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ZobaczyÂ wiÆcej ywiata:
polonistyki transatlantyckiej szanse i wyzwania
Polonistyka transatlantycka – tak sformuâowany termin z myœlĊ o VI Œwiatowym Kongresie Polonistów brzmi chyba nie najgorzej, ale jest pomysâem
trochę na wyrost, bo za duůy ten Atlantyk, nawet jeœli ograniczyý się tylko
do perspektywy poâudniowoatlantyckiej. Będzie więc tylko o polonistyce poâudniowotransatlantyckiej – przede wszystkim jako wizji przyszâoœci, bo teraŭniejszoœý tylko w niewielkim stopniu temat taki by uzasadniaâa.
Punktem wyjœcia jest przeœwiadczenie, ůe w myœleniu o przyszâoœci studiów polonistycznych na tym kontynencie naleůy wziĊý pod uwagę przede
wszystkim dziedzictwo i specyfikę polskiej emigracji, historię zwiĊzków kulturowych, a takůe charakterystyczne cechy kultury krajów tego regionu. Polonistyce w Ameryce áaciľskiej daleko do osiĊgnięý studiów póânocnoamerykaľskich – kontrast jest ogromny. Ma ona jednak pewne tradycje oraz
perspektywy rozwoju. Skoncentruję się na Brazylii, jako kraju, gdzie studia
polonistyczne majĊ juů pewien dorobek oraz moůe największe szanse rozwoju w Ameryce áaciľskiej. Znamienny moůe byý fakt, ůe w ostatnich latach, gdy w Europie i Stanach Zjednoczonych wiele polonistyk traciâo grunt
pod nogami, w Kurytybie, na gâównym uniwersytecie federalnym stanu Paraná, powstaâ pierwszy w Ameryce Poâudniowej kierunek peânych studiów
polonistycznych, dziœ z liczĊcym się juů dorobkiem. Ale studia te to nie tylko
kierunek o solidnych podstawach instytucjonalnych, bo czyů nie jest tak, ůe
wszędzie tam, „gdzie dwóch się zgromadzi” w imię tego, czym jest polonistyka w najszerszym tego sâowa rozumieniu, tam teů ona jest? W miarę rozwoju studiów polonistycznych w Ameryce Poâudniowej zapewne cenne byâyby
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kontakty, wymiana doœwiadczeľ, a takůe wspólne inicjatywy badawcze z polonistykĊ póânocnoamerykaľskĊ, których jak dotĊd brak.
MyœlĊc o polonistyce transatlantyckiej, nawet tylko z perspektywy brazylijskiej, nie sposób nie odwoâaý się, w pierwszej kolejnoœci, do Witolda Gombrowicza. Chociaů tak maâo interesowaâ się BrazyliĊ, choý to Argentyna jest
wielkim tematem jego Dzienników, to staraâ się teů ogarnĊý swym spojrzeniem caây kontynent, a nawet obie Ameryki, jak w tym oto fragmencie Wędrówek po Argentynie:
(…) Argentyna jest znacznie bardziej AmerykĊ niů Polska – EuropĊ. Ale
co prawda… Przecieů z jednej strony majĊ Andy, a z drugiej Atlantyk,
a w œrodku rzeki, którymi moůna pâynĊý do Brazylii i Paragwaju.
