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KAMILA CZAJA 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Jak „sprzeda ” romantyzm innej dru ynie.  
Dwa wiersze  

o szkolnych próbach transferu 

„Dydaktyczne” wiersze 

W wydanym w 1986 roku pierwszym emigracyjnym tomie Stanis awa Ba-
ra czaka Atlantyda i inne wiersze z lat 1981–1985 znajduje si  utwór Wrzesie . 
Prawie dwadzie cia lat pó niej, w 2005 roku, m ody zag biowski twórca 
Pawe  Lekszycki publikuje tom Pozwólcie dzieciom przychodzi  do mnie, a w nim, 
w ród wielu szkolnych „opowie ci”, utwór Jak zosta em romantykiem. Dwaj 
poeci-nauczyciele, dwa wiersze dydaktyczne – w tym jeden, który mo na by 
wr cz nazwa  glottodydaktycznym. Bohaterowie obu tekstów staj  przed 
nie atwym zadaniem przekazania s uchaczom wiedzy na temat polskiego 
romantyzmu, poza tym jednak wiele ró ni zarówno ucz cych, jak i sytuacje, 
w których si  znale li. A e s owo „transfer” nie tylko z transferem kulturo-
wym si  kojarzy, to na u ytek refleksji o tych dwóch wierszach warto po y-
czy  metaforyk  pi karsk  od Lekszyckiego, który pisze: 

[…] Mnie natomiast nakr caj  relacje 
z przebiegu lekcji polskiego w klasie, w której musz   
wzi  nag e zast pstwo (czuj  si  jak powo any do gry  
rezerwowy napastnik). Obrona rywala nie lubi S owackiego1 

                                                           

1 P. Lekszycki, Jak zosta em romantykiem, w: tego , Wiersze przebrane, Górno l skie Centrum 

Kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2010, s. 56. Wiersz ukaza  si  

wcze niej – w nieco innym zapisie – w tomie: P. Lekszycki, Pozwólcie dzieciom przychodzi  do 

mnie, Korporacja Ha!art, Kraków 2005, s. 16. 
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Wytransferowani dydaktycy 

Obaj nauczyciele s  w pewien sposób obcy, nie mo na jednak tych obco-
ci zrównywa . Podmiot-bohater Lekszyckiego znalaz  si  na lekcji przez 

„nag e zast pstwo” za „znajom  polonistk ”. Uczy wprawdzie w nie swojej 
klasie, ale poza tym jest „u siebie”, w roli nauczyciela w polskiej szkole. Jego 
transfer okazuje si  zaledwie „mi dzyklasowy”, a do tego chwilowy. Wymu-
szone zast pstwo, chocia  nag e i by  mo e z tego powodu stresuj ce, nie 
potrwa d ugo. To raczej wypo yczenie zawodnika, a nie prawdziwy transfer. 
Tymczasem bohater Wrze nia Bara czaka jest wyk adowc  w ameryka skim 
college’u (jego harvardzko  zdradza „wie yczka Lowell House”2), a transfer 
do Ameryki to umowa podpisana na d u ej. Jak zauwa a Jerzy Kandziora, 
„wiersze Bara czaka w tomie Atlantyda pisane s  z perspektywy doznanego 
niedawno i, jak si  wydaje, nieodwo alnego rozstania”3. 

Dydaktykowi z utworu Wrzesie  obca jest nie tylko klasa. Sygna y zawie-
szenia mi dzy znanym a nowym dostrzec mo na na ka dym kroku. Poza 
barier  j zyka, która sprawia, e czytaj ca fragment Ody do m odo ci Japonka 
„podejmuje czytanie, / brn c po kostki przez Ba tyk spó g osek”, ujawniaj  
si  i inne ró nice. Czasem pokazane zostaj  wprost – na przyk ad fakt, e 
nie mo na otworzy  okna, trzeba sobie wyt umaczy  zaawansowan  techno-
logi : „(klimatyzacja)”, a uwag : „W promieniu / co najmniej mili” koniecznie 
nale y uzupe ni  przek adem na oswojony system metryczny: „(1609,31 m)”. 
Ale mo na si  domy li , e przyby ego z Polski wyk adowc  dziwi  i inne 
aspekty sytuacji, nieco subtelniej zaznaczone w wierszu. Warto odnotowa  
cho by fakt, e widziana z okna wie yczka „z oci si  w s o cu, jak co roku 
wie o odmalowana”. Prawdopodobnie i dzi  polski dydaktyk móg by do-

zna  szoku kulturowego na widok uniwersyteckiego budynku odnawianego 
regularnie co roku… 

Ten zagubiony pomi dzy „starym” a „nowym” wyk adowca z Wrze nia 
dobrze si  wpisuje w ca y tom Bara czaka. Piotr Micha owski zauwa a: 

