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Polonistyka jest jedna! To prawda, z któr  zgadzaj  si  zazwyczaj wszyscy 
zwi zani zawodowo z t  dziedzin  nauki. Diabe  tkwi jednak, jak zwykle, 
w szczegó ach, bowiem prostota postawionej tezy znika bezpowrotnie w mo-
mencie, kiedy próbujemy na przyk ad scharakteryzowa  polonistyk , uwzgl d-
niaj c z pozoru ma o istotny dla humanistyki podzia  geograficzny. Mo e nale-
a oby wi c raczej rzec, e polonistyka jest jedna, ale niejedno ma imi ? Pomi-

mo bowiem jako takiej ( eby nie multiplikowa  subtelno ci odst pstw od regu-
y) jednolito ci przedmiotu bada , czyli upraszczaj c – j zyka i literatury pol-

skiej, czym innym jest jednak e polonistyka krajowa, czym innym za  ta two-
rzona za granic . Dyskusja maj ca na celu dookre lenie specyfiki poszczegól-
nych polonistycznych o rodków badawczych, wydzielonych dzi ki odci ni temu 
na nich ladowi miejsca stawania si  tej nauki, toczy si  w rodowisku poloni-
stów ju  od d u szego czasu1. 

Polonistyka ameryka ska, bo ta nas tutaj interesuje szczególnie, cho  rozsypana 
w postaci licznych o rodków po wielkim kontynencie, b d ca cz sto teatrem jedne-
go aktora (profesora samotnie odpowiadaj cego za szeroko rozumian  dzia alno  
polonistyczn  w ramach, co charakterystyczne dla Ameryki, instytutu slawistyki na 
danym uniwersytecie), borykaj ca si  z szeregiem problemów od przyziemnych, ale 
jak e istotnych, kwestii kurcz cych si  finansów na programy polonistyczne, faluj -
cej liczby zainteresowanych kursami studentów, poprzez utrudniony dost p do 
potrzebnych publikacji, bia e plamy na li cie przet umaczonych na j zyk angielski 

                                                           

1 S  to przede wszystkim debaty toczone w panelach po wi conych polonistyce zagranicz-

nej na ostatnich zjazdach polonistów (Kraków 2004, Katowice 2011) i kongresach polonisty-

ki zagranicznej (Kraków 2008, Opole 2012). Zob. m.in. wyst pienia M.A. Packalén-Parkman, 

G. Ritza, B. Baku y pomieszczone w tomie: M. Czermi ska, red., Polonistyka w przebudowie, 

t. 1, Kraków 2005, L. Marinellego, B. Paloffa, R. Cudaka, P. Wilczka pomieszczone w zbio-

rze: R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, red., Polonistyka bez granic, t. 1, Kraków 2010 i cho by 

wyst pienia D. Brzozowskiej, W. Boleckiego, N. Je a, B. Baku y, T. Sekiguchiego, A. Krawczuk, 

L.K. Nagya, D. Rytel-Schwarz z ostatniego zjazdu w Katowicach i kongresu w Opolu. 
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dzie  literackich, do dylematów dotycz cych kanonu literatury polskiej czy po prostu 
wyboru zagadnie  omawianych na ograniczonych czasowo zaj ciach, jest jednak 
bardzo wa nym komponentem „mi dzynarodowej” polonistyki. 

Doskona ym dowodem na to, e polonistyka „uprawiana” za Atlantykiem nie 
jest te  tylko gorsz  siostr  polonistyki krajowej, mo e by  wydana w Warszawie 
w 2005 roku przez Instytut Bada  Literackich antologia tekstów krytycznych 
badaczy ameryka skich i kanadyjskich, b d ca propozycj  przewarto ciowania 
najistotniejszych zjawisk w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Tom Polonistyka 

po ameryka sku w opracowaniu Haliny Filipowicz, Andrzeja Karcza i Tamary 
Trojanowskiej2 pokazuje bowiem literatur  i kultur  polsk  z innej, niejako 
„obcej”, perspektywy, poszerzaj c tym samym jej horyzonty interpretacyjne, 
które by  mo e udaje si  dostrzec i sformu owa  w a nie tylko poza Polsk . To 
bardzo cenna optyka, uciele niaj ca w pewnym sensie paradoksalno  jednocze-
snego przebywania „tu” (dzi ki zawodowemu zanurzeniu w literaturze, sztuce, 
j zyku polskim w przestrzeni krajowej) i „tam” (z racji egzystowania w innej 
tradycji, uwarunkowaniach kulturowych, innym j zyku wreszcie). Czes aw Mi-
osz w Notach o wygnaniu wyznawa , e przebywaj c d ugo za granic , „odkrywa 

