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ROZWA ANIA O MIEJSCU POLONISTYKI W PARADYGMATACH PROGRAMU LITERATURY
porównawczej na Uniwersytecie w Glasgow pragn  potraktowa  jako szersze
zagadnienie, dotycz ce zarówno metodologii, jak i tematyki zwi zanej z odczyta-
niem literatury polskiej w kontek cie mi dzykulturowym. Trzymaj c si  tego
za o enia, przedstawi  najpierw ogólny profil programu z jego infrastruktur ,
a nast pnie te utwory literackie i filmowe, które znalaz y si  na li cie lektur obo-
wi zkowych i s  analizowane z perspektywy porównawczej. Prezentacj  progra-
mu zako cz  ogóln  refleksj  dotycz c  tekstualnej polsko ci (któr  traktuj  jako
termin szeroko zwi zany z polsk  kultur ) i pytaniami o przysz o  polskiej lite-
ratury w zglobalizowanym wiecie, dziel c si  jednocze nie dydaktycznymi do-
wiadczeniami i przemy leniami.

Pi cioletni magisterski program komparatystyki w Glasgow jest z za o enia
interdyscyplinarny, bo w sk ad omawianych na zaj ciach lektur wchodz  powie-
ci, poezje, dramaty, eseje publicystyczne, filmy, opery, a tak e powie ci graficz-

ne zwane popularnie komiksami. Wszystkie utwory czytane s  w t umaczeniu,
dyskutowane, interpretowane i omawiane po angielsku. Warto tu jednak podkre-
li , e osoba prowadz ca wyk ady jest (co najmniej) dwuj zycznym czytelni-

kiem interkulturowym i jej zadaniem jest m.in. pokaza  to, co „zagubione” (lub
„uzyskane”) w t umaczeniu, a zatem zwróci  uwag  studentów na to, co atwo
pomin  przy braku kompetencji interkulturowej. Kursy podzielone s  na bloki
tematyczne, które wyznaczaj  okre lone paradygmaty akademickich dyskursów.
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Owe paradygmaty stanowi  jednocze nie p aszczyzn  porównawcz  i umo li-
wiaj  dialog pomi dzy cz sto bardzo odmiennymi tekstami. Lektury na pierw-
szym roku u o one s  wed ug toposu bohaterstwa. Heroizm jest tu odczytywany
w kontek cie genderowym (st d tytu y zaj : heroiczni m czy ni i heroiczne
kobiety). Lektury drugiego roku, zgrupowane wed ug kategorii frontiers, dobrane
s  wed ug szeroko rozumianego toposu granic, transgresji i to samo ci. Trzeci
rok studiów koncentruje si  na motywie historii i pami ci oraz ich wp ywu na
konstrukcje podmiotu literackiego i rodków artystycznego wyrazu. Ostatnie dwa
lata studiów maj  jeden blok obowi zkowych zaj  oraz d ug  list  seminariów
fakultatywnych do wyboru. Bloki obowi zkowe to prowadzone na przemian
teoria literatury i kultury (Theories of Reading) oraz zagadnienia lektury inter-
kulturowej z elementami translatoryki (Intercultural Readings).

Obecno  translatoryki wi e si  z tym, e wi kszo  studentów komparatysty-
ki studiuje równocze nie jak  filologi  obc , a wi c ma wst pne do wiadczenie
zwi zane z t umaczeniem. Ci, którzy filologii obcej nie studiuj , mog  (cho  nie
musz ) dobra  sobie inny j zyk na ostatnich dwóch latach studiów. Studenci maj
do wyboru jeden z dwunastu j zyków, w ród których jest tak e j zyk polski.
W ten sposób u o ony program zach ca do nauki j zyka przez wst pn  znajo-
mo  kultury danego kraju. O takie podej cie toczona by a burzliwa dyskusja
z w adzami uniwersytetu, które pod presj  czynników bud etowych od lat d
do zamkni cia deficytowych programów oferuj cych tzw. j zyki mniejszo ciowe.

Wprowadzenie angloj zycznych programów kulturowych (komparatystyki
i slawistyki) by o z naszej strony wymuszonym kompromisem i warunkiem
utrzymania w akademickim curriculum oferowanych przez wydzia  j zyków
s owia skich (czeskiego, polskiego i rosyjskiego). Po wdro eniu tej zmiany
w ycie liczba studentów na prowadzonych przez nas zaj ciach wzros a pi cio-
krotnie, ale te  podwoi a si  ilo  godzin dydaktycznych, co z kolei znacznie
ograniczy o mo liwo ci naszej pracy badawczej. Wszyscy wiemy, e nie ma
rozwi za  idealnych i e zaproponowany kompromis mo e nie spe ni  do ko -
ca naszych oczekiwa . Na razie jednak jeste my zgodni co do tego, e lepiej
przemyca  wiedz  o naszych kulturach w t umaczeniu (i w ten sposób zach ca
studentów do jej g bszego poznania) ni  j  ca kowicie usun  z uniwersytec-
kich programów. Problem, jak pogodzi  presj  finansow  z celami akademic-
kimi oraz badawczymi, pozostaje otwarty i stanowi niewyczerpany temat wy-
dzia owych debat. Tak wi c, paradoksalnie, komparatystyka w Glasgow jest
szcz liwym dzieckiem kryzysu, jednak dopiero przysz o  odpowie na pyta-
nie, czy program ten pomo e przetrwa  tzw. j zykom mniejszo ciowym, czy
te  nie. Oto jak w ogólnych zarysach wygl da polski komponent w komparaty-
styce, na której zaj cia prowadz  przestawiciele ró nych filologii obcych, nie
tylko slawistyki.
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Na pierwszy rok studiów komparatystycznych sk adaj  si  dwa modu y: 1A
Heroic Men oraz 1B Heroic Women. Topos bohaterstwa/heroizmu z perspektywy
genderowej pozwala zastanowi  si  nad cechami kulturowej to samo ci p ci
w odniesieniu do czasu i miejsca. W sk ad lektur modu u 1A wchodz  nast puj -
ce teksty: Rowling, Harry Potter; Sofokles, Król Edyp; Machiavelli, Ksi ;
Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra; Spiegelman, Maus i film w re yserii Berline-
ra, Ma vie en rose. List  lektur modu u 1B tworz  za : Hawthorne, Szkar atna
litera; Brecht, Dobry cz owiek z Syczuanu; Morrison, Umi owana; opera Jamesa
MacMillana zainspirowana s ynn  histori  Inês de Castro oraz Przes uchanie
w re yserii Ryszarda Bugajskiego, a tak e zapiski Nadje dy Durovej, The
Cavalry Maiden (oryg. Ka a ). Czytane lektury pokazuj , e cz -
sto z pewnych powodów bohaterami staj  si  m czy ni, a z innych kobiety oraz
e cechy kwalifikuj ce ich na bohaterów zale  od historii, tradycji kulturowej,

