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Zobaczy  wi cej wiata:  
polonistyki transatlantyckiej szanse i wyzwania 

Polonistyka transatlantycka – tak sformu owany termin z my l  o VI wiato-
wym Kongresie Polonistów brzmi chyba nie najgorzej, ale jest pomys em 
troch  na wyrost, bo za du y ten Atlantyk, nawet je li ograniczy  si  tylko 
do perspektywy po udniowoatlantyckiej. B dzie wi c tylko o polonistyce po-
udniowotransatlantyckiej – przede wszystkim jako wizji przysz o ci, bo te-

ra niejszo  tylko w niewielkim stopniu temat taki by uzasadnia a. 
Punktem wyj cia jest prze wiadczenie, e w my leniu o przysz o ci stu-

diów polonistycznych na tym kontynencie nale y wzi  pod uwag  przede 
wszystkim dziedzictwo i specyfik  polskiej emigracji, histori  zwi zków kul-
turowych, a tak e charakterystyczne cechy kultury krajów tego regionu. Po-
lonistyce w Ameryce aci skiej daleko do osi gni  studiów pó nocnoame-
ryka skich – kontrast jest ogromny. Ma ona jednak pewne tradycje oraz 
perspektywy rozwoju. Skoncentruj  si  na Brazylii, jako kraju, gdzie studia 
polonistyczne maj  ju  pewien dorobek oraz mo e najwi ksze szanse roz-
woju w Ameryce aci skiej. Znamienny mo e by  fakt, e w ostatnich la-
tach, gdy w Europie i Stanach Zjednoczonych wiele polonistyk traci o grunt 
pod nogami, w Kurytybie, na g ównym uniwersytecie federalnym stanu Pa-
raná, powsta  pierwszy w Ameryce Po udniowej kierunek pe nych studiów 
polonistycznych, dzi  z licz cym si  ju  dorobkiem. Ale studia te to nie tylko 
kierunek o solidnych podstawach instytucjonalnych, bo czy  nie jest tak, e 
wsz dzie tam, „gdzie dwóch si  zgromadzi” w imi  tego, czym jest poloni-
styka w najszerszym tego s owa rozumieniu, tam te  ona jest? W miar  roz-
woju studiów polonistycznych w Ameryce Po udniowej zapewne cenne by yby 
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kontakty, wymiana do wiadcze , a tak e wspólne inicjatywy badawcze z po-
lonistyk  pó nocnoameryka sk , których jak dot d brak. 

My l c o polonistyce transatlantyckiej, nawet tylko z perspektywy brazylij-
skiej, nie sposób nie odwo a  si , w pierwszej kolejno ci, do Witolda Gom-
browicza. Chocia  tak ma o interesowa  si  Brazyli , cho  to Argentyna jest 
wielkim tematem jego Dzienników, to stara  si  te  ogarn  swym spojrze-
niem ca y kontynent, a nawet obie Ameryki, jak w tym oto fragmencie W -

drówek po Argentynie: 

(…) Argentyna jest znacznie bardziej Ameryk  ni  Polska – Europ . Ale 

co prawda… Przecie  z jednej strony maj  Andy, a z drugiej Atlantyk, 

a w rodku rzeki, którymi mo na p yn  do Brazylii i Paragwaju. 

Ach, te perspektywy… Ile  razy porównywa em pod tym wzgl dem 

Polsk  z Argentyn . Tutaj wzrok wybiega jak pocisk, na po udniu Ziemia 

Ognista, na wschód Afryka, Europa, na pó nocy Stany… Argentyna zawie-

ruszona tak niepozornie gdzie  w k cie mapy jest w rzeczywisto ci wysta-

wiona na najdalsze wiatry, st d widzi si  wi cej wiata ni  z Anglii. A Pol-

ska? Wt oczona mi dzy tyle krajów i kraików, zduszona, z tym pokr tnym 

Ba tykiem, który ledwie przesmykami czy si  z oceanem, pozbawiona 

kszta tu geograficznego, zamazana… Je li geografia rz dzi duchem ludz-

kim, to duch w Polsce powinien by by  ma ostkowy, ciasny, za cianko-

wy… Ale czy  duch nie bywa przekorny? Antynomiczny? Czy  nie jest 

w stanie przezwyci a  siebie samego? Polska, wed ug mnie, powo ana 

jest do najskrajniejszego uniwersalizmu, poniewa  tylko to zdo a skom-

pensowa  jej geograficzne po o enie (Gombrowicz 1977, 205–206). 

