczo-
nego, Harolda Blooma, autora nieprzet umaczonej na j zyk polski ksi ki The
Western Canon. The Books and School of the Ages1. W ksi ce tej Bloom broni
poj cia uniwersalnego kanonu przed podej ciem propagowanym w ameryka -
skim szkolnictwie wy szym przez — jak ich nazwa  10 lat temu w wywiadzie dla
„Newsweeka” — „pseudo-marksistów, pseudo-feministów, wyblak ych uczniów
Foucaulta i innych francuskich teoretyków”2. Bloom wyst puje w swej ksi ce
przeciwko w a ciwie ca emu establishmentowi literaturoznawczemu, broni c
tradycyjnego poj cia kanonu. The Western Canon... jest atakiem na politycznie
i socjologicznie motywowane zasady wspó czesnego literaturoznawstwa, atakiem
na nowy historycyzm, czyli — jednym s owem — na spojrzenie na literatur
przez pryzmat problematyki spo eczno-politycznej, interpretowanej w duchu
marksizmu i radykalnego feminizmu. W ten sposób czytana literatura, nale ca
do dotychczas akceptowanego kanonu, staje si  odzwierciedleniem opresyjnych
stosunków spo ecznych, dominacji patriarchalizmu, wrogiego stosunku do kobiet,
do mniejszo ci etnicznych i seksualnych oraz klas upo ledzonych. Bloom podej-
muje wysi ek, aby ocali  estetyczn  warto  literatury i proponuje lektur  opart
na odnajdywaniu w tekstach warto ci estetycznych, a nie aspektu spo ecznego,
politycznego i moralnego. Z tej inspiracji powsta o 21 zawartych w ksi ce inter-
pretacji dzie  Szekspira, Cervantesa, Chaucera, Montaigne’a, Moliera, Miltona,
Goethego, Jane Austen, Walta Whitmana, Emily Dickinson, Dickensa, To stoja,
Ibsena, Freuda, Prousta, Kafki, Borgesa, Becketta i paru innych pisarzy obecnych
w tradycji zachodniej w roli najwi kszych z najwi kszych. W aneksach do swego
dzie a Bloom umieszcza jeszcze kilkaset dzie  literackich z literatury wiatowej,
które zalicza do kanonu uniwersalnej tradycji literackiej.

Nie b d  w tej chwili podejmowa  dyskusji o s uszno ci czy nies uszno ci opcji
metodologicznej proponowanej przez Blooma, a zatrzymam si  na jednej tylko
kwestii — gdy czytamy listy arcydzie , takie jak spis tre ci ksi ki Blooma, sta-
wiamy sobie jedno pytanie: czy istnieje tam w ogóle literatura polska? Czy nie

1 Zob. H. Bloom: The Western Canon. The Books and School of the Ages. New York 1995.
2 H. Bloom: We Have Lost the War [interview]. „Newswek” 1994, November 7, s. 60.
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jest tak, e wiat zdominowany przez kultur  brytyjsk  i ameryka sk  uznaje za
kanon po pierwsze dzie a staro ytne, które formowa y za o ycieli tych spo e-
cze stw, po drugie swoje (tzn. g ównie angloj zyczne), po trzecie kilka dzie
zachodnioeuropejskich, a dla polskiej literatury nie ma ju  miejsca nawet w ostat-
nich rz dach? Z pewno ci  tak jest, a to sk ania do zadania trzech pyta :

1. Czy jakie  dzie a literatury polskiej s  cz ci  kanonu wiatowego?
2. Czym jest kanon literatury polskiej? Czy tylko licealnym spisem lektur po-

wielanym i akceptowanym bez wi kszych zmian przez kolejne pokolenia?
3. Czy równie  kanon literatury polskiej podlega takim ewolucjom (od mo-

delu m skiego i patriarchalnego do modelu feministycznego) jak model
zachodnioeuropejski?