Pierwszy tomik „emigracyjny” Atlantyda zawiera wiersze z czasu stanu 
wojennego napisane w Ameryce. Rozd wi k tych dwóch okoliczno ci: 
czasu i przestrzeni, organizuje dwa przenikaj ce si  w tki: wspomnie  

                                                           

2 S. Bara czak, Wrzesie , w: tego , Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2007, s. 299. 
3 J. Kandziora, O Atlantydzie Stanis awa Bara czaka, „Bara czak – poeta lector. Pozna skie 

Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, 26 (6), s. 82. 
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z kraju i obrazów z Nowego wiata. T  dwutorowo  mo na postrzega  
jako prób  przezwyci enia podwójnej obco ci – sytuacji przej ciowej, 
czy stanu zawieszenia, gdy JU  straci o si  swoje dotychczasowe miejsce, 
a jeszcze nie w pe ni odnalaz o nowe4. 

Podobne obserwacje znale  mo na w interpretacji Kandziory, który pod-
kre la „stan dramatycznego zawieszenia autora pomi dzy krajem, który utra-
ci , a tym, który go przyj ”5. Badacz dodaje: 

Oba te kraje, pierwszy, moc  w asnych wyborów poety i skrytej logiki losu, 
drugi przez sw  obco  i nieprzystawalno  wzgl dem dotychczasowych 
do wiadcze , jawi  si  jako równie odleg e i oddzielone nieprzekraczaln  
granic . Wi kszo  wierszy Atlantydy stanowi jakby kolejne ogniwa procesu 
my lowego zmierzaj cego do racjonalizowania nowej sytuacji6. 

Katarzyna Mulet tak umiejscawia Wrzesie  w kontek cie tomu: „Ameryka 
w zwi zku z tym coraz silniej uto samiana jest w Atlantydzie z uczuciem 
wyobcowania cz owieka w ród odmiennych kultur i ras, które to doznanie 
z ca  moc  pojawia si  mi dzy innymi w wierszu Wrzesie 7. Dariusz Pawelec 
podkre la z kolei nie tyle wysi ki zmierzaj ce do przezwyci enia obco ci, co 
raczej fakt, e na pocz tku bohater Atlantydy sam si  w swojej osobno ci 
zamyka, skoro „podmiot i bohater wyrzucony poza przys uguj c  mu prze-
strze  geograficzn , przestrze  aktywno ci publicznej i przestrze  j zyka, po 
przymusowym zerwaniu dawnych wi zi, miast poszukiwa  nici wiod cej go 
do wspólnoty, rozpoczyna snucie utwierdzaj cych go w samotno ci refleksji”8. 

Wyk adowca z Wrze nia wpisuje si  w te interpretacyjne g osy. Zostaje 
ukazany w trzeciej osobie, z racjonalizuj cym dystansem, jednak w tej relacji 

                                                           

4 P. Micha owski, „Szkoda, e ci  tu nie ma”. Obco  i zadomowienie w poezji Stanis awa Bara cza-

ka, w: J. Dembi ska-Pawelec, D. Pawelec, red., „Obchodz  urodziny z daleka…” Szkice o Stani-

s awie Bara czaku, Wyd. U , Katowice 2007, s. 101. 
5 J. Kandziora, O Atlantydzie…, s. 82. 
6 Tam e. 
7 K. Mulet, Trauma wyobcowania w Atlantydzie i innych wierszach Stanis awa Bara czaka, 

w: B. Nowacka, B. Sza asta-Rogowska, red., Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 

pierwsza, Wyd. U , Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Katowice–Toronto 2014, s. 370. 

Zob. te  K. Mulet, Autopsychoterapia w emigracyjnej poezji Stanis awa Bara czaka, w: W. Hajduk-

-Gawron, A. Madeja, red., Adaptacje I. J zyk – Literatura – Sztuka, Wyd. Gnome, Katowice 

2013, s. 81–90. 
8 D. Pawelec, Poezja Stanis awa Bara czaka. Regu y i konteksty, Wyd. Naukowe „ l sk”, Ka-

towice 1992, s. 157. 
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atwo dostrzec mask  osobistych prze y . Bohater jest wyra nie zawieszony 
mi dzy wspomnieniem ojczystego kraju a rzeczywisto ci  nowego miejsca 
zamieszkania. Cz ciowo próbuje t  obco  prze ama , u ywaj c ju  no-
wych poj , chocia  wci  wymagaj  one przet umaczenia. Ale nie brakuje 
w wierszu refleksji, które, zamiast zbli a  imigranta do nauczanej wspólnoty, 
oddalaj  go, ci gn  w stron  tego, co utracone i przynale ne wy cznie jemu. 
Wyk adowca wycofuje si  w siebie i w swoj  nostalgi , co przek ada si  na 
nastrój tej poetyckiej lekcji. Lekcji, która okazuje si  pretekstem do rozmy-
la  nad kondycj  imigranta wrzuconego w sytuacj  nauczania obcokrajow-