wyznawanej religii, ideologii i uprzywilejowanego w danym momencie histo-
rycznym wiatopogl du. Czy przewa aj  cechy wspólne czy ró nice? Kto i co
decyduje o ich bohaterstwie? Jakie warunki i cechy musz  by  spe nione, aby
zosta  bohaterem lub bohaterk ? Jak bohaterstwo m skie i e skie nawzajem si
warunkuje, jak si  dope nia i co o tym decyduje? Jak rozumiane jest istnienie
i samo poj cie bohaterstwa dzisiaj? To tylko kilka przyk adowych pyta  stano-
wi cych ramy seminaryjnych dyskusji. Refleksji krytycznej poddany jest równie
sam termin heroizm w oparciu o lektury oraz pogl dy m.in. badacza ameryka -
skiego Josepha Campbella.

Polski element reprezentuje w tym bloku zaj  film Przes uchanie (prod. 1980–
1981, premiera 1989), którego sama historia produkcji i dystrybucji jest dosko-
na ym wprowadzeniem w powojenny kontekst kulturowy, w tematy tabu w Pol-
sce przedsolidarno ciowej i w ko cu w sam  konstrukcj  polskiej e sko ci.
Wprawdzie filmowa bohaterka Antonina Dziwisz nie reprezentuje stuprocento-
wego fantazmatu Matki Polki, ale mo na jej posta  analizowa  tak e i w tym
kontek cie. Równie  pytanie o Ojca Polaka i brak tego fantazmatu w polskiej
kulturze jest cz sto przyczynkiem do inspiruj cych kulturowych rozwa a . Po-
sta  Toni analizowana w porównaniu z Hester Prynne, bohaterk  XIX-wiecznej
powie ci ameryka skiej Szkar atna litera (1850), daje fascynuj cy materia  do
przemy le . Obie bohaterki kszta tuje bowiem stereotypowo rozumiana kobie-
co , niepozbawiona jednak silnych cech indywidualnych. Wbrew obiegowym
przekonaniom si a obu bohaterek nie bierze si  z na ladowania m skich zacho-
wa , ale z pog biania ich w asnych yciowych przekona , wzmocnionych wiar
w si  prawdziwych uczu  i lojalno  wobec osób im najbli szych. Swoj  posta-
w  manifestuj  za pomoc rodków zdecydowanie „kobiecych”, wcale nie „m -
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skich” i cho  co  w tym pojedynku z niesprawiedliwym losem trac , to w osta-
tecznym rozrachunku ich godno  wychodzi z losowej walki zwyci sko.

Przy omawianiu polskiego filmu i jego kulturowego kontekstu pomocne s  prace
krytyczne Ewy Mazierskiej, El biety Ostrowskiej, Ma gorzaty Anny Packalén1,
a tak e Haliny Filipowicz, która wnikliwie komentuje interkulturowe odczytania
historycznej postaci Emilii Plater, a wi c innej kobiety walcz cej2. Ten kontekst jest
o tyle wa ny, e rosyjsk  lektur  w ramach tego bloku s  pami tniki Durovej – a wi c
kobiety reprezentuj cej zupe nie inny rodzaj e skiego heroizmu ni  Tonia i Hester.

Drugi rok studiów tworz  pó roczne modu y 2A Crossing Borders oraz 2B
Exploring Identity. Na modu  2A sk adaj  si : Bu hakov, Mistrz i Ma gorzata;
Márquez, Sto lat samotno ci; Hrabal, Obs ugiwa em angielskiego króla; niedo-
st pny w polskim t umaczeniu dramat Translations irlandzkiego dramaturga
Friela, film Czas pijanych koni w re yserii Ghobadi’ego oraz Antygona w Nowym
Jorku (1992) Janusza G owackiego. Pierwszy blok zaj  osnuty jest wokó  toposu
szeroko rozumianego przekraczania granic, a polski utwór w czony do zaj , to
wspomniana sztuka G owackiego3. Pytania interpretacyjne si  rzeczy nawi zuj
do do wiadczenia emigracji i próby odnalezienia si  w nowej, obcej i – wbrew
powszechnym wyobra eniom – do  nieprzychylnej rzeczywisto ci. Bezdomne
postaci dramatu to polski emigrant Pche ka, rosyjski yd Sasza (który yj c

1 Zob. E. Mazierska, Women in Polish Cinema, New York-Oxford, Berghahn Books, 2006;
E. Ostrowska, Filmic Representations of the ‘Polish Mother’ in Post-Second World War Polish Cine-
ma, „European Journal of Women Studies” 1998, nr 3–4; M.A. Packalén, The Polish Mother Figure
on Trial, w: The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century
Texts, red. Ebba Witt-Brattstrom, Huddinge, Soderforns Hogskola, 2004.

