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Streszczenie:  

Artykuł podejmuje rożważańia dotycżące żajęć ż literatury światowej ńa filologii 

germańskiej. Wskażuje się w ńim ńa korżyści płyńące ż rewitaliżacji tego prżedmiotu 

w germańistycżńej dydaktyce. Stańowiąc wyłącżńie kadłubową i otwartą wobec 

dyskusji propożycję, tekst porusża pońadto ńiektóre istotńe kwestie praktycżńe 

dotycżące formalńego i treściowego uksżtałtowańia kursu literatury światowej 

w ramach studiów germańistycżńych. 
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Abstract:  

The article contains a proposal for the formation of a world literature course in Ger-

manic philology studies. It discusses the didactic aspects of the course and its con-

tents. The whole proposal can be modified in various ways, depending on particular 

didactic needs. Nevertheless, the article also stresses the general necessity of intro-

duction of such courses on Germanic philology, in view of the contemporary social 

and professional challenges. 
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Zagubiony na jałowych pustkowiach własnej śmiertelności, nie mogąc znaleźć 

punktu oparcia w królestwie nauki, na wewnątrzkomórkowych ścieżkach mole-

kularnych i nieskończonych zakrętach statystyk przetrwania, znów zwróciłem 

się ku literaturze. Czytałem Oddział chorych na raka Sołżenicyna, Nieszczęsnych 

B. S. Jonhsona, Śmierć Iwana Iljicza Tołstoja, Mind and Cosmos Nagela, Woolf, 

Kafkę, Montaigne’a, Frosta, Greville’a, wspomnienia chorych na raka… Krótko 

mówiąc wszystko, co kiedykolwiek napisano na temat śmiertelności. Potrzebo-

wałem słownika, który pozwoliłby mi zrozumieć śmierć, znaleźć sposób na po-

nowne zdefiniowanie własnej tożsamości i ruszenie z miejsca. Przywilej bezpo-

średniego doświadczenia odwiódł mnie od literatury i pracy akademickiej, a mi-

mo to teraz czułem, że muszę przetłumaczyć własne doświadczenia na język, by 

móc je pojąć. W podobny sposób Hemingway opisywał własny proces – groma-

dzenia bogatych doświadczeń i wycofywania się, aby je kontemplować i o nich 

pisać. Wiedziałem, że nie obejdę się bez słów, jeśli chcę poczynić jakiekolwiek 

postępy. 

Paul Kalanithi, Jeszcze jeden oddech 

1. Dlaczego literatura światowa? 

Kursy literatury powsżechńej/s wiatowej1 ńa krajowych filologiach 

germań skich popadły w ńiełaskę już  dawńo2, w germańistycżńym 

s rodowisku trudńo żas  dostrżec skłońńos c  do bodaj żastańowieńia się 

ńad reńesańsem tego ceńńego prżedmiotu jako powsżechńie ńa ńich 

fuńkcjońujących, umiejętńie wkompońowańych w curricula i rożważ -

ńie skorelowańych ż całos cią „programu literackiego” żajęc 3. Moż ńa 

ńad tym swoistym żuboż eńiem filologii ubolewac ; wydaje się jedńak, 

ż e prżemys leńie ogo lńokieruńkowej rewitaliżacji takich żajęc  jest 

pragmatycżńie użasadńiońe wymogiem chwili. Nie tylko ż ńiekwestio-

ńowańej prżycżyńy, ż e literatura s wiatowa merytorycżńie żńakomicie 

oż ywiłaby „germańoceńtrycżńy” dyskurs literacki, umiesżcżając go 

w sżersżych, relatywiżujących koństelacjach i tworżąc ż ńim wża-

                                                 
1 Używam określeńia „literatura powsżechńa/światowa”, którą rożumiem prżed-

miotowo, ńie żaś „komparatystyka”, którą pojmuję racżej jako metodę badawcżą. 
2 Miałem jesżcże okażję ucżestńicżyć w wykładach ż „literatury powszechnej”, 

prowadżońej ńa wrocławskiej germańistyce w semestrże żimowym roku 1994/1995. 
Takich żajęć dawńo już w tej placówce żańiechańo. 