ców polskiego romantyzmu. 
W wierszu Lekszyckiego nastrój jest inny, dynamiczny ju  od pierwszych 

wersów wyja niaj cych powód zast pstwa: „Syn znajomej polonistki po kn  
bateryjk  do zegarka / i teraz chodzi jak nakr cony”. „Nakr cenie” cechuje 
te  polonist  („Mnie natomiast nakr caj  relacje / z przebiegu lekcji polskie-
go”), nauczyciel wydaje si  wi c zmobilizowany – ale nie tyle do transferu 
romantyzmu, co raczej do relacjonowania akcji. A do komentatorskiego 
sprawozdania wietnie nadaje si  nawet to, e sukcesów dydaktycznych nie 
wida  – i nie wida  te  specjalnej rozpaczy z tego powodu, wszak nauczyciel 
stwierdza: „wcale nie musz  // bra  tego wszystkiego do serca”, przyznaj c, 
e jego zaanga owanie od pocz tku pozostawia o sporo do yczenia: „przy-

chodz  na lekcj  bez g owy, za to na lekkim kacu”. 
Równie  w tym wypadku bohater wiersza wpisuje si  w tom, z którego 

pochodzi utwór. Lekszycki w Pozwólcie dzieciom przychodzi  do mnie nieustannie 
rozbraja model tradycyjnej edukacji, czyni c to z pozycji nauczyciela. Rola 
„nauczaj cego” zak ada mieszczenie si  w regu ach, ale w tekstach tego twór-
cy szkolne zasady s  przez polonist  „od wewn trz” demaskowane i unieszko-
dliwiane ironi  i autoironi , a przeciwko instytucji wykorzystuje si  jej w asne 
metody. Wydaje si , e mo na tu nawet mówi  o swoistym sabota u9. To-
masz Jamrozi ski tak ujmuje t  strategi : 

Lekszycki […] dekonstruuje model wychowawczy, jaki wpajano nam do-
tychczas w szkole, g ównie za po rednictwem literatury. […] na miewa 
si  z egzaltacji, napuszenia, które towarzyszy przekazywaniu warto ci na-

                                                           

9 Zob. K. Czaja, Lekcje sabota u. O „szkolnej” wyobra ni Paw a Lekszyckiego, w: A. Czabanowska-

-Wróbel, M. Marchaj, red., Wyobra nia poetycka XXI wieku, Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 117–

132. Zob. te  K. Czaja, Kanon(y) „poety-belfra” – Pawe  Lekszycki wobec tradycji, w: A. Jarmusz-

kiewicz, J. Tabaszewska, red., Tradycja wspó cze nie – repetycja czy innowacja?, Wyd. UJ, Kraków 

2012, s. 141–149. 
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st pnym pokoleniom, stawia pod znakiem zapytania sensowno  dzia a  
podszytych instytucjonalnymi sankcjami10. 

„Tematem” lekcji, troch  podobnie jak we Wrze niu, staje si  nauczyciel – 
tym razem jednak nie wycofuj cy si  w swoje nostalgiczne przemy lenia, ale 
przewrotnie i wprost dystansuj cy si  wobec dydaktycznych zobowi za . 

O ile spójno ci  konstrukcji bohaterów tomów Atlantyda i Pozwólcie dzie-

ciom przychodzi  do mnie mo na wyja ni  niektóre ró nice mi dzy próbami 
romantycznego transferu w przytaczanych utworach poetyckich, to trzeba 
te  zauwa y , e odmienno ci dotycz  nie tylko przekazuj cych wiedz , ale 
i statusu wpajanych uczniom tre ci. 

Romantyzm z czerwon  kartk ? 

Wiersz Lekszyckiego nosi przewrotny tytu  Jak zosta em romantykiem. Prze-
wrotny, bowiem nauczyciel z tego tekstu wyra nie si  dystansuje od tre ci 
programu szkolnego. Romantyzm to po prostu kolejna epoka, któr  trzeba 
„przerobi ”. 

[…] Na szcz cie nie nazywam 
si  Konrad, nie nosz  imienia Kordiana i wcale nie musz   
bra  tego wszystkiego do serca. […] 

– stwierdza beztrosko nauczyciel, po czym przyznaje, e co  go z romanty-
kami czy: 

[…] Mam jednak co  z romantyków,  

bo przychodz  na lekcj  bez g owy, za to na lekkim kacu,  
symuluj  chorob : kaszl  intensywnie w chusteczk ,  
dr cz  mnie tak e suchoty. 