2 Zob. H. Filipowicz, The Daughters of Emilia Plater, w: Engendering Slavic Literatures, red.
S. Forrester, Bloomington & Indianapolis, Indiana University, 1996, s. 34–58.

3 Zob. „Dialog” 1992, nr 10. Polska prapremiera mia a miejsce w 1993 r., a ameryka ska na off-
-Broadway w 1996 r. w oparciu o t umaczenie: Antigone in New York, prze . Janusz G owacki & Joan
Torres, New York 1997. Wbrew rozpowszechnionemu w Polsce przekonaniu, które mylnie podtrzy-
muje El bieta Baniewicz, G owacki nie napisa  tej sztuki pierwotnie po angielsku, ale po polsku.
Badaczka twierdzi, e „polska wersja Antygony grzeszy pewn  g adko ci  literack . Mo na sobie
tylko wyobrazi , jakie rezerwy humoru, znacze  i prawdy mo na by oby uruchomi  na scenie, dyspo-
nuj c wersj  pokaleczonej przez emigrantów angielszczyzny, tak  jak w oryginale.” Zarzut „g adko ci
literackiej” jest tu pomy k , bo badaczka w istocie komentuje oryginalny utwór, a nie – jak sama zak ada –
t umaczenie. Ów g adki j zyk dramatu jest wiadomym zabiegiem autora, gdy  nie na problemach j zyko-
wych ma si  skupia  uwaga widza. Komentarz ten przywo uj  dlatego, e ilustruje on jedn  z wielu pu a-
pek, jakie czyhaj  na czytelników interkulturowych. Zob. E. Baniewicz, Antygona w Tompkins Park,
w: Dramat polski. Interpretacje. Cz  2: Po roku 1918, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski,
Gda sk, Wyd. s owo/obraz terytoria 2001, s. 362. Por. te  ciekaw  komparatystyczn  interpretacj
autorstwa A. Krajewskiej-Wieczorek, Two Contemporary Antigonies, „The New Theatre Quarterly”
1994, vol. X, nr. 40, s. 327–330. Histori  ameryka skiej prapremiery i jej recepcji w prasie angloj -
zycznej analizuje T. Trojanowska, zob. rozdzia  o G owackim w: ycie w przek adzie. Polscy autorzy
w Ameryce, red. H. Stephan, Kraków, Wyd. Literackie, 2001.
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w Rosji by  artyst  malarzem, a teraz pomieszkuje na jednej awce z cierpi cym
na epilepsj  Pche k ) oraz Portorykanka Anita.

Poruszane w sztuce problemy o tyle s  ciekawe, e obalaj  wiele modnych
i fa szywych s dów dotycz cych zarówno bezdomno ci, emigracji, jak i Ameryki
jako ziemi obiecanej, rz dz cej si  wy cznie zasad  równo ci i wolno ci. Po-
równanie dramatu z greckim prototypem pozwala zastanowi  si  nad moralnym
kodem zachowa  w ró nych historycznych epokach i kulturach. Stawia te  od-
wieczne pytanie o uniwersalno  postaw, warto ci i zachowa , jak równie
o konsekwencje przekraczania granic moralnych, geograficznych, kulturowych
i czasowych jednocze nie. Innymi s owy, podej cie takie u wiadamia konse-
kwencje ró nych form transgresji. W utworze mo na znale  granice bardziej
i mniej oczywiste, np. ameryka ska retoryka praworz dno ci i równouprawnie-
nia, któr  reprezentuje policjant-narrator, przechodzi niepostrze enie w przemoc
i agresj . Slogan o celebrowaniu kulturowej ró norodno ci staje si  pust  fraz
kryj c  liczne uprzedzenia, od których nikt nie jest ca kowicie wolny. G owacki
daje g os tym, którzy go zwykle nie maj , ale zadaje jednocze nie pytania o nasze
w asne podej cie do ró nych form daleko rozumianej inno ci4. Szerszym kontek-
stem jest tu pytanie o to, co czy, a co dzieli tzw. „Zachód” i „Wschód” oraz
nasze o nich wyobra enia, to, co kszta tuje nasze opowie ci o tych miejscach, bo
ka da posta  dramatu ma swoj  w asn  bogat  histori . Mi dzy innymi w a nie ta
problematyka – tzn. to, jak postrzegamy i definiujemy ró ne granice, dynamik
tych granic oraz to, jak one nas samych definiuj  – tworzy platform  porównania
dramatu G owackiego z innymi lekturami.