W swej ksi ce Bloom z pisarzy polskich wymienia jedynie sze ciu: Brunona
Schulza, Czes awa Mi osza, Witolda Gombrowicza, Stanis awa Lema, Zbigniewa
Herberta i Adama Zagajewskiego. Dlaczego w a nie ich? Pyta em kiedy  w wy-
wiadzie Adama Czerniawskiego, wybitnego t umacza literatury polskiej na j zyk
angielski i polemisty Blooma, dlaczego — jego zdaniem — ameryka ski krytyk
i uczony wskaza  tylko tych sze ciu pisarzy i to umieszczonych w ród setek in-
nych, poza g ównym kanonem literatury wiatowej (czytaj: zachodnioeuropej-
skiej). Odpowied  by a nast puj ca:

On po prostu nie zna naszej literatury, zaledwie tych kilka nazwisk obi o mu si  o uszy. Natu-
ralnie, nie mo na go wini  za to, e jej nie zna, bo wszystkiego wiedzie  nie mo e, ale mo na za
to, e udaje, e wszystko wie. Do kanonu wcisn  prawie ca  brytyjsk  poezj  XIX w., wi c
wedle takich kryteriów zmie ci by si  tam nie tylko Mickiewicz, S owacki i Norwid, ale tak e
Malczewski, Lenartowicz i Asnyk. A gdyby Krasi ski by  Niemcem, a Prus Francuzem, Nie-
-Boska i Lalka dawno figurowa yby w ka dym kanonie europejskim. Na nasza literatur  XIX w.
nikt nie zwraca  uwagi dlatego, e nie istnieli my wówczas jako pa stwo. O politycznych
aspektach kanonizacji nigdy nie nale y zapomina .3

Ta odpowied  wydaje si  s uszna i wskazuje przede wszystkim na to, e w od-
niesieniu do literatury polskiej i jej obecno ci w kanonie uniwersalnym wa ne s
polityczna s abo  Polski oraz rola przek adu literackiego z j zyka polskiego na
inne j zyki. Tak naprawd  warto ci lokalne istniej  bowiem w kanonie uniwersalnym
tylko wtedy, gdy najpierw pojawi y si  ich przek ady w j zykach wiatowych. Od lat
obserwuj , w jaki sposób istnienie pewnych polskich pisarzy na rynku europejskim
czy ameryka skim zale y od dzia a  t umaczy. T umacz i antologista (czasami
jest to jedna osoba) s  wspó twórcami kanonu w stopniu zbyt s abo dot d zauwa-
anym. Dotyczy to zw aszcza antologii literatury wspó czesnej i najnowszej. Rola

antologii w dyskusjach o kanonie to jednak temat na osobne wyst pienie.

3 Hierarchie, kanony, warto ci. Z Adamem Czerniawskim rozmawia Piotr Wilczek. „Opcje” 2001,
nr 5 (40), s. 34.
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Jeszcze inna trudno  pojawia si  jednak wtedy, gdy mamy do czynienia nie
z najnowszymi dzie ami literackimi, ale z klasykami literatury. W swej interesu-
j cej rozprawie The „Classics” are not the „Canon” Roger Lundin stara si
udowodni , e nie nale y uto samia  poj cia klasyków z poj ciem kanonu, ina-
czej mówi c — gdy  w j zyku polskim trudno adekwatnie prze o y  te poj cia
— kanon ulega modyfikacji, a klasycy pozostaj  klasykami. Rozwa ania Lundina
pojawi y si  pod wp ywem nowych prób rewizji kanonu i st d — broni c daw-
nych, tradycjonalistycznych pozycji — oddziela on klasyków (czyli to, co sk ada
si de facto na „kanon zachodni” Blooma) od kanonu (a w a ciwie — kanonów),
czyli czego , co si  wci  zmienia. Stanowisko jest o tyle interesuj ce, e w dzi-
siejszych czasach chyba nieuchronne — wydaje si , e ocali  klasyków mo na
tylko wtedy, gdy nie b dziemy si  upierali, e to oni tworz  nienaruszalny kanon
danej literatury.