Z romantyzmu zostaj  imiona bohaterów i brak rozs dku. Oraz „modna” 
wówczas gru lica – na dodatek tylko symulowana, eby ukry  kaca i „suchoty”. 
Nie te romantyczne, gru licze, z dramatycznym ladem krwi na chusteczce. 
Fraza „dr cz  mnie tak e suchoty” jest artem sytuacyjnym w kontek cie 
konradowsko-kordianowskiego zast pstwa, a symulacja pozwala nauczycie-
lowi zachowa  twarz skuteczniej ni  bardziej adekwatne stwierdzenie: „Ale 
                                                           

10 T. Jamrozi ski, Wyznania twórcy pokr tnej literatury dzieci cej, „FA-art” 2005, nr 62 (4), s. 74. 
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mnie suszy!”. Tym sposobem zamiast podr cznikowych romantyków ucz-
niowie maj  do dyspozycji ich „skacowan ” parodi . Przy pomocy tej lek-
cyjnej „scenki” Lekszycki pokazuje czerwon  kartk  romantyzmowi w wersji 
z podstawy programowej. 

We Wrze niu Oda do m odo ci staje si  reprezentacj  polskiej kultury, któr  
„w pokoju z biurkiem, tablic ” zna naprawd  tylko wyk adowca. Wtajem-
niczenie w romantyczn  poezj  polsk  zwi ksza wra enie osamotnienia, ale 
i zapewnia imigrantowi poczucie wyj tkowo ci: 

[…] W promieniu 
co najmniej mili (1609,31 m) 
jeszcze przez dobre pi  minut oprócz niego nie b dzie nikogo, 
kto by wiedzia , co znacz  s owa „wspólny a cuch” oraz „ziemskie  

[kolisko”. 

Mimo negatywnych sygna ów zagubienia w nowej rzeczywisto ci warto 
zauwa y , e u lingwisty Bara czaka „dobre pi  minut” to zapewne nie 
tylko potoczne okre lenie czasu, ale jego warto ciowanie: jeszcze pi  do-
brych minut, minut zachowywania dla siebie jakiego  sekretu. Jednak 
ostro ny optymizm ledwo s yszalnie wybrzmiewa na tle reszty utworu. 

Ju  w trzecim wersie przywo any zosta  fragment Ody do m odo ci wyrwany 
z kontekstu i na dodatek zawieraj cy zdrobnienie: „goni c za ywio kami 
drobniejszego p azu”. Taki cytat wyra nie wzmacnia absurdalno  sytuacji 
imigranta t umacz cego w Ameryce wiersz Mickiewicza mi dzynarodowej 
grupie. W finale utworu Bara czaka fragmenty do wyja nienia studentom to 
„spólny a cuch” i „ziemskie kolisko”. W sytuacji przymusowego wyjazdu 
na inny kraniec Ziemi, oderwania od wspólnoty i osamotnienia jak e ironicz-
nie brzmie  musi Mickiewiczowskie wezwanie do solidarno ci i przekracza-
nia geograficznych barier. Kandziora podkre la dziwno  tej dydaktycznej 
sytuacji: 

Zauwa my, e Wrzesie  krystalizuje si  w zdziwieniu odleg o ci  dwóch 
idiomów, e powsta  niejako w punkcie przeci cia idiomu j zyka – kilka 
s ów wiersza pewnego s owia skiego poety z pierwszej po owy XIX 
wieku, i idiomu przestrzeni – kadru z wycinkiem s onecznego dnia 
w pewnym ameryka skim college’u11. 

                                                           

11 J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanis awa Bara czaka, Fundacja Akademia 

Humanistyczna, Instytut Bada  Literackich PAN, Warszawa 2007, s. 277. 
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Wspomniane tu odleg o ci, geograficzna i czasowa, to jednak nie koniec 
p aszczyzn „wyczerpania si ” romantyzmu w wierszu Bara czaka. Mo na 
dostrzec we Wrze niu znacznie krótsz , ale nie mniej istotn  czasow  ró ni-
c : „Sko czy o si , dawno temu. Co? M odo ”. Oda do m odo ci ewidentnie 
podsuwa w a nie tak  odpowied , a jak zauwa a Krzysztof Biedrzycki 
w kontek cie wiersza Druga natura (tak e z tomu Atlantyda), wiek to kolejna 
warstwa wyobcowania („zawsze jest si  wygna cem sk d , cho by z lat utra-
conej m odo ci”12). Paradoks sytuacji imigranta z wiersza Wrzesie  podsu-
mowuje Tadeusz Nyczek: 

Paradoks tym wi kszy, e nieprzet umaczaln  „Od  do m odo ci” musi 
przet umaczy  m odzie y, i równocze nie wie, e „spólny a cuch” 
i „ziemskie kolisko” pozostan  pustymi s owami, nic nie b dzie obj te, 
nic wspólne. Nawet m odo  jest niczym, bo dla tego, kto rozumie s owa 
„Ody do m odo ci”, samej m odo ci te  ju  nie ma13. 