Ach, te perspektywy… Ileů razy porównywaâem pod tym względem
Polskę z ArgentynĊ. Tutaj wzrok wybiega jak pocisk, na poâudniu Ziemia
Ognista, na wschód Afryka, Europa, na póânocy Stany… Argentyna zawieruszona tak niepozornie gdzieœ w kĊcie mapy jest w rzeczywistoœci wystawiona na najdalsze wiatry, stĊd widzi się więcej œwiata niů z Anglii. A Polska? Wtâoczona między tyle krajów i kraików, zduszona, z tym pokrętnym
Baâtykiem, który ledwie przesmykami âĊczy się z oceanem, pozbawiona
ksztaâtu geograficznego, zamazana… Jeœli geografia rzĊdzi duchem ludzkim, to duch w Polsce powinien by byý maâostkowy, ciasny, zaœciankowy… Ale czyů duch nie bywa przekorny? Antynomiczny? Czyů nie jest
w stanie przezwycięůaý siebie samego? Polska, wedâug mnie, powoâana
jest do najskrajniejszego uniwersalizmu, poniewaů tylko to zdoâa skompensowaý jej geograficzne poâoůenie (Gombrowicz 1977, 205–206).

Co z tego, ůe z Argentyny widaý tyle œwiata, jeœli Argentyna jest tak bardzo
zapatrzona w siebie, bardziej zaangaůowana w roztrzĊsanie wâasnej toůsamoœci niů jej tworzenie, jak chciaâby Gombrowicz. Ta argentyľska perspektywa geograficzna (i przecieů nie tylko geograficzna) pozwoliâa mu jednak
zobaczyý „więcej œwiata”. Ůeby zobaczyý „więcej œwiata”, trzeba zmieniý
perspektywę, ale moůna teů jĊ zmieniý i nic więcej nie zobaczyý. Naleůy zatem i zmieniý punkt widzenia, i chcieý zobaczyý więcej. „Zobaczyý więcej”
to imperatyw poznawczy. Nie on jednak byâ przewodniĊ dewizĊ naszych relacji z „kontynentem Trzeciego Dnia Stworzenia”, jak okreœliâ Amerykę PoâudniowĊ Herman von Keyserling (Keyserling 2009). Przewaůaâa dewiza
i etos eksploratorów: „posiĊœý więcej”, bo przecieů strategie kolonizacyjne
okreœlaây w tak duůym stopniu równieů polski ksztaât tej migracji, tego spotkania z innym: wielkiej châopskiej emigracji w XIX i XX wieku. Ůaâosnej
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emigracji, ůaâosnej kolonizacji, jeœli wziĊý pod uwagę, w jakich przebiegaâa
warunkach, a zwâaszcza jak bardzo wynikaâa z niemoůnoœci rozwiĊzania
spoâecznych i gospodarczych problemów na wâasnym, polskim podwórku.
Postawa częœci elit popierajĊcych zdobywanie na drugiej póâkuli przestrzeni,
której tak naprawdę ani dla châopów, ani dla mniejszoœci narodowych tu nie
brakowaâo – to temat wciĊů jeszcze do dyskusji. Z uogólnieniami trzeba
ostroůnie, ale jeœli znane i dyskutowane powiedzenie „Murzynem Parany jest
Polak” („O negro do Paraná é o Polaco”) wejdzie do klasyki brazylijskiej socjologii (Ianni 1972; Miodunka 1996), to moůe nie od rzeczy byâoby spytaý,
czy ta wielka châopska emigracja (kolonizacja) nie miaâa teů czegoœ wspólnego z nowoczesnĊ odmianĊ niewolnictwa. Oczywiœcie bez umniejszania heroizmu châopa polskiego w jego odysei i jego drodze krzyůowej, jego sukcesów, jego wkâadu do kultury, do kultywacji kraju osiedlenia, bo w narzuconej
mu roli kolonizatora nie czuâ się najlepiej, gdyů jego kultura to kultura kultywacji, i tej przede wszystkim pozostaâ wierny.
Polonistyka transatlantycka nie moůe ignorowaý tego dziedzictwa. I nie
chodzi tu tylko o prace na temat piœmiennictwa emigracyjnego czy literatury
krajowej podejmujĊcej temat emigracji oraz w ogóle literatury tworzĊcej obraz tamtego œwiata. Tych prac jest juů sporo i sĊ wœród nich wybitne, by
wspomnieý choýby ksiĊůkę Agnieszki Mocyk Piekâo czy raj. Obraz Brazylii
w piœmiennictwie polskim w latach 1864–1939 (Mocyk 2005). Chodziâoby dziœ
jeszcze o coœ więcej, jeœli juů marzy nam się polonistyka przyszâoœci wzbogacona o transatlantyckie doœwiadczenia i transatlantyckie perspektywy,
zdolna zmieniaý swój punkt widzenia, by zobaczyý „więcej œwiata”.
