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Powoli zacz  si  przede mn  ods ania  sekret obco ci, ró nica
tonu, du o wa niejsza ni  ró nica znacze , bo dotkliwie bliska.

Stefan Chwin, Hanemann

CO KILKA LAT PRZETACZAJ  SI  PRZEZ POLSKIE PISMA DYSKUSJE O ZNACZENIU
polskiej literatury w Europie i wiecie. Temat to nienowy; partykularyzm polskiej
literatury versus uniwersalizm literatur obcych, niezrozumia o  dla zagranicznego
odbiorcy a przekonanie rodzimego czytelnika o inherentnej g bi problematyki
i wyj tkowych warto ciach artystycznych — motywy te, które wyst pi y z wielk  si
w g o nym odczycie Stefana eromskiego, eksploatowane by y przez ca y XX w.
przez pisarzy, krytyków i badaczy anga uj cych si  w niezako czony spór o „bez-
wzgl dn  i istotn  warto  literatury polskiej w stosunku do literatur wiata”1. Reflek-
sja nad dydaktyk  polskiej poezji na ameryka skim uniwersytecie wymaga ustosun-
kowania si  do problemów, które stanowi  przed u enie owego sporu, przed u enie
jednak wykraczaj ce poza pierwotn  istot  debaty. My l  o pytaniu nie tyle o warto
naszej literatury, co o cele finalne jej nauczania za Atlantykiem oraz u wiadomione
w zwi zku z nimi mo liwo ci i ograniczenia. Specyfika uwarunkowa  ameryka -
skich sprawia, i  ograniczenie refleksji do terytorium Stanów Zjednoczonych nie
wymaga chyba szerszego uzasadnienia.

Zagadnienie recepcji naszej literatury w USA nieuchronnie otwiera horyzont dla
refleksji nad stanem dziedziny, która obecno  tej e literatury w znacznej mierze
wspó tworzy, a wi c ameryka skiej polonistyki czy te  — szerzej — tzw. „studiów
polskich” (Polish studies).

G osy dotycz ce recepcji polskiej literatury w USA wskazuj , w moim przekona-
niu, na istnienie trzech g ównych typów postaw wobec tego, co robi si  i co mo na
zrobi , by zwi kszy  zainteresowanie polsk  literatur  i studiami polskimi na tamtym

1 S. eromski: Literatura a ycie polskie. W: Kartografowie dziwnych podró y. Wypisy z polskiej
krytyki literackiej XX wieku. Red. i wst p M. Wyka. Kraków 2004, s. 162.
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obszarze. Postawy te: zadufanie, rezygnacja, realizm, mimo i  zasadniczo si  wyklu-
czaj , niekiedy wspó wyst puj  w wypowiedziach tych samych uczestników dyskusji
— st d nie przyporz dkowuj  do nich konkretnych nazwisk. Chodzi raczej o pogl dy
ni  ich wyrazicieli.

Zwolennicy pierwszego stanowiska rekrutuj  si  na ogó  spo ród przedstawicieli
ró nych kr gów polonistyki krajowej, lecz zaliczaj  si  do nich równie  liczni,
zw aszcza mniej zorientowani w polonistycznych perypetiach, Polonusi. czy ich
swoista celebracja polsko ci; grupuj  si  wokó  mitów, w ród których nadrz dne
miejsce zajmuje przekonanie o wyj tkowo ci polskiego „losu” i kultury, w tym rów-
nie  literatury. Mentalno  t , przek adaj c  si  nierzadko na bezpodstawn  tromta-
dracj , opisa  przed laty Andrzej Kijowski, wskazuj c z w a ciw  sobie bolesn  wni-
kliwo ci  jej ród o:

Jedynym ród em stereotypów takich jest u nas historia ojczysta; jest to bowiem j e d y n a
k u l t u r a  d z i e d z i c z o n a .  […] Wbito nam j  ze specyficznym, porozbiorowym komenta-
rzem, i my j  razem z tym komentarzem przekazujemy: a ta Polska, syneczku, by a kiedy  wielka
i pot na…, a to polskie wojsko by o niegdy  s awne…, a te polskie buty, a ta polska kie basa…2