Co z tego, e z Argentyny wida  tyle wiata, je li Argentyna jest tak bardzo 

zapatrzona w siebie, bardziej zaanga owana w roztrz sanie w asnej to sa-

mo ci ni  jej tworzenie, jak chcia by Gombrowicz. Ta argenty ska perspek-

tywa geograficzna (i przecie  nie tylko geograficzna) pozwoli a mu jednak 

zobaczy  „wi cej wiata”. eby zobaczy  „wi cej wiata”, trzeba zmieni  

perspektyw , ale mo na te  j  zmieni  i nic wi cej nie zobaczy . Nale y za-

tem i zmieni  punkt widzenia, i chcie  zobaczy  wi cej. „Zobaczy  wi cej” 

to imperatyw poznawczy. Nie on jednak by  przewodni  dewiz  naszych re-

lacji z „kontynentem Trzeciego Dnia Stworzenia”, jak okre li  Ameryk  Po-

udniow  Herman von Keyserling (Keyserling 2009). Przewa a a dewiza 

i etos eksploratorów: „posi  wi cej”, bo przecie  strategie kolonizacyjne 

okre la y w tak du ym stopniu równie  polski kszta t tej migracji, tego spo-

tkania z innym: wielkiej ch opskiej emigracji w XIX i XX wieku. a osnej 



HENRYK SIEWIERSKI: Zobaczy  wi cej wiata… 79 

emigracji, a osnej kolonizacji, je li wzi  pod uwag , w jakich przebiega a 

warunkach, a zw aszcza jak bardzo wynika a z niemo no ci rozwi zania 

spo ecznych i gospodarczych problemów na w asnym, polskim podwórku. 

Postawa cz ci elit popieraj cych zdobywanie na drugiej pó kuli przestrzeni, 

której tak naprawd  ani dla ch opów, ani dla mniejszo ci narodowych tu nie 

brakowa o – to temat wci  jeszcze do dyskusji. Z uogólnieniami trzeba 

ostro nie, ale je li znane i dyskutowane powiedzenie „Murzynem Parany jest 

Polak” („O negro do Paraná é o Polaco”) wejdzie do klasyki brazylijskiej so-

cjologii (Ianni 1972; Miodunka 1996), to mo e nie od rzeczy by oby spyta , 

czy ta wielka ch opska emigracja (kolonizacja) nie mia a te  czego  wspól-

nego z nowoczesn  odmian  niewolnictwa. Oczywi cie bez umniejszania he-

roizmu ch opa polskiego w jego odysei i jego drodze krzy owej, jego sukce-

sów, jego wk adu do kultury, do kultywacji kraju osiedlenia, bo w narzuconej 

mu roli kolonizatora nie czu  si  najlepiej, gdy  jego kultura to kultura kul-

tywacji, i tej przede wszystkim pozosta  wierny. 

Polonistyka transatlantycka nie mo e ignorowa  tego dziedzictwa. I nie 

chodzi tu tylko o prace na temat pi miennictwa emigracyjnego czy literatury 

krajowej podejmuj cej temat emigracji oraz w ogóle literatury tworz cej ob-

raz tamtego wiata. Tych prac jest ju  sporo i s  w ród nich wybitne, by 

wspomnie  cho by ksi k  Agnieszki Mocyk Piek o czy raj. Obraz Brazylii 

w pi miennictwie polskim w latach 1864–1939 (Mocyk 2005). Chodzi oby dzi  

jeszcze o co  wi cej, je li ju  marzy nam si  polonistyka przysz o ci wzbo-

gacona o transatlantyckie do wiadczenia i transatlantyckie perspektywy, 

zdolna zmienia  swój punkt widzenia, by zobaczy  „wi cej wiata”. 

Bo je li, jak s dzi Gombrowicz, powo ani jeste my do skrajnego uniwersa-

lizmu, mo e nie tylko z powodu konieczno ci skompensowania po o enia 

geograficznego, to trzeba tak patrze , by zobaczy  jak najwi cej wiata, ale 

nie tylko z lotu ptaka, lecz z konkretnych miejsc, nale y wi c patrze  rów-

nie  z tamtej strony oceanu, spojrzeniem kultywacji. 

Praktyka taka mo e si  te  przyczyni  – na zasadzie transkulturowego 

sprz enia zwrotnego, wi c odwzajemnionego spojrzenia – do tego, e i na-

sza dziedzina polonistyczna b dzie bardziej przyci ga a wzrok i b dzie wy-

ra niej postrzegana jako pole uprawy. 