Bo jeœli, jak sĊdzi Gombrowicz, powoâani jesteœmy do skrajnego uniwersalizmu, moůe nie tylko z powodu koniecznoœci skompensowania poâoůenia
geograficznego, to trzeba tak patrzeý, by zobaczyý jak najwięcej œwiata, ale
nie tylko z lotu ptaka, lecz z konkretnych miejsc, naleůy więc patrzeý równieů z tamtej strony oceanu, spojrzeniem kultywacji.
Praktyka taka moůe się teů przyczyniý – na zasadzie transkulturowego
sprzęůenia zwrotnego, więc odwzajemnionego spojrzenia – do tego, ůe i nasza dziedzina polonistyczna będzie bardziej przyciĊgaâa wzrok i będzie wyraŭniej postrzegana jako pole uprawy.
PrzekâadajĊc tę reguâę na interesujĊce nas strategie badawcze i dydaktyczne, mogâoby to oznaczaý zwrócenie uwagi bardziej na to, ku czemu kieruje
prefiks trans- niů inter-. StĊd metafora transatlantyku – który przenosi z jednego brzegu na drugi, pozwala przeůyý czy teů przezwycięůyý dzielĊcy je dystans, a potem znaleŭý się po drugiej stronie i stamtĊd patrzeý na œwiat oraz
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wâasne w nim odbicie – jest metaforĊ tak noœnĊ, równieů gdy pomyœlimy, ůe
przezwycięůanie dystansu jest przecieů naczelnĊ powinnoœciĊ hermeneutyki.
To, ku czemu kieruje prefiks trans-, nie musi byý wcale konkurencjĊ dla patrzenia spomiędzy, dla perspektywy inter-tekstualnej, inter-kulturowej czy
komparatystycznego patrzenia sponad. Tym bardziej, ůe dziœ komparatystyka
to juů nie tylko po-równywanie porównywalnego czy nie-porównywalnego,
ale teů rodzaj hermeneutyki.
PiszĊc o recepcji literatury iberoamerykaľskiej w Polsce, Maâgorzata Gaszyľska-Magiera dochodzi do wniosku, ůe jej stan moůe sprawiaý wraůenie,
iů literatura ta
poza niezbyt licznym gronem fachowców nie jest ani lubiana, ani ceniona
przez polskĊ krytykę. Wyczuwa się pewien dystans, ůeby nie powiedzieý
postawę wyůszoœci wobec literatury pochodzĊcej z krajów odlegâych, widzianych jako obszary pozbawione tradycji artystycznych (Gaszyľska-Magiera 2010, 594).

Taka postawa krytyki kontrastuje z pozycjĊ, jakĊ literatura ta zdobyâa
wœród czytelników w czasie boomu lat 70. ubiegâego wieku i okresie póŭniejszym, a takůe ze stopniem jej oddziaâywania na literaturę rodzimĊ (np.
moůna mówiý o polskiej wersji realizmu magicznego w prozie Olgi Tokarczuk, Izabeli Filipiak czy Pawâa Huellego).