Ale „m odo ” to dla wyk adowcy równie  synekdocha prze y  w kraju, 
który trzeba by o opu ci . Trzecioosobowy imigrant z Wrze nia ma zbyt 
wiele cech wspólnych z podmiotem-bohaterem innych wierszy Atlantydy, 
eby w interpretacji zignorowa  pewne „krajowe” w tki sprawiaj ce, e od-

powied  na pytanie „co si  sko czy o dawno temu?” mog aby by  te  bar-
dziej z o ona. W „glottodydaktycznym” wierszu wyk adowca podejmuje 
prób  odci cia si  od „kompleksu bohatera romantycznego”14. Chce widzie  
przesz o  jako zamkni ty rozdzia  biografii – rozdzia , który mo na by 
scharakteryzowa  s owami Pawelca o ewolucji tradycji romantycznej w poe-
zji Bara czaka: 

W Dzienniku porannym nakre lony zosta  program jednostkowego heroizmu 
wyra ony w duchu prometejskiej samowystarczalno ci cz owieka-bohatera. 
Konsekwencje zrealizowania tego programu ogl damy na kartach Ja 

wiem, e to nies uszne i Tryptyku: zapis poetycki uzyska  w tych tomach 
etyczn  sankcj . Poeta przyj  rol  „spiskowca” i „wi nia”. Dramatyczny 

                                                           

12 K. Biedrzycki, wiat poezji Stanis awa Bara czaka, Wyd. Universitas, Kraków 1995, s. 200. 

Zob. K. Mulet, Trauma wyobcowania…, s. 369. 
13 T. Nyczek, Strony obco ci, w: tego , Emigranci, Wyd. Aneks, Londyn 1988, s. 134. 
14 „Wp ywy dziewi tnastowiecznej tradycji literackiej s  zreszt  widoczne we wszystkich 

utworach zamieszczonych w Atlantydzie, co wi e si  z »kompleksem bohatera romantycznego«, 

jaki mo na przypisywa  Bara czakowi” (K. Mulet, Trauma…, s. 364–365). Zob. te  K. Mulet, 

Analiza psychokrytyczna poezji Stanis awa Bara czaka, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16, s. 159. 
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ci g dalszy takiej postawy znany jest w kulturze polskiej nazbyt dobrze: 
wygnanie. Przez Bara czaka-poet  traktowane jednak z Norwidowskim 
dystansem […]15. 

Oswojenie si  z ameryka skim bytowaniem wymaga dystansu do prze-
sz o ci, przyznania, e wszystko (m odo , ale w domy le tak e romantyczna 
walka) „sko czy o si , dawno temu”. Polski romantyzm jest czym  równo-
cze nie bliskim, silnie uwewn trznionym, jak i nagle geograficznie i czasowo 
(w czasie historycznoliterackim, ale i autobiograficznym) dalekim. Omawia-
nie Ody do m odo ci w ameryka skim college’u te sprzeczno ci unaocznia. 
Nast puje terapeutyczna, nie do ko ca jeszcze udana próba zmiany pojmo-
wania romantycznej tradycji, usi owanie pozostawienia jej za sob . To mo e 
nie sytuacja od razu na czerwon  kartk  dla romantyzmu – ale chyba co 
najmniej na ó t . 

Czy studenci za oceanem mog  poj  z o one znaczenie romantyzmu dla 
to samo ci imigranta i równocze nie bolesn  wiadomo  nieprzystawalno-
ci tej tradycji do ameryka skiego ycia? 

Przeciwne dru yny 

Uczestnicy zaj  po wi conych Odzie do m odo ci zostaj  scharakteryzowani 
wy cznie poprzez pochodzenie – grupa sk ada si  „z Mulata, Japonki, 
dwojga Anglosasów, / nowojorskiego yda i kalifornijskiej Irlandki”. Wyli-
czenie zdaje si  zwi ksza  poczucie osobno ci imigranta, ale takie uj cie listy 
studentów mo e te  stanowi  prób  przezwyci enia obco ci. Skoro yd 
mo e by  nowojorski, a Irlandka kalifornijska, to mo e nie ma nic dziwnego 
w cambridge’owskim Polaku? Ró nica polega na tym, e nauczyciel musi si  
w swojej sytuacji dopiero odnale . 

Wyk adowca wyra nie dystansuje si  wobec grupy, ale uczniom tak na-
prawd  niewiele mo na zarzuci . Wydaj  si  zaanga owani w zaj cia: „Po 
chwili skupionego milczenia Japonka podejmuje czytanie, / brn c po kostki 
przez Ba tyk spó g osek”. Zg bianie polskiego romantyzmu stanowi dla 

                                                           

15 D. Pawelec, Doj  do siebie. Wiersze Stanis awa Bara czaka, w: tego , Debiuty i powroty. Czyta-

nie w czas prze omu, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 1998, s. 67. Zob. równie  S. Bara -

czak, „Emigracja”: co to znaczy?, w: tego , Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970–1995, Wyd. 

Znak, Kraków 1996, s. 226–238. 