Jednym z aksjomatów tego stylu my lenia w odniesieniu do literatury jest — daj ce
si  cz stokro  us ysze  w kuluarowych rozmowach oraz telewizyjnych „newsach” —
przekonanie o wyj tkowej wprost randze polskiej poezji w USA i uznaniu, jakim nasi
poeci ciesz  si  w ród Amerykanów. Przes anek do takich wniosków dostarczaj  —
jak e rzadkie — spektakularne gesty i akcje, jak np. ofiarowanie katedry na Uniwer-
sytecie Kalifornijskim w Berkeley Czes awowi Mi oszowi, pobyt Stanis awa Bara -
czaka na Harvardzie, doroczne seminarium poetyckie organizowane przez Adama
Zagajewskiego w Krakowie czy wieczór polskiej poezji 13 marca 2002 r. w nowojor-
skim audytorium Cooper Union, mo liwy dzi ki historii zwi zanej z publikacj  pa-
mi tnego wiersza Zagajewskiego Spróbuj opiewa  okaleczony wiat. Nie podwa aj c
znaczenia tych gestów i wydarze , nie sposób jednak nie zapyta  o ich trwa e lady,
kontynuacje, dope nienia. My l  zw aszcza o kwestiach organizacyjnych, które dla
obecno ci i wizerunku cudzej kultury w tak pragmatycznym spo ecze stwie jak ame-
ryka skie odgrywaj  rol  równie donios , co przek ad tomiku wierszy. Weryfikacja
za pomoc  wymiernych rezultatów nie wypada dobrze: Mi osza po jego odej ciu
z Berkeley nie zast pi aden polonista (a przecie  — chcia oby si  rzec — nie ma
ludzi niezast pionych), katedra literatury polskiej na Harvard University a  do sierp-
nia 2004 r. pozostawa a nieobsadzona3. Na szcz cie, Adam Zagajewski nadal ka dy

2 A. Kijowski: „Bia y orze  na nerwowym tle”. W: Tego : Gdybym by  królem. Pozna  1984, s. 163,
164 (podkr. autora).

3 O istnieniu, a raczej wygasaniu Polish studies na ameryka skich uniwersytetach, pisa  Alex Kur-
czaba w artykule: East Central Europe and Multiculturalism in the American Academy. „Sarmatian
Review” September 1998, vol. XVIII, no. 3.
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semestr wiosenny sp dza na University of Houston, wypada wi c mie  nadziej  na
kolejne polskie akademie poetyckie.

Twarde realia, z jakimi nieuchronnie zderzy  si  musz  ci, którzy pochopnie zawie-
rz  zwolennikom postawy zadufania, podkre lane s  z upodobaniem przez przedsta-
wicieli opcji rezygnacyjnej. Obok kontrowersyjnych tez na temat nieudolno ci Pola-
ków w USA padaj  z ich ust stwierdzenia, i  literatura polska wskutek swej za cian-
kowo ci nie ma nadziei równa  si  z literatur  rosyjsk , któr  Ameryka zawsze b -
dzie faworyzowa , cho by z przyczyn imperialnych4. Argument ten przypomina tez ,
któr  wysun  przed laty Juliusz Kleiner, pisz c o s abo ci polskiej prozy w perspek-
tywie komparatystycznej, a fenomen Gombrowicza z racji jego odosobnienia zdaje
si  raczej regu  t  potwierdza . Drugi motyw podj ty przez Kleinera równie  cha-
rakteryzuje si ywotno ci :

Literatura polska jest dla Zachodu za ma o egzotyczna, by na podobie stwo literatury ro-
syjskiej zaj  obrazem nowego, obcego wiata, a zanadto opanowana przez cele narodowe,
by przyku  walorami ogólnoludzkimi.5

Trop ten stale powraca w dyskusjach nad nieznajomo ci  polskiej literatury
w Ameryce6. Polemizuj cy z Aleksandrem Schenkerem Zdzis aw Najder7 po rednio
przyznaje mu racj  w tym, i  to raczej w Europie ni  w USA liczy  mo na na silniej-
sz  obecno  studiów polskich, co w wietle ponawiaj cych si  aktów dyskryminacji
polonistów na ameryka skich uniwersytetach nie odbiega zanadto od prawdy. Rezy-
gnacja wydaje si  w obliczu beznadziejnej sytuacji decyzj  najrozs dniejsz .