Z kolei komparatystyka ze swĊ programowĊ otwartoœciĊ na wszystkie kultury stworzyâa niewĊtpliwie szanse dla takich, które – jak polska – muszĊ się
dobijaý do sceny œwiatowej ze zmiennym szczęœciem do gâosu. Trudno
przeceniý te moůliwoœci w erze globalizacji i trudno ich nie wykorzystywaý,
zwâaszcza gdy kurczĊ się szanse obecnoœci w postaci samodzielnych dyscyplin i kursów na uniwersytetach zagranicznych. Komparatystyka potrzebuje
przecieů studiów dyscyplinarnych (które równieů jej potrzebujĊ) i jest dla
nich szansĊ poszerzenia, a nie substytutem. Jeœli jednak tak się staje, prowadziý to moůe do kompleksu przemytnika, o czym na poprzednim kongresie
mówiâa Krystyna Iââakowicz, pokazujĊc, jak wiele wspólnego z przemytem
ma promocja języka i kultury polskiej w kampusach uniwersytetów amerykaľskich, wâaœnie w ramach udostępnianych przez komparatystykę moůliwoœci (Iââakowicz 2014, 178–190). Do przemytników porównaâ teů tâumaczy George Steiner w ksiĊůce Po wieůy Babel, zwracajĊc uwagę na fakt, ůe za
ich sprawĊ to, co najbardziej wâasne dla danej kultury, „zgromadzone sny,
patenty na ůycie, sĊ przemycane za granicę” (Steiner 2000, 324). Widzi on
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w tym „cieľ zdrady”, bo to wâaœnie rozproszenie ludzkoœci poœród wielu języków, ich zróůnicowanie, „oszaâamiajĊce bogactwo i ekscentrycznoœý ich
form” (Steiner 2000, 324) stanowiý majĊ po zawaleniu się wieůy Babel gwarancję jej witalnoœci i twórczego charakteru.
Jeœli tâumacz, jeœli polonista za granicĊ, który teů jest tâumaczem, majĊ coœ
wspólnego z przemytem, to dlatego, ůe w jakimœ sensie dziaâajĊ na przekór
ustanowionym, czy teů naturalnym, zabezpieczeniom przepâywu wartoœci.
Jeœli zaœ moůna dopatrzyý się w tym dziaâaniu „cienia zdrady”, to tylko
wówczas, gdy przemycanie wartoœci będzie wiĊzaâo się z rozmienianiem ich
na drobne, a takůe osâabiaâo szanse ich kultywacji, co teů dziœ jest nie do
uniknięcia. Moůna jednak myœleý o strategiach, które niekoniecznie prowadziý będĊ do tak dosâownego rozumienia metafory przemytu czy zdrady.
I wâaœnie gdy mowa o polonistyce transatlantyckiej, to równieů w sensie takiego myœlenia.
„Ach, te perspektywy… Te œwiaty widziane z »kĊta mapy«… I ta Polska
»zduszona«…” – mówi Gombrowicz (1977, 205).
Ale na takie dictum chciaâoby się dziœ odpowiedzieý: niechůe jego Latynoamerykanin teů wsiĊdzie na transatlantyk, postara się spojrzeý z naszej perspektywy, to moůe i więcej œwiata niů tam, u siebie, zakreœlĊ oczy. I moůe się
zdziwi, ůe z tej Polski „wtâoczonej między tyle krajów i kraików” (Gombrowicz 1977, 205) tak duůo widaý i sâychaý, a w dodatku po to, aby jeszcze
więcej zobaczyý i usâyszeý, wyprawia się stĊd róůnych bohaterów w szeroki
œwiat, w tym na drugĊ stronę Atlantyku, a nawet… w kosmos, by „jak Guliwer – mogli ujrzeý maâoœý wâasnej wielkoœci i ogrom wâasnej maâoœci” (ten
cytat zapoůyczyâem od Przemysâawa Czapliľskiego z jego eseju o Stanisâawie Lemie – Czapliľski 2001, 5).
Aby na koniec wyjœý poza krĊg antynomii i ogólników, chciaâbym przedstawiý maâe odkrycie brazylianistyczno-polonistyczne, nie bez zwiĊzku
z charakterem polonistyki transatlantyckiej, ledwie tutaj zarysowanym. Jest
to zarazem konkretny przykâad niespodzianek, jakie nas czekajĊ, gdy polonistykę jako studium polskiej toůsamoœci próbujemy uprawiaý równieů z dala
od siebie, wœród innych i z innymi.