Na teksty omawiane w czasie drugiego pó rocza, kiedy to analizowana jest
kwestia szeroko poj tej to samo ci, sk adaj  si : Opowie ci Bie kina Puszkina;
Nos Gogola; Metamorfoza Kafki; Czekaj c na barbarzy ców Coetzee’ego i film
Almodóvara Porozmawiaj z ni . List  zamyka utopijna powie  Evy Hoffman
Tajemnica (The Secret, 2001)5, której g ówn  bohaterk  jest sklonowana Iris.
Akcja utworu rozgrywa si  w Stanach Zjednoczonych w roku 2025 i tu od razu
musi pojawi  si  pytanie o polsko  tej powie ci i samej autorki. Jest to przyk ad
o tyle ciekawy, e wprowadza nas w szersze zagadnienie dotycz ce granic naro-
dowo ci w zglobalizowanym wiecie i zale no ci literatury od tego  wyznacznika.
Jestem przekonana, e polonistyka krajowa b dzie musia a ten problem podj
i rozwin , bo definicja polsko ci zmienia si  na naszych oczach, wyra nie poka-
zuj c, e nie jest ani warto ci  sta , ani niezmienn , lecz p ynn  – by pos u y

4 Tematyka sztuki zainspirowa a Carry Westwater (absolwentk  naszej komparatystyki) do jej wy-
stawienia w Glasgow w parku Kelvingrove w czerwcu 2008 r. Sztuka w jej re yserii i z udzia em
profesjonalnych aktorów by a cz ci  West End Festival. Spektakl ten omówi am w recenzji Nowo-
jorska Antygona w Glasgow, „Przegl d Polski”, New York, 18 lipca 2008, s. 5.

5 Zob. E. Hoffman, Tajemnica, prze . A. Karolak, Warszawa, Wyd. Muza SA, 2002.
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si  okre leniem Zygmunta Baumana „p ynna nowoczesno ” (liquid modernity)
z innego kontekstu6. Zwrot ten zainspirowa  mnie do wprowadzenia na wyk a-
dach poddanego pod dyskusj  poj cia „p ynnej polsko ci” (liquid Polishness). Ta
p ynna polsko  jest, mi dzy innymi, efektem zmian globalizacyjnych, ale nawi -
zuje tak e do literatury emigracyjnej sprzed 1989 roku. Podkre la fakt, e pol-
sko  ci gle si  zmienia i redefiniuje, e nie musi by  jedno-, ale mo e si  sta
dwu- lub wielobiegunowa, e podlega mediacjom i negocjacjom, a procesy te nie
ograniczaj  si  tylko do obszaru nad Wis , ale zachodz  tak e poza nim. Kiedy
zamkni te granice przesuwano si  politycznych decyzji, a z ich przekroczeniem
wi za y si  wymuszone przesiedlenia lub bolesne decyzje o bezpowrotnym
opuszczeniu kraju dzieci stwa. Dzi  dynamika granic jest inna, umo liwia atwy
przep yw i wymian , nie zmusza do bezpowrotnych wyjazdów ze wzgl dów
politycznych. W wielu sytuacjach termin „emigracja polityczna” zatraci  racj
bytu. Dyskusje o emigracji ust puj  miejsca prasowym komentarzom o „wyjaz-
dach w celach zarobkowych”, rozwa aniom o „wielonarodowo ci”, o zmianach
w „diasporycznym pejza u” nowej Europy, czy te  o nowych „diasporycznych hory-
zontach” wiata. Podró uj  nie tylko ludzie, ale te  ich j zyki, lektury i kultury i cho-
cia  s  to procesy d ugotrwa e i skomplikowane, mniej ni  kiedy  dziwi nas dzisiaj
Antygona w Nowym Jorku czy te Lolita w Teheranie7. Przywo ane teksty wyra -
nie nawi zuj  do politycznego aspektu emigracji, nie zmienia to jednak faktu, e
coraz cz ciej ust puje on miejsca rozwa aniom o geopolityce literackiej8.

Lektury zrodzone z wymieszanych kultur i j zyków s  fascynuj ce, ale nie
zawsze czyta si  je jednym tchem, trudno si  o nich my li, a jeszcze trudniej
omawia w akademickim dyskursie. S  one nie tylko wyzwaniem dla filologii
narodowych, ale tak e dla komparatystyki, bo nie mieszcz  si  w jej klasycznych
paradygmatach, które w dalszym ci gu porównuj  ró ne „literatury narodowe”.
Oto kilka propozycji terminologicznych stanowi cych próby zdefiniowania tego
z o onego zjawiska: pisarstwo ponadnarodowe (writing outiside the nation)9,

6 Zob. Z. Bauman, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, prze . E. Klekot, Warszawa, PIW, 2000. Jak
podkre la B. Vecchi, parafrazuj c wypowied  Baumana, „[…] globalizacja – czy raczej p ynna nowocze-
sno  – nie jest uk adank , któr  rekonstruujemy na podstawie jakiego  wzoru. Nale y j  postrzega  jako
proces, tak samo jak jego rozumienie i analiz ; jak tworzenie to samo ci, powstaj cej w kryzysie wielokul-
turowo ci, fundamentalizmu islamskiego i atwych rozwi za  osi ganych dzi ki internetowi.” Z. Bauman,
To samo . Rozmowy z Benedetto Vecchim, prze . J. aszcz, Gda sk, GWP, 2007, s. 9.

7 Nawi zuj  tu do ksi ki A. Nafisi, Reading Lolita in Teheran, London, IB Tauris, 2003, która po-
kazuje jak odmienny kontekst kulturowy mo e wzbogaci  interpretacje i ukaza  powszechnie znane
utwory literackie z inspiruj cej, innej perspektywy.

8 Dubravka Ugreši  ciekawie analizuje zagadnienia geopolityki literackiej z kulturowego punktu
widzenia w rozdzia ach What is European about European Literature? oraz Literary Geopolitics
w: Nobody’s Home, prze . E. Elias-Bursa , London-San Francisco-Beirut 2007, s. 163–187.