KAMILA CZAJA: Jak „sprzeda ” romantyzm innej dru ynie… 369 

przedstawicieli innych kultur spory wysi ek, skoro do lektury najpierw trzeba 
si  w skupieniu przygotowa , a potem przez ni  „brn ”. Dydaktyczny scep-
tycyzm imigranta zdaje si  jednak wynika  nie z braku zainteresowania po stro-
nie uczniów, ale z tego, jak daleko mo e ich ono zaprowadzi . Kandziora 
w cytowanym ju  fragmencie zauwa a, e jeden z idiomów Wrze nia stanowi 
„kilka s ów wiersza pewnego s owia skiego poety z pierwszej po owy XIX 
wieku” – i dla studentów w wielokulturowej grupie zapewne w a nie tym jest 
Oda do m odo ci. Czym  intryguj cym przez dystans kulturowy i czasowy, ale 
w adnym razie nie czym  „swoim”. Biedrzycki w kontek cie Wrze nia zauwa a: 
„Zawsze pozostanie si  kim  z »tamtego wiata«, […] kim , kto pozostaje w kr gu 
wtajemniczonych w jakie  dziwne, egzotyczne do wiadczenie”16. 

Mimo sceptycznego nastawienia wyk adowcy zaj cia tocz  si  sprawnie, 
bo zagranicznych studentów fascynuje zapewne „inno ” tej literatury – 
tymczasem ucz cego w a nie jej „inno ” (a wi c i „inno ” jego samego) 
sk ania do rozmy la  nad glottodydaktyczn  sytuacj , w której si  znalaz , 
i nad tym, co po drodze utraci . Ostatnie dwa wersy („jeszcze przez dobre 
pi  minut oprócz niego nie b dzie nikogo, / kto by wiedzia , co znacz  
s owa »spólny a cuch« oraz »ziemskie kolisko«”) nie tylko podkre laj  „eli-
tarn ” osobno  Polaka w Ameryce, ale mog  te  sugerowa , e nawet je eli 
za pi  minut s ownikowe znaczenie s ów stanie si  dla studentów jasne, to 
pozostanie dla nich niedost pne stoj ce za s owami skomplikowane polskie 
do wiadczenie. O ile bowiem m odo  uzna  mo na za temat uniwersalny, 
to nie da si  tak atwo zuniwersalizowa  kontekstu (tego XIX-wiecznego, ale 
i tego zwi zanego z kondycj  XX-wiecznego polskiego dysydenta, budowa-
n  wyra nie na wzorcach romantycznych). 

U Bara czaka studenci nie s  przeciwnikami, ale mimo ambicji i skupienia nie 
mog  sprosta  oczekiwaniom n kanego nostalgi  wyk adowcy. Z powodu od-
miennych do wiadcze  historycznych i kulturowych nie mog  z nim gra  w tej 
samej dru ynie. Tymczasem uczniowie z wiersza Lekszyckiego w tej samej dru-
ynie gra  nie chc . Nauczyciel widzi si  w roli rezerwowego (wszak to zast p-

stwo) napastnika, którego powo ano do gry. Napastnika, czyli stron  „atakuj -
c ” uczniów romantyzmem. Ale „rywal” nie zamierza si  podda :  

[…] Obrona rywala nie lubi S owackiego,  
a z Mickiewiczem nie posz aby do ó ka adna  
z ca ego zast pu Wereszczakówien. 

                                                           

16 K. Biedrzycki, wiat poezji…, s. 172. 
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Szkolny romantyzm to co , przed czym ucze  si  broni, co  wyra nie nie-
atrakcyjnego – nawet w bardzo dos ownym sensie atrakcyjno ci dla p ci 
przeciwnej. Pi karskie metafory pozwalaj  relacjonowa  trudn  lekcj  ni-
czym mecz pi karski, a równocze nie pokazuj , e w takim wydaniu eduka-
cja jest zaledwie gr . I to gr  wprawdzie zespo ow , ale nauczyciel i ucznio-
wie wyst puj  w przeciwnych dru ynach. 

Polonista gra i atakuje, bo taka jego rola. A uczniowie si  broni  – i paradok-
salnie, w tej swojej kontrze wobec autorytetów i narzuconych tre ci programo-
wych, wydaj  si  znacznie bli si bohaterom S owackiego i Mickiewicza ni  
pos usznie „brn cy” przez Od  do m odo ci studenci z wiersza Bara czaka. 
Z kolei nauczyciela z wiersza Lekszyckiego „nakr ca” raczej podtrzymywa-
nie gry dla niej samej, dla szansy mówienia o niej. Wobec wyniku konfrontacji 
zdaje si  przejawia  mniej zaanga owany stosunek (chocia  mo e to wina 
„lekkiego kaca”, z którym dotar  do pracy). Wydaje si  jednak, e warto 
rozwa y , jakie s  rezultaty transferowych prób dydaktycznych. Wbrew 
pozornie raczej ponurym wnioskom p yn cym z tych dwóch poetyckich 
lekcji nie mo na tak atwo wyrokowa , kto wygrywa, a kto przegrywa. 