Autorem wiersza napisanego w latach 70. ubiegâego wieku jest Carlos
Drummond de Andrade, jeden z najwybitniejszych poetów brazylijskich. Po
samej lekturze utworu nikt by nie przypuszczaâ, ůe tytuâowy Magiczny Doktor (Doutor Mágico) (Andrade 2011, 41), Pedro Luis Napoleon Chernoviz, to
uczestnik powstania listopadowego.
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MAGICZNY DOKTOR
Dr Pedro Luis Napoleon Chernoviz
ma największĊ klientelę w mieœcie.
Nie chodzi na wizyty domowe
i nie przyjmuje w gabinecie.
Nikt nie widzi jego twarzy.
Tajemniczy doktor okryty czerniĊ,
niewidoczny,
jest tym, który leczy wszelkie dolegliwoœci
(szczególnie te nieuleczalne),
przychodzi na ratunek podtopionym,
cierpiĊcym na dusznoœci,
bojĊcym się burzy,
nie pomijajĊc kataru, ospy wietrznej,
opryszczki, kurzajek, póâpaœca
pasoůytów, biegunki, czyraków
i nie pobiera pieniędzy
i nie pobiera pieniędzy,
nawet w œwięta?
Wystarczy otworzyý ksiĊůkę na odpowiedniej stronie.

Pedro Luis Napoleão Chernoviz – wâaœciwe nazwisko Piotr Napoleon
Ludwik Czerniewicz (1812–1882) – byâ uczestnikiem powstania listopadowego. Po jego upadku wyemigrowaâ do Francji, gdzie skoľczyâ studia medyczne i pracowaâ jako chirurg w szpitalu w Nimes. W 1839 roku wyjechaâ
do Brazylii, gdzie przez piętnaœcie lat prowadziâ dziaâalnoœý lekarskĊ oraz
naukowĊ jako czâonek Imperialnej Akademii Medycyny w Rio de Janeiro.
Jego ksiĊůka Formulário e guia médico wydana w 1841 roku, rodzaj lekarskiego
wademekum, staâa się prawdziwym bestsellerem, do 1924 roku doczekaâa się
dziewiętnastu wydaľ. Jest to niewĊtpliwie najpopularniejsza ksiĊůka polskiego autora w Brazylii. Dowody tej popularnoœci moůna znaleŭý w wielu
utworach literatury brazylijskiej, a takůe w podaniach ludowych, gdzie Chernoviz, o bliůej nieokreœlonym pochodzeniu, występuje jako legendarny
uzdrowiciel. Ma on swoje miejsce w historii brazylijskiej medycyny, równieů
jako autor innych ksiĊůek i rozpraw naukowych, a choý w œwiadomoœci potocznej nie jest rozpoznawany jako Polak, to prace specjalistyczne mówiĊ
o kraju jego pochodzenia (Urbaľski 1991, 116–118; Guimarães 2005).
To szczególny przykâad obecnoœci polskich œladów w literaturze obcej,
które w praktyce polonistycznej za granicĊ mogĊ byý cennym punktem wyj-
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œcia do spojrzenia dla jednych z daleka na to, co bliskie, a dla innych z bliska
na to, co dalekie.
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Henryk Siewierski: To see more of the world: challenges for transatlantic Polonistics
The author of the article regards the development of Polonistic studies in Brazil in the context of the cultural background of this country, Polish emigration heritage, and the challenges
for Polonistics in Latin America. The connections between Polonistics, and comparative and
cultural studies are also discussed in the article. The examples of traces of Polish in the canons of foreign literature presented in the article may become a starting point for some to regard from a distance something, which is close, for others to look closely at something,
which is far away.
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