Pojawia si  tu jednak kolejny problem: kto jest klasykiem? Przytoczmy nieco
pompatyczn , ale w sumie trafn  formu  Lundina:

Rola klasyków w formowaniu wspó czesnej kultury jest tak fundamentalna, e dos ownie
znamy klasyków zanim ich przeczytamy. Ich warto ci, wizje, opowiadania i metafory
ukszta towa y nasz  kultur  i nasze rozumienie samych siebie na nieprzeliczone sposoby,
które s  niezaprzeczalne, ale te  niepoliczalne. Podobnie jak Biblia, klasyk stawia nam pyta-
nia, na które musimy odpowiedzie . Rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu Boga, naszym
warto ciom i naszemu rozumieniu samych siebie.4

Tak rozumiej c poj cie „klasyka” i w literaturze polskiej mo emy klasyków
znale , zw aszcza gdy przyjmiemy, e te uosabiane przez polskich klasyków
warto ci maj  jednocze nie aspekt i uniwersalny, i narodowy, lokalny. W tym
znaczeniu klasykami s  Mickiewicz, Sienkiewicz i Orzeszkowa, ale tak e —
a mo e zw aszcza — Gombrowicz i Witkacy. A kto w takim razie powinien mie-
ci  si  w kanonie, owym narodowym spisie lektur? Przed takim pytaniem staje

w a nie wyk adowca literatury polskiej na uniwersytecie zagranicznym, gdy musi
nierzadko tworzy  od podstaw spisy lektur obowi zkowych z literatury polskiej
dla studentów. Kto jest klasykiem, kto nale y do kanonu, a kto powinien znale
si  w spisie lektur, mimo e nie nale y go honorowa  miejscem w ród klasyków
czy w kanonie?

W konfrontacji z zagranicznym czytelnikiem literatury polskiej za amuje si
nasze wyobra enie o narodowym kanonie. Równie  dlatego, e okazuje si , i  mniej-
sze znaczenie ma w a nie aspekt narodowy i spojrzenie od wewn trz, a bardziej
zaczynaj  si  liczy  warto ci uniwersalne. Innymi s owy: to, co narodowe, ma tak
naprawd  warto  dopiero wtedy, gdy jest jednocze nie uniwersalne. W tym

4 R. Lundin: The „Classics” are not the „Canon”. In: Invitation to the Classics. Grand Rapids, MI
1998, s. 25.
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miejscu warto przytoczy  charakterystyczn  wypowied  wybitnego teatrologa, wiet-
nego znawcy Witkacego, prof. Daniela Geroulda z City University of New York,
który na pytanie o swoj  rol  w edukacji polonistycznej w USA odpowiedzia :

Moja sytuacja jest szczególna, poniewa  nie wyk adam polonistyki ani nie pracuj  na wy-
dziale slawistyki. A jednak w czasie ostatnich trzydziestu lat wprowadza em przek ady pol-
skich dramatów do programu teatrologicznych studiów doktoranckich, gdy tylko to by o
mo liwe. Robi em to nie tyle z ch ci zaznajomienia moich studentów z kultur  polsk  (cho-
cia  oczywi cie ciesz  si , spe niaj c tak e i t  rol ), ile raczej dlatego, e w literaturze pol-
skiej znajduj  wybitne, a cz sto unikalne przyk ady ró nych gatunków, stylów, stanowisk
intelektualnych i artystycznych, które chc  prezentowa . To oczywi cie oznacza, e nie ma-
j c obowi zku przekazania wyczerpuj cego i reprezentatywnego obrazu polskiej literatury
i kultury, mog  dokonywa  tak niesystematycznych i indywidualnych wyborów, jakie uznam
za stosowne. Dla mnie i dla moich studentów poszczególne utwory s  warte studiowania nie
dlatego, e s  polskie, ale dlatego, e s  interesuj ce.5

Warto to ostatnie zdanie mie  na uwadze, podejmuj c refleksj  nad polskim
kanonem i proporcjami mi dzy warto ciami uniwersalnymi a tym, co nale e  ma
do tzw. narodowej historii literatury, bez wzgl du na to, w jakim sensie b dziemy
tego ostatniego poj cia u ywa . W a nie w czasie takiej konfrontacji z odbiorca-
mi zagranicznymi wida , e bardzo niedobrze si  sta o, i  w Polsce prawdziwej
dyskusji o kanonie nigdy tak naprawd  nie by o. Jakie s  tego przyczyny? Posta-
rajmy si  wymieni  niektóre.