9 Zob. A. Seyhan, Writing Outside the Nation, Princeton-Oxford, Princeton Univeristy Press, 2001.
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literatura szarej strefy (literature of the grey zone)10, literatura nowego nomady-
zmu i diasporyzmu, literatura transnarodowa (the literature of new nomadism or
diasporism, transnational literature)11 czy narracje nowej przynale no ci (narra-
tives for a new belonging)12. Mówi si  te  o tekstach, w których realizuje si
„trzecia warto ” (Danuta Mostwin), „trzecia przestrze ” (Homi Bhaba), „trzeci
scenariusz” (Stuart Hall). Zaproponowany przeze mnie termin „literatura transkultu-
rowych idiomów” podkre la przep yw mi dzy kulturami, ich wzajemne wymieszanie
i p ynny oraz wielokierunkowy ruch transgresyjny13. Wydaje mi si , e wa ne jest
w czenie tej literatury w istniej ce dyskursy (i akademickie programy), ujawnie-
nie jej potencja u kulturotwórczego, kulturoznaczeniowego i kreatywnego14.

Jak zatem powie Tajemnica ma si  do „literatury transkulturowych idiomów”
i p ynnej polsko ci? My l , e ilustruje jedn  i drug  w sposób do  szczególny
i sporny, bo w jej tkance fikcyjnego wiata polsko ci jako takiej jest niewiele,
a sposób, w jaki si  pojawia, jest mocno wieloznaczny. Transkulturowe idiomy
w my leniu i zachowaniach bohaterów nale  do sfery utopijnej przysz o ci,
a wi c poddane s  spekulacji i wyobra ni autorki. Niemniej jednak w dyskusjach
ze studentami sama wcze niej wielokrotnie, niejako si  tradycji, t umaczy am
niejasne lub intryguj ce kwestie poprzez odwo ania do polsko- ydowskich korzeni
autorki. Robili to tak e inni badacze, o czym wiadczy wywiad z Hoffman przepro-
wadzony przez Brend  Webster i poruszana w nim kwestia stosunku protagonistki Iris
do matki oraz jej w asnego pochodzenia. Badaczka postrzega obsesyjn  potrzeb
dotarcia do swoich korzeni jako cech  zwi zan  z polsko ci  autorki15.

S  te  inne przyk ady wiadcz ce o transkulturowej tkance tej powie ci. Otó
jednym z partnerów Iris jest Piotr – posta  o takim w a nie imieniu w angielskim
oryginale. Piotr ma wschodnioeuropejskie korzenie (podobno bo nie sko-
-ukrai sko-galicyjskie) i wiadomo  Holocaustu. Jest te  pocz tkuj cym pisa-
rzem, który poprzez swoj  twórczo  literack  chce ocali  pami  Holocaustu

10 D. Ugreši , Nobody’s Home…, s. 172.
11 E. Hoffman, The New Nomads w: Letters of Transit: Reflections on Exile, Identity, Language and

Loss, red. A. Aciman, New York, New Press, 1997. Por. te P.S. w: Lives in Translation, red. I. de
Courtivron, New York 2003, s. 49–54, gdzie Hoffman komentuje dwuj zyczn  egzystencj  jako
proces, w którym nie ma atwych powrotów do ojczystego j zyka.

12 R. Bromley, Narratives for a New Belonging: Diasporic Cultural Fictions, Edinburgh, Univer-
sity Press, 2000.

13 Zjawisko to omawiam szerzej w Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w bada-
niach komparatystycznych, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 66–78.

14 Oto kilka innych przyk adów z kr gu angloj zycznego, które ilustruj  omawiane tu zjawisko i w któ-
rych pojawia si  p ynna polsko  w ró nych i cz sto trudnych do jednoznacznego zdefiniowania odmia-
nach: E. Stachniak, Necessary Lies/Konieczne k amstwa; E. Kuryluk, Century 21/Wiek 21; L. Appi-
gnanesi, The Memory Man; J. Czechowska, The Black Madonna of Derby/Goodbye Polsko! i wiele
innych.

15 Zob. B. Webster, Conversation with Eva Hoffman, „Women’s Studies” 2003, nr 32, s. 762.
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i innych XX-wiecznych ludobójstw. Jego wschodnioeuropejskie pochodzenie
zaznacza si  tak e w tym, e reprezentuje pogl dy o twórczym pisaniu, które
nawi zuj c do tradycji formalizmu i strukturalizmu, s  jednocze nie trawestacj
Morfologii bajki Vladimira Proppa. Piotr pojawia si  obok postaci Roberta arche-
ologa, odczytuj cego ze skamielin lady cywilizacji – historii rodu ludzkiego,
który jawi si  jako ród m ski – a wi c przeciwie stwo sklonowanej e skiej Iris.
Jeszcze innym przyk adem jest irracjonalny l k sklonowanej bohaterki przed
„piek em tego samego”, w czym tkwi ukryte pragnienie wielorodno ci i ró no-
rodno ci jako warunku zapewniaj cego wieloetniczny tlen dla cywilizacyjnego
rozwoju. W tym elemencie fikcyjnej rzeczywisto ci mo e mie ci  si  odwo anie
do sztucznie konstruowanej monolitycznej polsko ci Polski powojennej, chocia
to tylko jedna z wielu interpretacyjnych mo liwo ci.