Przek adaj c t  regu  na interesuj ce nas strategie badawcze i dydaktycz-

ne, mog oby to oznacza  zwrócenie uwagi bardziej na to, ku czemu kieruje 

prefiks trans- ni  inter-. St d metafora transatlantyku – który przenosi z jed-

nego brzegu na drugi, pozwala prze y  czy te  przezwyci y  dziel cy je dy-

stans, a potem znale  si  po drugiej stronie i stamt d patrze  na wiat oraz 
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w asne w nim odbicie – jest metafor  tak no n , równie  gdy pomy limy, e 

przezwyci anie dystansu jest przecie  naczeln  powinno ci  hermeneutyki. 

To, ku czemu kieruje prefiks trans-, nie musi by  wcale konkurencj  dla pa-

trzenia spomi dzy, dla perspektywy inter-tekstualnej, inter-kulturowej czy 

komparatystycznego patrzenia sponad. Tym bardziej, e dzi  komparatystyka 

to ju  nie tylko po-równywanie porównywalnego czy nie-porównywalnego, 

ale te  rodzaj hermeneutyki. 

Pisz c o recepcji literatury iberoameryka skiej w Polsce, Ma gorzata Ga-

szy ska-Magiera dochodzi do wniosku, e jej stan mo e sprawia  wra enie, 

i  literatura ta 

poza niezbyt licznym gronem fachowców nie jest ani lubiana, ani ceniona 

przez polsk  krytyk . Wyczuwa si  pewien dystans, eby nie powiedzie  

postaw  wy szo ci wobec literatury pochodz cej z krajów odleg ych, wi-

dzianych jako obszary pozbawione tradycji artystycznych (Gaszy ska-

-Magiera 2010, 594). 

Taka postawa krytyki kontrastuje z pozycj , jak  literatura ta zdoby a 

w ród czytelników w czasie boomu lat 70. ubieg ego wieku i okresie pó -

niejszym, a tak e ze stopniem jej oddzia ywania na literatur  rodzim  (np. 

mo na mówi  o polskiej wersji realizmu magicznego w prozie Olgi Tokar-

czuk, Izabeli Filipiak czy Paw a Huellego). 

Z kolei komparatystyka ze sw  programow  otwarto ci  na wszystkie kul-

tury stworzy a niew tpliwie szanse dla takich, które – jak polska – musz  si  

dobija  do sceny wiatowej ze zmiennym szcz ciem do g osu. Trudno 

przeceni  te mo liwo ci w erze globalizacji i trudno ich nie wykorzystywa , 

zw aszcza gdy kurcz  si  szanse obecno ci w postaci samodzielnych dyscy-

plin i kursów na uniwersytetach zagranicznych. Komparatystyka potrzebuje 

przecie  studiów dyscyplinarnych (które równie  jej potrzebuj ) i jest dla 

nich szans  poszerzenia, a nie substytutem. Je li jednak tak si  staje, prowa-

dzi  to mo e do kompleksu przemytnika, o czym na poprzednim kongresie 

mówi a Krystyna I akowicz, pokazuj c, jak wiele wspólnego z przemytem 

ma promocja j zyka i kultury polskiej w kampusach uniwersytetów amery-

ka skich, w a nie w ramach udost pnianych przez komparatystyk  mo li-

wo ci (I akowicz 2014, 178–190). Do przemytników porówna  te  t uma-

czy George Steiner w ksi ce Po wie y Babel, zwracaj c uwag  na fakt, e za 

ich spraw  to, co najbardziej w asne dla danej kultury, „zgromadzone sny, 

patenty na ycie, s  przemycane za granic ” (Steiner 2000, 324). Widzi on 
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w tym „cie  zdrady”, bo to w a nie rozproszenie ludzko ci po ród wielu j -

zyków, ich zró nicowanie, „osza amiaj ce bogactwo i ekscentryczno  ich 

form” (Steiner 2000, 324) stanowi  maj  po zawaleniu si  wie y Babel gwa-

rancj  jej witalno ci i twórczego charakteru. 

Je li t umacz, je li polonista za granic , który te  jest t umaczem, maj  co  

wspólnego z przemytem, to dlatego, e w jakim  sensie dzia aj  na przekór 

ustanowionym, czy te  naturalnym, zabezpieczeniom przep ywu warto ci. 

Je li za  mo na dopatrzy  si  w tym dzia aniu „cienia zdrady”, to tylko 

wówczas, gdy przemycanie warto ci b dzie wi za o si  z rozmienianiem ich 

na drobne, a tak e os abia o szanse ich kultywacji, co te  dzi  jest nie do 

unikni cia. Mo na jednak my le  o strategiach, które niekoniecznie prowa-

dzi  b d  do tak dos ownego rozumienia metafory przemytu czy zdrady. 

I w a nie gdy mowa o polonistyce transatlantyckiej, to równie  w sensie ta-

kiego my lenia. 