Wyniki meczów 

Gdyby analizowa  Wrzesie  Bara czaka i Jak zosta em romantykiem Lekszyckie-
go w kategoriach tradycyjnego sukcesu dydaktycznego, to pewnie nale a oby 
stwierdzi , e transfer romantyzmu, mi dzykulturowy lub po prostu szkolny, 
jest prawie zupe nie nieosi galny. A je li ju , to paradoksalnie przyjemniej 
uczy  o Mickiewiczu w Ameryce, bo przynajmniej kto  chce s ucha . Ale 
aden z tych wierszy nie jest przecie  wy cznie zwyk  scenk  z dydaktycz-

nego ycia. 
W Jak zosta em romantykiem przegrywa romantyzm – ale tylko taki w skom-

promitowanej, przyci tej do programu szkolnego ods onie. Romantyczny 
nonkonformizm ma si  dobrze, chocia  ego Mickiewicza mog oby ucierpie  
w obliczu odrzucenia przez wspó czesne „Wereszczakówny”. Nauczyciel te  
przegrywa tylko pozornie, podmiot-bohater wierszy Lekszyckiego nie d y 
bowiem do typowych zwyci stw dydaktycznych. Sukces stanowi dla niego 
obna enie s abo ci tradycyjnych metod i poetyk. Jamrozi ski podkre la, e 
autor: „Odbieraj c poezji patos i »w adz  s dzenia«, dekonstruuje wzorzec 
rodem z romantyzmu, wedle którego wieszcz mia  prawo, a nawet obowi -
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zek ocala , nawraca  i o wieca  maluczkich […]”17. Podobnie postrzega t  
strategi  Magdalena Boczkowska: 

Poeta nie pretenduje jednak do roli nieomylnego nauczyciela, który 
wmawia uczniom, e „S owacki wielkim poet  by ”. Nie chce swoj  
twórczo ci  „ocala  narodów”. Romantyczne dogmaty, czy to w naucza-
niu, czy to w poezji, nie maj  ju  najmniejszego sensu […]. „Na szcz -
cie” Lekszycki dekonstruuje ów romantyczny wzorzec poety-wieszcza 

i wyznaje, e jedyne, co ma wspólnego z romantykami, to kac i suchoty18. 

Zast pstwo z nauczycielem „na lekkim kacu”, opornymi uczniami i niea-

trakcyjnym tematem to pora ka przekuta w sukces. Obna enie „szkolnej” 

gry i pokazanie niewystarczalno ci dotychczasowych dydaktycznych formu  

to impuls do szukania innych dróg. Na blogu, w tek cie tak e zatytu owa-

nym Jak zosta em romantykiem, Lekszycki pisze: „Chc  zosta  sam – romantyk 

w ród pozytywistów haruj cych u podstaw programowych”19. Czyli jednak 

zwyci stwo romantyzmu – ale nie tego z narzuconych tre ci nauczania. 

W wierszu Bara czaka wyk adowca wydaje si  przegrany. Straci  kraj, 

a w nowym si  nie odnajduje. M odo  si  sko czy a. A nauczany w Ame-

ryce polski romantyzm tylko pot guje t sknoty, wyostrza absurdy, przynosi 

wiadomo  utopijno ci pe nego zrozumienia, skoro osobiste odczuwanie ro-

mantyzmu nie nadaje si  do przekazania komu , kto nim – cho by w XX-

-wiecznej ods onie – nie y . Joanna Krenz pisze, e nauczyciel we Wrze niu 

obja nia wiersz Mickiewicza „z rezygnacj ”20, cytowany ju  Biedrzycki podkre-

la nieprzekraczaln  obco  dwóch wiatów, a Nyczek odbiera utwór Bara cza-

ka jeszcze bardziej pesymistycznie: „Smutny ten wiersz jest jednym z najbardziej 

przejmuj cych wiadectw obco ci, jakie znam w ca ej polskiej poezji”21. 

                                                           

17 T. Jamrozi ski, Wyznania twórcy…, s. 74. 
18 M. Boczkowska, Codzienno , wyobra nia, metafizyka. Poezja na Górnym l sku i w Zag biu 

D browskim po roku 1989, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2010, s. 114. 
19 http://szycownik.bloog.pl/id,2397783,title,JAK-ZOSTALEM-ROMANTYKIEM-A-Pl 

uszka-Trip-Krakow-2005,index.html [dost p: 25.11.2014]. W tek cie tym Lekszycki opisuje, 

jak w ramach nauczania romantyzmu zaproponowa  uczniom ksi k  Trip Adama Pluszki. Sukces 

podczas lekcji, tak odmienny od pora ek przy omawianiu S owackiego i Mickiewicza, wywo uje 

w Lekszyckim refleksj : „przysz o mi na my l, e dzi ki Pluszce móg bym raz jeszcze polubi  

romantyzm” i staje si  inspiracj  do napisania wiersza Jak zosta em romantykiem. 
20 J. Krenz, Poeta i? a? kontra? nauczyciel. Poetyckie wizerunki nauczycieli, „Polonistyka” 2009, 