Czytaj cym t  powie  nasuwaj  si  tak e pytania ogólniejszej natury: czy e -
ski „Frankenstein”16 jest ulepszeniem m skiego pierwowzoru, czy te  zaprzecze-
niem humanizmu? Jaki b dzie wiat, nad którym ludzie zapanuj  genetycznie?
Czy sklonowane istoty s  jeszcze lud mi? Jak si  tworzy i jakie znaczenie ma
wielokulturowo , która wpisuje si  w osobowo  i wiatopogl d Iris, czyli klo-
nu? Do jakiej tradycji i pami ci przynale y sklonowany cz owiek? Czy jest ska-
zany na pami  amputowan , czy te  ma dost p do pami ci historycznej? Tajem-
nica to forma eksperymentu z to samo ci  ludzk , kulturow  i przestrzenn ,
o któr  pytaj  prawie wszystkie postaci z lektur omawianego tu modu u i to w a-
nie stanowi p aszczyzn  umo liwiaj c  odczytanie porównawcze tej intryguj cej

powie ci. Kwestia, na ile polsko/ ydowskie pochodzenie autorki pozwala zali-
czy  t  powie  do lektur naznaczonych polsko ci , pozostaje pytaniem otwar-
tym. I nie chodzi tutaj o jego jednoznaczne rozstrzygni cie, ale o zaproponowanie
kolejnej p aszczyzny rozwa a , która uwra liwia studentów na unikaln  warto
odmienno ci etnicznej i narodowej.

Rok trzeci stanowi  modu y 3A Constructing the Literary Self oraz 3B Self and
History. Zaj cia te kontynuuj  zagadnienia paradygmatów pami ci i historii,
które pojawiaj  si  w dyskusjach lektur drugiego roku studiów, ale na tym etapie
wprowadzane s  te  teoretyczne uj cia takich badaczy, jak: Barthes, Foucault,
Marion Hirsch, czy te  Edward Carr z klasycznym zapytaniem Czym jest histo-
ria? W pierwszym bloku zaj , po wi conym konstrukcji podmiotu literackiego,
list  lektur stanowi  takie utwory, jak: Rousseau, Wyznania; Svevo, Zeno Cosini;
Pirandello, Henryk IV; Woolf, W asny pokój; Grillparzer, The Poor Musician
(oryg. Der arme Spielmann). W kontek cie historycznych do wiadcze  omawia-
na jest te  powie  Ignacego Krasickiego, Miko aja Do wiadczy skiego przypad-
ki (1776). Utwór s u y jako przyk ad powie ci dydaktycznej o tradycji sowi-

16 Zwrot ten zaczerpn am z recenzji B. Frankowskiej pt. Siostra Frankensteina, „Nowe Ksi ki”
2003, nr 5.
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zdrzalskiej, która promuje idea y filozofii o wieceniowej wzorowanej na modelu
francuskim. Ciekawym kontekstem s  nie tylko tradycyjne odwo ania do Volta-
ire’a, Rousseau, Fieldinga i Swifta, ale tak e porównanie tej powie ci z Malwin
(1816) Marii Wirtemberskiej.

Ramy dyskusji seminaryjnych stanowi zestawienie „do wiadczenie i rozum”
versus „domy lno  serca”, które uwspó cze nia rozwa ania dawnych lektur bez
pomijania ich historycznych kontekstów. Wprawdzie to akurat zestawienie jest
wewn trzkulturowe, ale tekst Krasickiego poddany jest ostrej rekontekstualizacji
poprzez porównanie go z esejem Virgii Woolf W asny pokój (1929). Taki zabieg
interpretacyjny zmusza do przemy le  z zakresu historii idei i wp ywu edukacji
na kszta towanie kulturowych ról genderowych oraz stereotypowej m sko ci
i e sko ci. Jak gromadzi si  do wiadczenia rodz ce yciow  m dro ? Czym
ona jest? Jakie znaczenie odgrywaj  w niej p e  i patriarchalne struktury spo ecz-
ne? Na ile m dro  oparta na do wiadczeniach jest uniwersalna, transkulturowa
i ponadczasowa? Jak sama konstrukcja narracji i fabu y wp ywa na czytelnicze
do wiadczenie? Celem dyskusji jest poszerzenie refleksji teoretycznoliterackiej,
która u atwia lektur  tekstów dotycz cych kulturowej teorii literatury na ostatnich
dwóch latach studiów.

Lata te skupiaj  si  na problemach lektury interkulturowej z elementami trans-
latoryki. Kluczow  pozycj  w ramach zaj Intercultural Readings jest na po y bio-
graficzna ksi ka Evy Hoffman Zagubione w przek adzie17 (Lost in Translation,
1989). Ten sam katalog pyta  i zagadnie , jaki przytoczy am powy ej, omawiaj c
powie Tajemnica, mo na by przywo a  i tutaj, chocia Zagubione w przek adzie
jest intelektualn  autobiografi , a nie fikcj  per se i pojawia si  w niej wizerunek
Polski, czego w Tajemnicy nie by o. Wspomnienia z Krakowa figuruj  tu pod
znamiennym tytu em „Raj”, co jest odwróceniem tradycyjnych kwalifikatorów,
bo to Ameryka jest zwykle nazywana „rajem”, a ojczyzna emigranta „starym
krajem”. Tutaj rozdzia  ostatni, opisuj cy Ameryk , nosi tytu  „Nowy wiat”.