„Ach, te perspektywy… Te wiaty widziane z »k ta mapy«… I ta Polska 

»zduszona«…” – mówi Gombrowicz (1977, 205). 

Ale na takie dictum chcia oby si  dzi  odpowiedzie : niech e jego Latyno-

amerykanin te  wsi dzie na transatlantyk, postara si  spojrze  z naszej per-

spektywy, to mo e i wi cej wiata ni  tam, u siebie, zakre l  oczy. I mo e si  

zdziwi, e z tej Polski „wt oczonej mi dzy tyle krajów i kraików” (Gombro-

wicz 1977, 205) tak du o wida  i s ycha , a w dodatku po to, aby jeszcze 

wi cej zobaczy  i us ysze , wyprawia si  st d ró nych bohaterów w szeroki 

wiat, w tym na drug  stron  Atlantyku, a nawet… w kosmos, by „jak Guli-

wer – mogli ujrze  ma o  w asnej wielko ci i ogrom w asnej ma o ci” (ten 

cytat zapo yczy em od Przemys awa Czapli skiego z jego eseju o Stanis a-

wie Lemie – Czapli ski 2001, 5). 

Aby na koniec wyj  poza kr g antynomii i ogólników, chcia bym przed-

stawi  ma e odkrycie brazylianistyczno-polonistyczne, nie bez zwi zku 

z charakterem polonistyki transatlantyckiej, ledwie tutaj zarysowanym. Jest 

to zarazem konkretny przyk ad niespodzianek, jakie nas czekaj , gdy poloni-

styk  jako studium polskiej to samo ci próbujemy uprawia  równie  z dala 

od siebie, w ród innych i z innymi. 

Autorem wiersza napisanego w latach 70. ubieg ego wieku jest Carlos 

Drummond de Andrade, jeden z najwybitniejszych poetów brazylijskich. Po 

samej lekturze utworu nikt by nie przypuszcza , e tytu owy Magiczny Dok-

tor (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 najwi ksz  klientel  w mie cie. 

Nie chodzi na wizyty domowe 

i nie przyjmuje w gabinecie. 

Nikt nie widzi jego twarzy. 

Tajemniczy doktor okryty czerni , 

niewidoczny, 

jest tym, który leczy wszelkie dolegliwo ci 

(szczególnie te nieuleczalne), 

przychodzi na ratunek podtopionym, 

cierpi cym na duszno ci, 

boj cym si  burzy, 

nie pomijaj c kataru, ospy wietrznej, 

opryszczki, kurzajek, pó pa ca 

paso ytów, biegunki, czyraków 

i nie pobiera pieni dzy 

i nie pobiera pieni dzy, 

nawet w wi ta? 

Wystarczy otworzy  ksi k  na odpowiedniej stronie. 

Pedro Luis Napoleão Chernoviz – w a ciwe nazwisko Piotr Napoleon 

Ludwik Czerniewicz (1812–1882) – by  uczestnikiem powstania listopado-

wego. Po jego upadku wyemigrowa  do Francji, gdzie sko czy  studia me-

dyczne i pracowa  jako chirurg w szpitalu w Nimes. W 1839 roku wyjecha  

do Brazylii, gdzie przez pi tna cie lat prowadzi  dzia alno  lekarsk  oraz 

naukow  jako cz onek Imperialnej Akademii Medycyny w Rio de Janeiro. 

Jego ksi ka Formulário e guia médico wydana w 1841 roku, rodzaj lekarskiego 

wademekum, sta a si  prawdziwym bestsellerem, do 1924 roku doczeka a si  

dziewi tnastu wyda . Jest to niew tpliwie najpopularniejsza ksi ka polskie-

go autora w Brazylii. Dowody tej popularno ci mo na znale  w wielu 

utworach literatury brazylijskiej, a tak e w podaniach ludowych, gdzie Cher-

noviz, o bli ej nieokre lonym pochodzeniu, wyst puje jako legendarny 

uzdrowiciel. Ma on swoje miejsce w historii brazylijskiej medycyny, równie  

jako autor innych ksi ek i rozpraw naukowych, a cho  w wiadomo ci po-

tocznej nie jest rozpoznawany jako Polak, to prace specjalistyczne mówi  

o kraju jego pochodzenia (Urba ski 1991, 116–118; Guimarães 2005). 

To szczególny przyk ad obecno ci polskich ladów w literaturze obcej, 

które w praktyce polonistycznej za granic  mog  by  cennym punktem wyj-
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cia 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 con-

text 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 can-

ons of foreign literature presented in the article may become a starting point for some to re-

gard from a distance something, which is close, for others to look closely at something, 

which is far away. 
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