nr 466 (7), s. 31. 
21 T. Nyczek, Strony obco ci…, s. 134. 
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Ale mo na spojrze  na sytuacj  z nieco wi kszym optymizmem. Glotto-
dydaktyczna sytuacja pozwala imigrantowi przez chwil  by  w pozycji tego, 
kto wie. To jego j zyk przez moment obowi zuje. A w mi dzykulturow  
komunikacj , mimo zwi zanych z ni  trudno ci, wpisane jest za o enie jakiej  
przek adalno ci. Nie mo na oczekiwa , e studenci z wiersza Bara czaka 
pojm  romantyzm tak osobi cie, jak pojmuje go wyk adowca „po przej-
ciach”. Ale cenne s  ich próby poznania tej literatury i zrozumienia jej na 

swój sposób. Magi  takich spotka  podkre la Kandziora: 

Fascynacja idiolektem, a szerzej, fascynacja zdumiewaj c  w drówk  
„miejsc wspólnych” (loci communes) w idiolektach, w poprzek j zyków, 
czasów i kultur, fascynacja ich bytowaniem, skrywaniem si  w egzotycz-
nych subkodach, pojawia si  u Bara czaka ju  we wcze niejszych utwo-
rach, na przyk ad w wierszu Wrzesie  […]22. 

Najbli ej pozytywnej oceny transferu kulturowego jest Micha owski, który 

dostrzega w tomach Atlantyda i Widokówka z tego wiata „trzy w tki, które 

mo na nazwa : n u r t e m  o c a l e n i a  p o l s k o c i ,  n u r t e m  m e d i a -

c j i  k u l t u r  i  n u r t e m  a d a p t a c j i  i m i g r a n t a 23. Wydaje si , e Wrze-

sie  realizuje wszystkie te motywy: przywo uje, chocia  bez entuzjazmu, 

romantyczn  tradycj , przedstawia sytuacj  interkulturowej mediacji, stanowi 

cz  procesu odnajdywania si  imigranta w nowej roli. Trzeba „tylko” 

okie zna  nostalgi  i nieco zweryfikowa  wymagania. Micha owski pisze 

o Wrze niu: „Profesja harwardzkiego wyk adowcy literatury polskiej zak ada 

pewn  przek adalno  dwóch kultur i tradycji – tak e obja nienia cudzo-

ziemcom rodzimego romantyzmu z Od  do m odo ci […]”24. I ta „pewna” 

przek adalno  wydaje si  zwyci stwem glottodydaktyki nad, pozornie nie-

przekraczaln , ró nic . 
Bohaterowie, pozornie pokonani, na dydaktycznym do wiadczeniu jednak 

co  zyskuj , nie tylko trac . Niby skompromitowana, odes ana do lamusa 
tradycja odzyskuje si , chocia  w zupe nie innych wersjach ni  patriotycz-
no-ojczy niana czy maturalna. Zrelacjonowane tu dwa dydaktyczne mecze 
(polsko-ameryka ski, cho  z udzia em licznych nacji, i polsko-polski) 

                                                           

22 J. Kandziora, Ocalony w gmachu…, s. 276. 
23 P. Micha owski, „Szkoda, e ci  tu nie ma”. Obco  i zadomowienie…, s. 104.  
24 Tam e, s. 107. Por. K. Czaja, Studia o poezji – poezja o studiach. Uniwersytet w wybranych utwo-

rach wspó czesnych, w: E.L. Pola ska, P.M. Siewierska, T. Siewierski, red., M drzec, filozof, humani-

sta… czyli uczony poprzez wieki, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 129–137. 
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o transfer romantyzmu nie ko cz  si  wi c jednoznacznymi wynikami. Ale 
przecie  nie o bia o-czarne rozstrzygni cia toczy  si  ma rozgrywka w poezji. 
By  mo e chodzi po prostu o to, co odkry  mo na w trakcie gry. 
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How to “sell” Romanticism to the other team.  
Two poems about the school attempts of transfer 

The article shows an analysis of two contemporary poems: Wrzesie  by Stanis aw Bara czak 

and Jak zosta em romantykiem by Pawe  Lekszycki. Both of these works can be interpreted as 

the presentation of the attempts to pass knowledge of Polish romantic literature to the peo-

ple with different cultural, political or generational background. In Wrzesie  a lecturer, a 

Polish immigrant in the U.S.A., tries to explain Oda do m odo ci to an international student 

group and in Jak zosta em romantykiem a teacher working in a Polish school holds a class about 

Mickiewicz and S owacki. Notwithstanding the differences of time, space and the participants 

in these two situations, the didactic experience is the teachers’ chance to settle accounts with 

the literary tradition, professional duties and – above all – with themselves. 

Keywords: Stanis aw Bara czak, Pawe  Lekszycki, school, transfer, Romanticism 