Ksi ka ta – poza wieloma walorami estetyczno-artystycznymi – jest tak e do-
skona ym ród em wiedzy na temat skomplikowanych mechanizmów sk adaj -
cych si  na proces czytania interkulturowego. Hoffman pisze o wielu jego aspek-
tach, ale s  trzy podstawowe, które zwykle pojawiaj  si  na seminaryjnych dys-
kusjach: (1) klasyczne t umaczenie z j zyka ojczystego na docelowy: Ewa szuka
w nowym j zyku s ów wyra aj cych to, co najpierw przychodzi jej na my l po
polsku; (2) zauwa a jednak, e kiedy ju  je w nowym j zyku znajdzie, to towa-
rzyszy im brak emocjonalnego odd wi ku. Narratorka Ewa „musi sobie siebie
przet umaczy ”, zauwa a te , e „obce s owa pozbawione s  ‘cielesno ci’, s  jak
„s owa-patyki”, a gdzie indziej dodaje: „musz  doda  spód do j zyka, którego
nauczy am si  z wierzchu”. Jest to oczywi cie etap pocz tkowy, obejmuj cy

17 Zob. Zagubione w przek adzie, prze . M. Ronikier, Londyn, Wyd. Aneks, 1995.
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pierwsze lata zmagania si  z j zykiem. Nawet je li z czasem bohaterka powie ci
osi ga wy szy stopie  znajomo ci j zyka, to pozostaje (3) trzeci, bardzo cz sto
pomijany aspekt interkulturowego procesu translatorskiego: Eva (ju  nie Ewa),
mówi ca biegle po angielsku, jest w dalszym ci gu t umaczona przez kultur
„nowego wiata”, w którym yje i proces ten, cho  zmieniaj  si  jego parametry,
prawie nigdy si  nie ko czy. Tak przynajmniej postrzega i odczuwa t  kwesti
narratorka Eva. Ka dy „inny” (a wyró nikiem inno ci, czy te  zaakceptowanej
obco ci mo e by  akcent, gest, sposób zachowania lub ubrania, a wi c szeroko
rozumiane kody kulturowych zachowa ) jest t umaczony przez ludzi z kultury
docelowej, bo ka dy z nas jest jakim wiatem tekstu. Wartym u wiadomienia
i podkre lenia jest tu przede wszystkim fakt, e t umaczenie interkulturowe jest
procesem dwukierunkowym18. Kulturowo obcy tekst, który staje si  cz ci  czy-
telniczego do wiadczenia w kulturze docelowej, mo e zmieni  z czasem dynami-
k  tej kultury, przewarto ciowa  stereotypy, uwra liwi  na inno  i doprowadzi
w rezultacie do stworzenia nowych warto ci.

Polsko  rozwa anych powy ej utworów mo na atwo zakwestionowa , je li to
w a nie j zyk uznamy za g ówne kryterium kwalifikacyjne. Zarówno bowiem
powie Tajemnica, jak i intelektualna biografia Hoffman, powsta y w j zyku
angielskim. Przywo a am je jednak w tym kontek cie, aby powróci  do g ównej
kwestii: co wynika dla polonisty z takich utworów? Czy mog  wzmocni  obec-
no  polskiej literatury na uczelniach poza Polsk ? I odwrotnie, czy mog  wzbogaci
perspektyw  odbioru tego, co przekazuje literatura pisana w Polsce po polsku? Inny-
mi s owy: co nowego mog  u wiadomi  Polakom o nich samych i ich to samo ci?
Na ile refleksja o p ynnej polsko ci zmusza do pewnych przewarto ciowa ?

Ze wzgl du na g ówny w tek moich rozwa a  skupi  si  tu jednak na zasadni-
czym pytaniu: czy utwory transkulturowe mog  u atwi  inicjacj  w polsk  kultur
osobie, która jej nie zna? Opieraj c si  na do wiadczeniach w asnych i innych,
nie waham si  twierdzi , e tak19 i to bez wzgl du na ilo  argumentów przeciw-
nych, jakie klasyczny filolog polonista móg by tu przywo a . Kieruje mn  prze-
konanie, e trudno jest wprowadza  polsk  literatur  przez polsko , która przy
pierwszym kontakcie odbierana jest jako bardziej obca (w sensie negatywnym)
ni  egzotyczna (w sensie pozytywnym). Jeszcze trudniej jest przedstawia  to, co

18 Omawiaj c kontekst interkulturowego odczytania wiata w ksi ce Hoffman, proces ten ciekawie
analizuje K. Marciniak, zob. The Dialectics of Exile, w: Alienhood: Citizenship, Exile, and the Logic
of Difference, University of Minesota, Minneapolis–London 2006, s. 77–99.

19 Por. argumenty H. Filipowicz, która proponuje w czy  proz  polsko-ameryka sk  do programu
polonistyki ameryka skiej w ramach zaj  zatytu ownaych np. ‘American ImagiNations’. Zob. What
Good are Polish Literary Studies in the United States?, „Slavonic and East European Journal” 2006,
vol. 50, nr. 1, s. 117–134.
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obce i nieznane w taki sposób, aby rozbudzi  intelektualn  ciekawo  u poten-
cjalnych studentów polonistyki.