si  nowe aspekty i tonacje rodzimego j zyka, poniewa  s  wyra niejsze na tle 
u ywanego w nowym otoczeniu”3. Poloni ci ameryka scy, po wi caj cy si  
studiom historycznoliterackim nad literatur  polsk , zapewne bez wahania zgo-
dziliby si  z t  konstatacj , maj c na uwadze nie tylko u ytkowanie i studiowanie 
j zyka, ale tak e interpretacj  i recepcj  polskich tekstów literackich. 

Przywo any dualizm przestrzenny nie jest ju  szcz liwie w dzisiejszych czasach 
(po symbolicznym roku 1989) jako ci  spetryfikowan , „tu” i „tam” mog  si  
zamienia  teoretycznie do  szybko miejscami. I cho  badacze kultury polskiej 
i pisarze polscy s  w stanie swobodnie podró owa  po ca ym wiecie, bra  udzia  
w konferencjach, sympozjach w kraju i za granic , wyje d a /przyje d a  na 
sta e naukowe, dokonywa  kwerend w ró norodnych miejscach, to owo mo li-
we potencjalnie odwrócenie wektorów nie oznacza jednak prostej transformacji. 
S owem, Ameryka pozostaje Ameryk , Polska Polsk , a polonistyka ameryka -
ska nie kopiuje polonistyki krajowej! 

Prób  zarysowania najistotniejszych ró nic pomi dzy tymi dwoma obszarami 
szeroko poj tej polonistyki podj li ju  w 2001 roku na amach katowickiego 
„Postscriptum”4 autorzy zaproszeni przez Piotra Wilczka do numeru specjalnego 

                                                           

2 Filipowicz H., Karcz A., Trojanowska T., red., Polonistyka po ameryka sku. Badania nad lite-

ratur  polsk  w Ameryce Pó nocnej (1990–2005), Warszawa 2005. 
3 C. Mi osz, Noty o wygnaniu, w: tego : Zaczynaj c od moich ulic, Wroc aw 1990, 50.  
4 Zob. „Postscriptum”. Kwartalnik Szko y J zyka i Kultury Polskiej. Uniwersytet l ski 

w Katowicach. Numer specjalny po wi cony polonistyce w Ameryce Pó nocnej, 2001, 1–2.  
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po wi conego polonistyce w Ameryce Pó nocnej. Zgromadzone wypowiedzi 
wielu wybitnych profesorów ameryka skich uniwersytetów tworz  subiektywny, 
a tym samym najwarto ciowszy, bo pochodz cy z „pierwszej r ki”, obraz polo-
nistyki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, która okazuje si  by  tam bardzo 
elitarn , wybieran , niestety, przez nielicznych, dyscyplin  nauki, szersz  jednak 
ni  tylko tradycyjnie uto samiane z ni  w kraju studia j zyka i literatury polskiej, 
bowiem zagarniaj c  tak e do swego zakresu na przyk ad nauczanie polskiej 
historii, geografii, socjologii czy politologii. Jedn  z najwa niejszych, wskazywa-
nych przez polonistów ameryka skich, ró nic modelowych (nie miejsce tu, aby 
wymienia  wszystkie niuanse) pomi dzy polonistyk  krajow  a ameryka sk  
w odniesieniu do dydaktyki jest fakt, e student w Ameryce nie jest w stanie / nie 
ma takiej mo liwo ci w ramach struktur uniwersyteckich zaliczy  bardzo szero-
kiego, chronologicznego kursu j zyka i literatury polskiej. W zamian za to mo e 
skorzysta  z oferowanych mu, stoj cych nierzadko na wysokim poziomie, kur-
sów specjalistycznych dotycz cych wybranych przez wyk adowc  zagadnie  (np. 
dramatów Gombrowicza czy poezji Norwida). Odnotowanie tych odmienno ci, 
u wiadomienie sobie wittlinowskich „blasków i cieni” polonistyki powstaj cej za 
Atlantykiem i w kraju, pozwala na zrozumienie specyfiki obu jej obszarów. 