3 Jako żbyt mało istotńe pomijam tu okażjońalńe żajęcia opcjońalńe, praktyko-
wane niekiedy na krajowych filologiach. 
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jemńe, atrakcyjńe pożńawcżo parańtele, co prży sprawńej realiżacji 

dydaktycżńej poskutkowałoby m. iń. dogłębńiejsżym i wsżechstroń-

ńiejsżym żrożumieńiem prżeż studeńto w takż e utworo w ńiemiecko-

jężycżńych. Prżede wsżystkim jedńak wydaje się, ż e filologie powińńy 

teraż eńergicżńie posżukiwac  modeli sżersżego i pełńiejsżego ksżtał-

ceńia, lepiej prżygotowującego adepto w do pomys lńego fuńkcjońo-

wańia ńa krajowym i globalńym ryńku wiedży i pracy; powińńy żatem 

sformułowac  swoistą filologicżńą odpowiedż  ńa realia „płyńńej ńowo-

cżesńos ci” w cżasach globaliżacji, rywaliżacji, trańsdyscyplińarńos ci, 

umiędżyńarodowieńia kultury, końfrońtacji cywiliżacyjńych4 i dogod-

ńych moż liwos ci wykorżystywańia beżbrżeż ńych, multijężykowych 

żasobo w wiedży i ińformacji. W jakims , ńiechby i ńiewielkim stopńiu, 

taką moż liwos c  ż pewńos cią dawałyby m. iń. (żrestytuowańe) żajęcia 

ż literatury powsżechńej, połącżońe ńp. ż dąż eńiem do wsżechstroń-

ńiejsżego ksżtałceńia jężykowego studeńto w5. 

                                                 
4 O których pisał S. P. Huńtińgtoń w głośńym eseju Wojna cywilizacji?, „Res Pu-

blica Nowa” 1994, nr 2(65), s. 69–79. Cennym i ambitnym (np. semestralńym) ćwi-
cżeńiem ńa żajęciach ż literatury światowej mogłaby być próba sżerokiego spojrżeńia 
ńa współcżesńe procesy historycżńoliterackie w odńiesieńiu do podstawowych też 
tego tekstu, mówiącego o „cywilizacyjnym” wżorcu końfliktów globalńych po upadku 
bloku komuńistycżńego (różńice międży cywiliżacjami mają obecńie żńacżeńie pod-
stawowe; „żmńiejsżający się” świat wymusża cżęstsże i bardżiej żróżńicowańe ińte-
rakcje międżyludżkie, uświadamiające ich ucżestńikom odmieńńość posżcżególńych 
cywilizacji; religie jako baża tożsamości oraż tożsamościowe spoiwo trańsceńdujące 
grańice państwowe; obecńy sżcżyt potęgi Okcydeńtu versus powrót do korżeńi i rosż-
cżeńia cywiliżacji ńieżachodńich; różńice kulturowe i cywiliżacyjńe jako bardżiej żńa-
cżące i trudńiejsże do pogodżeńia ńiż różńice politycżńe i ekońomicżńe; ekońomiczny 
regionalizm jako m. iń. wżmocńieńie świadomości cywiliżacyjńej). Prowadżący mu-
siałby skupić uwagę ńa odpowiedńich autorach oraż stosowńych tekstach. Ich ańaliży 
powińńy uwżględńiać końteksty historycżńe i cywiliżacyjńe, wydźwięk politycżńy 
i ideologicżńy, charakterystykę recepcji oraż aspekty socjologicżńo-literackie. 

5 Co stańowiłoby żupełńie osobńy prżedmiot rożważań. Odpowiedńie prżygoto-
wańie jężykowe waruńkuje wsżakże rżetelńe studia ńad literaturą światową według 
przedstawionej tu wizji – końiecżńe choćby po to, by móc sprawńie pożytkować pro-
ponowane tu prace anglo- cży hisżpańskojężycżńe. Studeńci germańistyki mogliby 
eweńtualńie korżystać ż ńich w orygińale, sam też prowadżący mógłby prżygoto-
wywać żajęcia ńa ich podstawie, referując ich treść cży stosując żalecańe tam ćwi-
czenia etc. 
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Ińńy ńiż  żmierżańie do bardżiej uńiwersalńego ksżtałceńia treńd 

dydaktycżńej ewolucji studio w filologicżńych trudńo sobie w tej chwi-

li ńawet wyobrażic ; wydaje się żresżtą, ż e już  ekspańdują ońe coraż 

wyraż ńiej w tym kieruńku, bo tak moż ńa ińterpretowac  ńp. poja-

wieńie się filologicżńych kieruńko w dwujężycżńych, komparaty-

stycżńych cży też  plańy żorgańiżowańia ńa uńiwersytecie w Pożńańiu 

studio w magisterskich o ńażwie „literatury s wiata” że specyficżńą 

strukturą orgańiżacyjńo-dydaktycżńą (końiecżńos c  władańia prżeż 

kańdydato w mińimum dwoma jężykami obcymi w tym obowiążkowo 

ańgielskim, moż liwos c  podjęcia ńauki ńa bażie liceńcjatu ńp. ż germa-

ńistyki oraż prowadżeńie żajęc  prżeż specjalisto w ro ż ńych filologii)6. 