Transgresyjne czy te  transkulturowe utwory literackie, do których powy ej
nawi za am, mog  odegra  w tym wst pnym procesie poznawczym pomocn  rol
inicjacyjn . Mog  zaciekawi  inno ci , która wi e si  z kultur  rodzim  (lub
inn , ale kulturowo Brytyjczykom bli sz ) w sposób niewywo uj cy niech ci czy
nawet l ku. Takie pierwsze pozytywne uczucie zwykle wystarcza, aby zainicjo-
wa  dalsz  prac  z polskim tekstem nawet wtedy, kiedy jest to tekst czytany wy-

cznie w przek adzie. Sprowokowanie wst pnego zainteresowania czy to przez
oswajanie, czy te  przez promowanie polskiej egzotyki, wydaje si  najtrudniejsze
w a nie w pocz tkowych latach studiów. Niestety, obiegowa opinia o polskiej
literaturze jako literaturze nie-do-zrozumienia dla czytelników spoza Polski, nie
sprzyja rekrutowaniu nowych studentów. Nie sprzyja mu tym bardziej polityczna
rzeczywisto , w jakiej yjemy. Nowo cz onkowskie kraje Unii Europejskiej
wraz z ich kulturow  tradycj  nadal s  postrzegane jako „ubodzy krewni” wiel-
kiego („zachodniego”) brata. Wbrew powszechnemu przekonaniu to stereotypo-
we my lenie jest mocno zakorzenione nie tylko w umys ach studentów. wiado-
mo  tego, e literatura rz dzi si  innymi prawami i cz sto funkcjonuje w innym
wymiarze, gdzie warto ci artystyczne i estetyczne sytuuj  si  poza wiatem poli-
tycznej dominacji, nie jest tak oczywista, jak mo na by tego oczekiwa . Moje
dotychczasowe do wiadczenie potwierdza, e studenci wst pnie zach ceni do
polskiej kultury za spraw  tego, co bardziej swojskie i znajome, ch tniej nawi -
zuj  z ni  g bszy dialog w latach pó niejszych, atwiej otwieraj  si  na jej kultu-
row  odmienno , dojrzewaj c emocjonalnie i intelektualnie. Wtedy te  rozwija
si  ich wiedza z zakresu metodologii bada , a na ostatnim roku studiów kompa-
ratystycznych maj  szans  wybra  tak  tematyk  pracy badawczej i takie zaj cia
specjalizacyjne, które ich prawdziwie pasjonuj . Cieszy fakt, e coraz cz ciej
wyborem tym s  zaj cia po wi cone polskiemu kinu lub polskiej literaturze.

To w a nie ten bardziej zaawansowany etap studiów sprzyja nawi zaniu
twórczego dialogu pomi dzy wybran  metodologi  „zachodni ”, a tekstem od-
miennym kulturowo. Nie chodzi wi c tutaj o „przeszukiwanie polskich utworów
pod k tem zachodniej metodologii” (jak nazwa  to kiedy  Bogdan Czaykowski)20,
ale o wzajemne wzbogacanie si . Z mojego do wiadczenia wynika, e „obca”
metodologia mo e ujawni  obecne w utworze nowe obszary dyskursywne, za  sam
utwór mo e urozmaici  i wzbogaci  „obc ” metod  analityczno-interpretacyjn .
Dzieje si  tak dlatego, e – cho  nie zawsze jeste my tego wiadomi – to w a nie
czytanie w kontek cie interkulturowym inicjuje poznanie o charakterze dwukie-

20 Sformu owania takiego u y  Bogdan Czaykowski w rozmowie z Adamem Czerniawskim. Zob.
O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiaj  Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski, red.
M. Rabizo-Birek, Toronto-Rzeszów, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2006, s. 148.
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runkowym. I do takiego poznania pragniemy studentów zach ci  poprzez pro-
gram literatury komparatystycznej. Je li jednak gdzie  ta dwukierunkowo  zo-
staje zatracona, wówczas mamy do czynienia z dominacj  i hegemoni  (inaczej
mówi c – swoist  kolonizacj ), a nie partnerskim dialogiem, który potrafi wzbo-
gaci  obie strony. Chc  zatem wierzy , e ró ne formy p ynnej polsko ci, obecne
na wiele sposobów w wiecie zglobalizowanej kultury, bardziej nam w nawi zaniu
wspólnego dialogu pomog , ni  zaszkodz . Mo e wi c warto wprowadza  na list
lektur teksty z polsko ci  ró nie powi zane, aby u atwi  inicjacj  w ich odmienn ,
specyficzn  tradycj , wierz c jednocze nie, e potrzeba bli szego jej poznania
b dzie naturaln  konsekwencj  takich w a nie interkulturowych rozwa a .
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The essay presents an overview of the Comparative Literature programme at Glasgow University
and pays special attention to its Polish component and the way it features within the larger design of
the four-year programme. Grossman outlines the general methodological approach and various com-
parative platforms for the discussion of diverse texts whose ‘Polishness’ often defies simple defini-
tion. The examples discussed include Interrogation, a film by R. Bugajski which is offered as a part of
the Heroic Women course; J. G owacki’s play Antigone in New York, being one of the reading texts
for the Crossing Borders module, and Eva Hoffman’s novel The Secret which features within the
Exploring Identity paradigm. Two additional texts: The Adventures of Nicholas Wisdom by I. Krasicki
and Malvina, or The Heart’s Intuition by M. Wirtemberska are considered for the theme of Con-
structing the Literary Self in a historical perspective. Lost in Translation by Eva Hoffman presents one
of the core texts for the Honours module entitled Intercultural Readings.

While presenting these texts within a comparative context, Grossman stresses the importance of
introducing the notion of ‘liquid Polishness.’ This notion refers to both (1) Polish-inflected texts
written outside of the home country and (2) the ever-changing nature of a broadly understood ‘Polish-
ness’ which faces numerous challenges in an enlarged post-2004 Europe. She proposes the inclusion
of intercultural texts with Polish roots as a means of introducing foreign students to a more hermetic
notion of a home-made ‘Polishness’ which can then be studied with the aid of Polish at postgraduate
level.