W tych okoliczno ciach dictum La Rochefucaulda nie traci na aktualno ci. Zwo-
lennicy opcji realistycznej, uznaj c niesprzyjaj ce warunki, w jakich przysz o im
uprawia  polonistyczne poletko, wol  raczej „zapali wieczk  ni  przeklina  ciem-
no ”. To swoista wersja „pracy organicznej” w erze, excusez le mot, globalnej wio-
ski. Nauczanie poezji na kursach w rodzaju prowadzonego przez stypendystów ko-
ciuszkowskich na Uniwersytecie Rice’a w Houston „Modern Polish Poetry in

Translation” do takich dzia a  nale y8.
Reali ci przyznaj , i  poezja — z racji swej elitarno ci — pozostanie zapewne do-

men  ekspertów, koneserów i „szperaczy”, czyli osobników o specyficznym profilu
zainteresowa  humanistycznych i pewnej dozie „bezinteresowno ci”. Obecno  naszej

4 A. Schenker: Czy polonistyka na zachodnich uczelniach przetrwa koniec zimnej wojny (rozmow
prowadzi A. Bielik-Robson). „Europa” 2005, nr 3 (15).

5 J. Kleiner: Warto ci wiatowe literatury polskiej. W: W kr gu historii i teorii literatury. Wybór
i oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981, s. 39.

6 Por. J. Ni a ska: Literatura narodowa czy literatura? Spojrzenie komparatysty. „Postscriptum”
2001, nr 1—2 (37—38), s. 80.

7 Z. Nader: Polonistyka, Ameryka i archiwum Herberta. „Europa” 2005, nr 4 (21).
8 Jako stypendysta The Kosciuszko Foundation, w latach 2002 i 2004 prowadzi em m.in. kurs pol-

skiej poezji wspó czesnej w przek adzie w Rice University. Moimi poprzednikami byli: Piotr Wilczek,
Krzysztof Koehler i Jan Rybicki.
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literatury na szerszym forum czytelniczym zapewni  mo e wy cznie dobra, ciekawa
i porz dnie przet umaczona, a tak e odpowiednio wylansowana, proza. By  mo e nar-
racje multikulturowe, regionalizuj ce (zgodnie z obowi zuj c  mod  na kultury egzo-
tyczne) — np. proza Andrzeja Stasiuka? Reali ci godz  si  z tym, e polska poezja nie
jest — i zapewne niepr dko b dzie — w czona do korpusu wykszta cenia literackiego
ameryka skich humanistów. Nie traktuje si  jej bowiem w USA jako dyskursu wyra a-
j cego pewien typ ogólnoludzkiego do wiadczenia, na równi z poezj  francusk , brytyj-
sk , ameryka sk , niemieck  czy rosyjsk . Takie s  fakty, a na fakty nie mo na si
obra a . Warto natomiast zastanowi  si  nad mo liwo ci  zmiany status quo i zarazem
przygotowaniem gruntu pod odbiór takiej prozy, np. poprzez wp yni cie na image Pol-
ski i polskiej kultury w USA, co obejmuje rozmaite dzia ania praktyczne: od public
relations i promocji kraju (nie zapomnijmy, e spo ród pa stw „Grupy Wyszehradz-
kiej” Polska przeznacza najmniej funduszy na reklam  i tworzenie w asnego wize-
runku), poprzez kompetentne przewodniki turystyczne konkurencyjne dla analogicz-
nych wydawnictw czeskich, w gierskich czy esto skich, po nie tylko profesjonalnie
przygotowane i prowadzone, lecz tak e agresywnie popularyzowane kursy j zyka
i kultury (w biuletynach AATSEEL bez trudu znale  mo na liczne oferty „Learn Rus-
sian in Russia” czy analogiczne propozycje nauki ukrai skiego, niemal wcale za  —
polskiego). Niska skuteczno  dzia a  marketingowych zwi zanych z promocj  polskiej
kultury za Oceanem wynika po cz ci z braku profesjonalizmu (nie dorównujemy pod
tym wzgl dem Rosjanom, wyprzedzaj  nas tak e Ukrai cy), a po cz ci z fa szywego
prze wiadczenia, i  o wizerunku danej kultury decyduje wy cznie jej „obiektywna”
warto , która „wybroni si  sama”, a zatem nie wymaga zabiegów lansuj cych.