Ksi ka Micha a Mikosia Zarys historii polonistyki w Ameryce Pó nocnej jest nie 
tylko jeszcze jedn  prób  opisania fenomenu obecno ci j zyka polskiego i litera-
tury polskiej w wiecie, ale przede wszystkim kolejnym wa nym g osem w cha-
rakteryzowanej tu debacie. G osem p yn cym z USA (Autor od wielu lat jest 
profesorem Uniwersytetu Wisconsin–Milwaukee), ale omawiaj cym te  zjawiska 
zachodz ce w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, a skierowanym do odbiorcy nie 
tylko krajowego czy ameryka skiego, ale tak e ka dego, komu zale y na propa-
gowaniu kultury polskiej za granic . 

Bardzo wa n  form  dzia alno ci polonistów zagranicznych, rzecz jasna tak e 
pó nocnoameryka skich, jest promocja kultury polskiej w wiecie, odpowie-
dzialna rola ambasadora polsko ci, bowiem cz sto w a nie wyk adowca uniwer-
sytecki uto samiany jest z jej kwintesencj . Micha  Miko  podj  si  nie tylko tej 
trudnej funkcji. Jego ksi ka, cz ca podziwu godn  gorliwo  statystyka, skru-
pulatno  historyka, panoramiczne spojrzenie historiozofa i entuzjazm t umacza 
kultur, ujawnia na pewno potrzeb  „ocalenia od zapomnienia” zjawisk wa nych, 
aczkolwiek bardzo szybko bez odpowiedniego zaakcentowania nikn cych 
w przesz o ci oraz przekonanie o konieczno ci budowania intelektualnych mo-
stów pomi dzy polonistyk  ameryka sk  i krajow . 

Zarys historii polonistyki w Ameryce Pó nocnej proponuje statystyczne uj cie zagad-
nienia na szerokim tle historycznym, pokazuje przenikanie si  historii emigracji 
polskiej i dziejów Stanów Zjednoczonych, opatruj c te gruntowne dane analizu-
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j cym komentarzem. To imponuj ce i bardzo cenne przedsi wzi cie, nie tylko 
ze wzgl dów informacyjnych, zarówno dla polonistów ameryka skich, jak 
i krajowych. Przywo ywane bowiem z pozoru suche liczby (np. z 2006 roku, 
kiedy Center for Advanced Research on Language Acquisition na Uniwersytecie 
Minnesota zarejestrowa  105 uczelni w Stanach i 9 w Kanadzie z zaj ciami 
z j zyka polskiego), precyzyjnie odnotowywane fakty historyczne (np. za o enie 
pierwszych szkó ek polskich w Ameryce w osiedlu Panna Maria w Teksasie 
w 1866 roku), skrz tnie notowane daty (np. 3 grudnia 1874 roku jako dzie  
powstania pierwszej regularnej szko y w USA z nauczaniem j zyka polskiego), 
d ugie listy nazwisk polonistów z Ameryki i przyje d aj cych tam na kontrakty 
z Polski, instytucji, z którymi byli oni lub s  nadal zwi zani, pisarzy polskich tworz -
cych na terenie USA i Kanady, t umaczy literatury polskiej na j zyk angielski, cenne 
wyliczenia w porz dku chronologicznym dzie  przet umaczonych na ten j zyk czy 
cho by alfabetyczna bibliografia tych t umacze , pod piórem Micha a Mikosia 
w zaskakuj cy sposób o ywaj , pokazuj , e rozwój polonistyki w Ameryce nie by  
ani zjawiskiem wyalienowanym, ani dzie em przypadku, a wynikiem wiadomej 
i cz sto heroicznej dzia alno ci grupy ludzi, dla których problem zachowania 
j zyka i kultury polskiej by  jednym z yciowych priorytetów. 

Historia polonistyki ameryka skiej, jak wynika z Zarysu, zaczyna si  od prze-
konania, e dzia alno  szkó ek parafialnych kultywuj cych nauk  j zyka pol-
skiego, nawet na do  niskim, co bez stronniczo ci przyznaje Autor, poziomie, 
jest potrzebna, rodzi si  z pasji i wiary w sens takiej do  egzotycznej w prze-
strzeni Ameryki aktywno ci. Odnosz  wra enie, e ksi ka Micha a Mikosia te  
jest dzie em pasjonata, b d cego niczym Hermes – którego chce uczyni  pre-
tendentem na stanowisko oficjalnego patrona t umaczy i interpretatorów – 
ambasadorem mi dzy kulturami, translatorem specyfiki polonistyki ameryka -
skiej, s usznie przekonanym o potrzebie takiej pracy. 