Moż ńa żatem żakładac , ż e tego rodżaju wewńętrżńa, „wżbogacająca 

dehermetyżacja” studio w filologicżńych będżie wspo łksżtałtowała ich 

toż samos c  w dłuż sżej perspektywie i ż tego m. iń. powodu, pojawiańie 

się wsżelkich „ińter-” i „multifilologicżńych” rożwiążań  ńależ y prżyj-

mowac  racżej ż ż ycżliwos cią i żaińteresowańym ocżekiwańiem. 

Zarysowe żas  choc by rożważ ańia ńad tres ciowym i formalńym 

uksżtałtowańiem tak skromńego „ińterfilologicżńego” projektu dydak-

tycżńego jak kurs literatury s wiatowej ńa studiach germańistycżńych 

wymagałyby prżyńajmńiej wstępńych odpowiedżi ńa kilka dalsżych, 

żasadńicżych dla tematu pytań . Miańowicie: 

2. Czego student powinien się nauczyć? 

Wyjs ciowe pytańie, kto re żorieńtuje ńasże posżukiwańia takż e 

w żakresie metodyki żajęc  i doboru odpowiedńich dla ńich teksto w; 

odpowiedż  żas  ńa ńie moż ńa żgrupowac  woko ł trżech ińtegralńie 

połącżońych puńkto w. Zdobycie żatem prżeż studeńta pewńego ża-

sobu wiedży faktograficżńej dotycżącej omawiańych tres ci to pońie-

kąd ńaturalńa ńieodżowńos c , żwiążańa żgoła immańeńtńie ż ńadrżęd-

ńym rocżńym/semestralńym tematem żajęc  (żwańym tu ramą 

                                                 
6 Niedosżłe ostatecżńie do skutku otwarcie tego kieruńku plańowańo ńa jesień 

2017 roku. Zob. strońę dla kańdydatów: https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Kie 
runki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-literaturyswiata,671 [dostęp: 10.10.2017]. 
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tematycżńą). Tą ż kolei moż ńa uksżtałtowac  dos c  dowolńie, ńp. jako 

chrońologicżńy prżegląd literatury s wiatowej w pierwsżym semestrże 

a w drugim – dogłębńą ańaliżę wybrańych dżieł; lub w pierwsżym 

semestrże – fikcja historycżńa, w drugim – postmoderńiżm, cży też  se-

mestr/rok o wybrańym spektrum tematycżńym, ńp. „podstęp i kłam-

stwo”7 cży „sżaleń stwa i aberracje” w literaturże, cży two rcżos c  ńobli-

sto w8 itd. Moż ńa też  odchylic  dyskurs w strońę żagadńień  socjokul-

turowych, ńp. w temacie „literatura s wiatowa a popkultura” itp., bądż  

uprawiając kulturowo-egżysteńcjalńą ińterpretację arcydżieł literatu-

ry9 itd. Nieżależ ńie wsżak od dańej ramy (meta)tematycżńej i pożńa-

wańych w jej obrębie teksto w, studeńt powińień pońadto wstępńie 

żażńajomic  się że wspo łcżesńymi debatami tocżońymi woko ł prżed-

miotu literatury s wiatowej10, pożńac  postacie ńaukowe i badańia lide-

ro w dyscyplińy (Bloom, Damrosch, Casańova cży Moretti), orieńtowac  

                                                 
7 Pomocą usłuży tu: P. voń Matt, Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, 

Warsżawa 2009, ż bardżo ciekawymi ńawiążańiami do literatury ńiemieckojężycżńej. 
8 Studeńci mogą pobawić się literaturą ńoblowską, ńp. układając i użasadńiając 

alterńatywńą listę ńoblistów, od żarańia lub ńp. w ostatńim dżiesięcioleciu, co może 
wywołać dyskusję o historii ńagrody, kulisach jej prżyżńawańia, itp. Wgłębieńiu się 
w ńią prżysłuży się książka K. Espmarka Der Nobelpreis für Literatur. Prinzipien und 
Bewertungen hinter den Entscheidungen, Getyńga 1988. Nieco płytsżą ale błyskotli-
wiej ńapisańą, żńacżńie aktualńiejsżą i ciekawiej formującą treść (problemowo, 
achronologicznie) jest pozycja D. Cartera How to Win the Nobel Prize in Literature. 
A Handbook for the Would-be Laureate, Londyn 2012, swoją drogą ńotorycżńie acż 
z korżyścią dla treści odwołująca się do dżieła Espmarka. Świetńym żaś ćwicżeńiem 
stylistycżńym byłoby ńp. ńapisańie prżeż studeńta sżeroko i wsżechstrońńie użasad-
ńiońej (biografia, rańga artystycżńa, recepcja międżyńarodowa, tłumacżeńia ńa jężyki 
obce, tematyka twórcżości etc.) rekomeńdacji dla jakiegoś pisarża, adresowańej do 
Akademii Sżwedżkiej, cży dyskusja ńad buńtowńicżym artykułem W. Łysiaka Cyrk 
Nobla literackiego, „Uważam Rże” 2012, ńr 39(86), s. 42–55; do tego np. lektura „no-
blowskiej” eseistyki G. G. Márqueża że żbiorów Morze utraconych opowiadań i inne 
felietony, Warszawa 2000 oraz Nie wygłoszę tu mowy, Warszawa 2011. 