Powró my jednak do poezji. Na pytanie: dlaczego w a nie ona? — zwolennicy
opcji realistycznej odpowiedzieliby prawdopodobnie za Kleinerem: „Wielko  Polski
w dziedzinie literackiej polega g ównie na jej poetach”9. W t o  i partykularyzm
polskiej prozy nie pozwoli  jej dot d zaistnie  w szerszym obiegu czytelniczym
w Stanach Zjednoczonych, czym nie ró ni  si  one zreszt  zanadto od Europy Za-
chodniej. Paradoksalnie jednak, nieprzek adalno  albo raczej niepe na przek adal-
no  poezji nie musi stanowi  przeszkody w jej recepcji, co potwierdza do wiadcze-
nie dydaktyczne polskich wyk adowców w USA. Prawda, i  dobrze przet umaczone
wiersze maj  moc oddzia ywania ponad j zykiem orygina u (a na t umaczy na j zyk
angielski polscy poeci nie mog  narzeka ), nigdy chyba nie by a bardziej przekonuj -
ca jak w kontakcie ze studentami.

Nie znaczy to bynajmniej, i  dydaktyka poezji toruje sobie drog  w sposób wolny
od przeszkód. Jednym z najwi kszych utrudnie , na jakie napotyka wyk adowca, nie
jest — wbrew pozorom — brak odpowiedniej ilo ci materia ów w postaci antologii
t umacze  i tomików w przek adzie, a przygotowanie, a raczej nieprzygotowanie,
studenckiej publiczno ci do uczestnictwa w zaj ciach o takim profilu. Niekompeten-

9 J. Kleiner: Warto ci wiatowe literatury polskiej…
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cja ta ma dwa ród a. Pierwszym z nich jest postmodernistyczny relatywizm generu-
j cy postaw  arogancji, a w gruncie rzeczy bezradno ci wobec tekstu literackiego,
którego sens[y] — o ile za o ymy, e te w miar  obiektywnie istniej  — nale y od-
czyta . Postawa ta sprzyja niekontrolowanemu rozszerzeniu granic interpretacji.
Druga przyczyna to ignorancja wynikaj ca z ahistorycznego my lenia Amerykanów.
Na ahistoryzm trudno, rzecz jasna, pomstowa  w kraju, którego korzenie si gaj
ko ca XVIII w. i gdzie ucho studenta s abo reaguje na nazwy epok i pr dów kulturo-
wych, tak oczywiste i obci one znaczeniami dla przeci tnie wykszta conego Euro-
pejczyka. Prowadz cy zaj cia nieustannie odczuwa dyskomfort wskutek braku mo -
liwo ci odwo ania si  do „wiedzy pewnej”, która stanowi oby wspólny punkt oparcia,
a któr  m odzie  w Polsce wynosi z liceum.

Wyposa eniu studentów w kompetencj  interpretacyjn  s u y  mog : 1) stosowa-
nie metody close reading, a wi c nak onienie do respektowania znacze  podsuwa-
nych przez sam tekst oraz 2) kontekstualizacja lektury poprzez wprowadzenie ró no-
rakich uk adów odniesie : historycznego, kulturowego, politycznego, filozoficznego,
religijnego, geograficznego etc. O ile pierwsza strategia podkre la autonomi  utworu
i sk ania do jego kontemplacji estetycznej, druga otwiera perspektyw  poznawcz
przekraczaj c  granice sztuki: poprzez dzie o poznaje si  kultur  i dzieje narodu.
Paradoksalnie, kompetencja osi gni ta na drugim poziomie mo e si  sta  utrudnie-
niem w subtelnym odbiorze utworów niereprezentuj cych „mowy ezopowej”. Teksty
wolne od politycznego czy te  ideologicznego wyd wi ku bywaj  przez studentów,
przyzwyczajonych do aluzyjno ci poetyckiego idiomu, uznawane za „gorsze”, mniej
interesuj ce — b d  te  interpretator wmawia im sensy, których same nie posiadaj ,
wskutek niekontrolowanego rzutowania ich na „matryc  ideow ” wytworzon
w kontakcie z utworami z grupy „ideologicznej”. To trudne do unikni cia konse-
kwencje modelu lektury, który ma dzie o literackie — tekst wprawdzie polisemiczny,
zmetaforyzowany i nas czony symbolik  — odnie  do do wiadczenia, obcej j zy-
kowo i kulturowo, populacji oddalonego terytorium. Unaoczni  swoiste warto ci
wspó czesnej polskiej poezji ameryka skiemu odbiorcy — i nauczy  kompetentnej
lektury utworów jako dzie  sztuki i zarazem wiadectw osobistego oraz zbiorowego
do wiadczenia — mo na dopiero, godz c oba style odbioru10.