Po pierwsze: feministyczna i postmodernistyczna metodologia nie opanowa a
w tak znacznym stopniu bada  literaturoznawczych w Polsce, jak to si  dzieje na
Zachodzie. Dotyczy to zw aszcza literatury tworzonej przed wiekiem XX, cho
aktywnej dzia alno ci badaczy i badaczek z tego kr gu w ostatnich latach trudno
nie zauwa y  i otwarte pozostaje pytanie, na ile ta dzia alno , zw aszcza kryty-
czek feministycznych, wp ynie na trwa e przemiany w rozumieniu kanonu.
Szczególnie badania nad literatur  staropolsk  s  wci  zdominowane przez dys-
kurs tradycyjny, niesprzyjaj cy przewarto ciowaniom kanonu. Z kolei przewarto-
ciowania, które si  w tych badaniach dokonuj , nie maj  zwi zku z zachodnimi

dyskusjami metodologicznymi nad kanonem. Z drugiej strony marksizm w bada-
niach literackich, narzucony w latach czterdziestych z powodów politycznych,
zosta  niemal doszcz tnie skompromitowany i — ze szkod  dla ró norodno ci
metodologicznej w badaniach literackich — nie uzyska  takiej rangi, jak  ma do
dzi  w wielu krajach.

Po drugie: w literaturze polskiej nie istniej  na wi ksz  skal  zjawiska, które
w wiecie zachodnim wi za y si  z przesz o ci  kolonialn , wielokulturowo ci ,
wielorasowo ci  czy wieloetniczno ci  i przyczyni y si  do zasadniczego prze-

5 D. Gerould: Nauczanie literatury polskiej w ramach programu teatralnego. „Postscriptum” 2001,
nr 1—2 (37—38), s. 48. Wersja internetowa na stronie: http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_38_w.html.
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warto ciowania kanonu literackiego. Jedynie literatura ydowska — pisana
w j zyku jidysz i polskim — odnajduje po latach nale ne jej miejsce w kanonie.

Po trzecie: polskie literaturoznawstwo ma z e do wiadczenia zwi zane z próbami
przewarto ciowania kanonu. Takiego przewarto ciowania, w du ym stopniu podob-
nego do tego trwaj cego obecnie na Zachodzie, usi owano dokona  w Polsce ju  na
prze omie lat czterdziestych i pi dziesi tych XX wieku, pos uguj c si  zwulgaryzo-
wan  wersj  marksizmu zastosowan  w badaniach historycznoliterackich. Komuni-
styczny nowy kanon preferowa  bowiem literatur  tworzon  przez „klasy uciskane”
(przyk adem jest wielka kariera bada  nad literatur  sowizdrzalsk ), podkre la  rol
autorów wywodz cych si  z ni szych warstw spo ecznych, demaskowa  klasowe
uwarunkowania dzie  uznawanych wcze niej za wybitne, analizowa  dyskurs literacki
pod k tem jego uwarunkowa  spo eczno-politycznych. Moim zdaniem to owa swo-
ista marksistowska „hermeneutyka podejrze ” na d ugo zahamowa a w Polsce rozwój
refleksji nad kanonem, gdy  ka de kwestionowanie tradycyjnego kanonu kojarzy  si
mog o z tymi politycznymi, a raczej policyjnymi dzia aniami skierowanymi przeciw
niemu. Dlatego te  w czasie, gdy te badania rozkwita y w Europie Zachodniej i Sta-
nach Zjednoczonych (od lat siedemdziesi tych XX wieku), badacze literatury w Pol-
sce nie podejmowali prób przewarto ciowania polskiego kanonu. Kanon trwa  wi c
w wersji konserwatywnej i tradycjonalistycznej (uprzywilejowuj c dyskurs pa-
triarchalny, m ski, etnicznie polski etc.) i nie by  kwestionowany a  do prze omu
XX i XXI wieku — gdy pojawi y si  prace literaturoznawcze zwracaj ce uwag  na
rol  innych, marginalizowanych dyskursów.