Jednak e szczegó owa strategia nauczania zale y od tego, co lokuje si  w strefie
p o m i d z y  ignorancj  a kompetencj , a mianowicie od odpowiedzi na pytanie
o cel[e] dydaktyki poezji w USA. Nasuwaj  si  trzy mo liwe tryby wprowadzenia
polskiej poezji do oferty tamtejszej Akademii (rzecz jasna, przy za o eniu optymal-
nych, sprzyjaj cych temu warunków organizacyjno-finansowych i kadrowych):

1. Poezja polska mo e by  — i w praktyce bywa, pomimo administracyjnych
utrudnie , ostracyzmu ze strony rodowiska (zw aszcza rusycystów) itp. — cz ci

10 U ywam tego terminu w znaczeniu, jakie nada  mu Micha  G owi ski: wiadectwa i style odbio-
ru. W: Tego : Dzie o wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998.
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curriculum slawistyki lub „studiów europejskich”. To jej najbardziej oczywiste usytu-
owanie w strukturze studiów uniwersyteckich, ale te  najbardziej k opotliwe z powo-
dów ideologicznych i pozamerytorycznych. Atmosfera nierównej konkurencji z nadal
faworyzowanymi (chcia oby si  rzec: wr cz ba wochwalczo) zagadnieniami kultury
i historii rosyjskiej nie sprzyja bowiem nie tylko rozwojowi, lecz nierzadko nawet
kontynuacji takich kursów. O ile nale y walczy  o utrzymanie stanu posiadania
w tym obszarze, warto zastanowi  si  nad mo liwo ciami w czenia polskiej poezji
w inne, pozaslawistyczne i pozaeuropeistyczne modu y.

2. Creative writing programs. Obecno  takich postaci jak Adam Zagajewski w roli
wyk adowców „sztuki pisania” stanowi szans  dla zaistnienia naszej poezji na amery-
ka skim rynku dzi ki jej dotarciu do populacji strategicznej: pisarzy, poetów i kryty-
ków, którzy — wykszta ceni m.in. na twórczo ci najwybitniejszych polskich poetów
— b d  w pewnej mierze, mo na rzec: nieuchronnie, modelowa  w swoim kraju jej
recepcj . Warto wspomnie , e fascynacja polsk  poezj  inspiruje niektórych z nich
do podj cia studiów j zykowych — tylko po to, by móc czyta  w oryginale wiersze
Herberta czy Wata. Liczba zainteresowanych poznaniem twórczo ci polskich poetów
z pomini ciem medium przek adu nie jest mo e osza amiaj ca, lecz sam fakt tak
powa nego zainteresowania dobrze rokuje. Proponowane przez Ew  Thompson
stypendia na pobyt w Polsce dla niepolskich humanistów mo na uzna  za inwestycj
o podobnym profilu i kapitalnym znaczeniu dla wizerunku naszego kraju w USA
poprzez „budowanie wiadomo ci”11.

3. Polska poezja mog aby si  znale  w programie literackich studiów komparaty-
stycznych, studiów nad wielokulturowo ci , a tak e bada  nad twórczo ci  literack
ma ych grup etnicznych. Uj ta w takie paradygmaty przesta aby by  traktowana jako
konkurencja dla literatury rosyjskiej i mog aby sta  si  indywidualnym, pe nowarto-
ciowym przedmiotem zainteresowa . Jednak e sam fakt, i  polska kultura ma cha-

rakter nieimperialny i mniejszo ciowy, nie zapewni jej jeszcze przyczó ka na wielkim
polu bitwy o widoczno  i reprezentacj , jakim jest ameryka ski rynek humanistycz-
ny. Umiejscowienie polskiej literatury w takim sektorze humanistyki uniwersyteckiej
zale a oby, jak si  zdaje, przede wszystkim od uchwycenia jej w innej ni  tradycyjna,
jak e cz sto obarczona skaz  polonocentryzmu wynikaj c  ze wspomnianego wcze-
niej zadufania, perspektywie. Szansy takiej dostarcza w moim przekonaniu np. post-

kolonializm12, który pozwoli by uj  polsk  poezj  w ramy szerszego, bardziej uni-
wersalnego ni  komunizm czy totalitaryzm, wspólnego populacjom ró nych cz ci