Warto te  zauwa y , e jedynym wa nym w literaturze polskiej g osem w dys-
kusji nad kanonem by  g os Witolda Gombrowicza, który podj  dyskusj  z tra-
dycyjnym, polskim, szlacheckim dyskursem i zakwestionowa  np. znaczenie
tradycyjnego kanonu poezji (w antyskamandryckim szkicu Przeciw poetom) oraz
tradycyjnego, konserwatywnego dyskursu w prozie (w swych tekstach przeciw
Sienkiewiczowi). Gombrowicz — cho  nie by  literaturoznawc  — pozostaje do
dzi , moim zdaniem, najwa niejszym polskim autorem zajmuj cym si  proble-
matyk  kanonu. Osobnym problemem jest to, w jaki sposób on sam by  umiesz-
czany w kanonie lub z niego wycofywany.

Po czwarte: wa n  cz ci  sporu o kanon w Polsce powojennej by a dyskusja
o roli literatury emigracyjnej (jednym z g ównych bohaterów by  tu zreszt  znów
Gombrowicz). Reprezentanci tej samej komunistycznej dyktatury, którzy usi owali
w latach czterdziestych i pi dziesi tych narzuci  polskiej literaturze i polskiemu
literaturoznawstwu nowy kanon oparty na w asnym rozumieniu marksizmu, za
pomoc  decyzji administracyjnych narzucali wycofanie literatury emigracyjnej
z powszechnie funkcjonuj cego kanonu literackiego.

Polskie spory o kanon kszta towa y si  zatem zupe nie inaczej ni  podobne spo-
ry w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Próby zmiany kanonu
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mia y charakter czysto polityczny: narzucenia nowego, „post powego” kanonu
w czasach stalinowskich i wyrzucenia z kanonu dzie  pisarzy emigracyjnych.
Dopiero w ostatnich dziesi ciu latach podj to nieliczne próby, zw aszcza z zakre-
su „gender studies”, które mog  mie  wp yw na pewne przewarto ciowania hie-
rarchii w ramach polskiego kanonu literackiego, od lat konserwowanego przez
polsk  szko  i wi kszo  uniwersyteckich polonistyk. Zmiany te jednak b d
prawdopodobnie nieznaczne, równie  ze wzgl du na tradycyjny model edukacji
i konserwatyzm metodologiczny wi kszo ci elit naukowych, a zw aszcza  meto-
dyków nauczania, którzy decyduj  w Polsce o kszta cie kanonu w jego najbar-
dziej powszechnej, szkolnej wersji. Wi kszy wp yw na zmiany kanonu b d
mia y, by  mo e, zmiany zwi zane z dowarto ciowaniem literatury i kultury
popularnej.

Czym jest w tej chwili polski kanon? Trudno powiedzie . Wci  kr y nad na-
mi widmo komunizmu, czyli licealny spis lektur z lat sze dziesi tych i siedem-
dziesi tych, a wi c z okresu, w którym pobierali nauki aktywni obecnie literatu-
roznawcy. Polski kanon licealny tym si  jednak ró ni od „zachodniego kanonu”
w wersji Harolda Blooma, e nie jest uniwersalny, ale narodowy z domieszk
nacjonalistyczno-komunistyczn . Czas rewizji z pewno ci  ju  nadszed . Gdy
jednak tej rewizji b dziemy dokonywa  i toczy  spory o kanon, pami tajmy, e
niewolnicze na ladowanie zachodnioeuropejskiej i ameryka skiej dyskusji nad
kanonem by oby w polskich dyskusjach zabójcze. Prawdziwa polska dyskusja
nad kanonem powinna by  dyskusj  nad modelami polskiej kultury, której pre-
kursorami byli Stanis aw Brzozowski i Witold Gombrowicz — bez powtarzania
b dów przesz o ci i bez niewolniczego na ladowania dyskursów zachodniego
literaturoznawstwa.

Czy istnieje zatem kanon literatury polskiej? Istnieje na pewno, ale jego kszta t
zaczyna niepostrze enie podlega  rewizjom, o których nie my leli my jeszcze 15
czy 20 lat temu. My l , e szczególnie polonistyka zagraniczna mo e wnie
wiele do refleksji nad kszta tem tego kanonu.