11 E. Thompson: Si a literatury i si a pa stwa. „Europa” 2005, nr 7 (39), s. 11.
12 O mo liwo ci postkolonialnej interpretacji polskiej literatury pisa a Clare Cavanagh w artykule:

Postkolonialna Polska: bia a plama na mapie wspó czesnej teorii („Teksty Drugie” 2003, nr 2—3).
Szczup o  miejsca nie pozwala na polemik  z uj ciem zagadnienia przez Cavanagh; tutaj podkre l
jedynie, i  wbrew temu, co sugeruje znakomita slawistka, perspektywa postkolonialna bynajmniej nie
ogranicza si  do utworów roztrz saj cych zale no  od imperium. Nie jest te  to sama z „polityzacj ”
literackiej interpretacji.
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globu, do wiadczenia skolonizowania. Do wiadczenie to, prze o one na j zyk meto-
dologii, okazuje si  niezwykle p odne w zetkni ciu z literatur . Nie chodzi oby zatem
o uleganie chwilowej modzie, lecz o rzeczywiste mo liwo ci, jakie polski literaturo-
znawca przeczuwa w postkolonializmie po lekturze pism Edwarda Saida, a tak e
ksi ki Ewy Thompson Trubadurzy imperium13. Nie bez znaczenia dla tego trybu
nauczania poezji jest fakt, i  skrzy owanie literatury i polityki w USA wci  budzi
emocje i zainteresowanie, o czym wiadczy cho by liczba studentów wybieraj cych
kursy polskie czy wschodnioeuropejskie (nierosyjskie) — o ile kursy takie znajduj
si  w katalogu uczelni. Niektóre uniwersytety, zasilone grantami federalnymi (np.
University of Florida w Gainsville), otwieraj  nawet instytuty studiów rodkowoeu-
ropejskich, reaguj c na rosn ce zainteresowanie nowymi krajami cz onkowskimi UE,
a tak e na priorytety polityczne ameryka skiej administracji.

Wydaje si , e najszersze perspektywy otwiera trzecia ze wskazanych dróg. Wy-
maga ona jednak konkretnych kroków ze strony rodowiska polonistycznego. To
w a nie st d wyj  musz  nowe odczytania kanonu, a w dalszej perspektywie — by
mo e — tak e nowa historia literatury, zw aszcza ostatnich dwóch stuleci, która po-
kaza aby ideowe i artystyczne konsekwencje uwik ania twórczo ci pisarzy i poetów
w kolonialn  zale no  (od Rosji i ZSRR, a tak e Niemiec), jak równie  kolonialne
aspiracje (wobec Ukrainy, Litwy i Bia orusi). Nie po to, naturalnie, by sprzeda  ame-
ryka skim czytelnikom polsk  twórczo  w celofanie modnego „izmu”, lukruj cego
prawdziw  wewn trzn  zawarto . Przeciwnie — chodzi o to, by za pomoc  instru-
mentarium badawczego, jakiego dostarcza postkolonializm, zawarto  t  odkry ,
wydoby , opisuj c tym samym to, co Stefan Sawicki nazwa  „ethosem polskiej lite-
ratury”14 — lecz niejako z zewn trz, w kategoriach, które uwalniaj  interpretatora od
polonocentrycznej pu apki. W nowym wietle objawi by si  wówczas zapewne, obok
wielu innych zjawisk, jeden z wielkich tematów naszej literatury: niewiara Polaka
w siebie, w swoje znaczenie dla wiata, nieumiej tno  mówienia „w asnym g osem”,
nieustanne przegl danie si  w lustrze cudzej opinii — a tak e próby przezwyci enia
tej szczególnej dyspozycji. Uj cie postkolonialne by oby zarazem równie  szans  dla
stoj cej „na rozdro u” polonistyki. Umo liwi oby jej spojrzenie na polsk  literatur
z perspektywy, która z „zewn trznych kontekstów i uwarunkowa ” czyni aby aspekty
jej „»wewn trznej« poetyki i problematyki”15. Mimo i  realizacja tego projektu wy-
maga przezwyci enia tradycyjnych formu  uprawiania polonistyki, wydaje si , e
korzy ci t  drog  osi gni te w pe ni zrekompensuj  poniesione nak ady.
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