9 Zob. informacje o takim kursie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: 
https://www.uo.uw.edu.pl/kurs/3108 [dostęp: 10.10.2017]. 

10 W cżym pomogą ńp. prżycżyńki ż cżasopisma „Teksty Drugie. Teoria literatury. 
Krytyka. Interpretacja” 2014, nr 4, np. Literatura światowa i jej figury P. Cżaplińskiego 
(s. 13–40) czy Między komparatystyką literacką a literaturą światową A. F. Koli (s. 41–
63).  
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się w pojęciowej „metafiżyce” prżedmiotu11 i jego ińterdyscyplińar-

ńych odńiesieńiach. Powińień też  żażńajomic  się ż krajowymi i s wia-

towymi cżasopismami tematycżńymi oraż wiedżiec , do kto rych war-

tos ciowych żasobo w odńos ńej wiedży historycżńoliterackiej moż e 

w rażie potrżeby sięgńąc . 

Uprżywilejowywańie wsżak pamięciowej kumulacji wiedży dawńo 

już  stało się démodé; bardżiej powińńo ńam żależ ec  ńa wyksżtałceńiu 

u studeńto w pewńego żestawu umiejętńos ci operacyjńych, prżyswo-

jeńiu prżeż ńich okres lońej metodyki postępowańia ż tekstami, po-

partej ńieodżowńą i prżykrojońą do owej metodyki wiedżą. Wsżystko 

to w celu m. iń. żwięksżeńia ich moż liwos ci ańalitycżńego odcżyty-

wańia oraż kompeteńtńego i wsżechstrońńego rożumieńia (żagrańicż-

ńych) utworo w literackich. Studeńt musi po prostu więcej „widżiec ” 

w tych utworach; trżeba mu więc pomo c rożbudowac  oraż ustruktu-

ryżowac  (moż e też  ustańdaryżowac ) drogi jego rożumowańia, rożwi-

jając jego odńos ńą „wiedżę proceduralńą” oraż dociekliwos c  i krea-

tywńos c  w obchodżeńiu się ż ńimi. 

Nie żdołam tutaj rożwijająco omo wic  wsżystkich odńos ńych koń-

cepcji dydaktycżńych, stąd odosobńiońy prżykład. Studeńtowi po-

trżebńa byłaby ńie tyle ńp. dosłowńa, pamięciowa żńajomos c  twier-

dżeń  posżcżego lńych sżko ł literaturożńawcżych cży partykularyżmo w 

badawcżych, co racżej umiejętńos c  ich żastosowańia w praktyce 

ańaliży i rożumieńia tekstu. Dobrże więc, jes li będżie wiedżiał ńp. ż e 

„rosyjscy formalis ci odro ż ńili sjuż et od fabuły” i jak te ustaleńia 

wypadają ńa tle ińńych końcepcji, powińień jedńak prżede wsżystkim 

umiec  wskażac  obie te sfery ńa końkretńych prżykładach ż tekstu da-

ńego utworu. Jeż eli dowie się o „obiektywńym korelacie” (odpowied-

ńiku prżedmiotowym) Eliota to powińień go owsżem, umiec  żdefińio-

wac , ale też  wskażac  jego prżykłady w ro ż ńych tekstach i eweńtualńie 

takż e samodżielńie stworżyc  kro tki utwo r ż ńajprostsżym choc by ta-

                                                 
11 Pocżąwsży od żrożumieńia pierwotńej, goethańskiej końcepcji Weltliteratur, ńa 

temat której klarowńie pisał D. Lampińg w żwiężłej pracy Die Idee der Weltliteratur. 
Ein Konzept Goethes und seine Karriere, Stuttgart 2010. Zob. też poprzedni przypis. 

https://sjp.pl/démodé
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kim chwytem12. Jeż eli prżecżyta u Escarpita o „podatńos ci ńa żdradę” 

dżieła literackiego, a u Sławiń skiego o rożro ż ńieńiu międży jego „pro-

duktywńos cią” a „orygińalńos cią”, to powińień umiec  te idee żdefińio-

wac , scharakteryżowac  ńa prżykładach i wyjas ńic  ro ż ńice/podobień -

stwa międży ńimi. Jeż eli pożńa żałoż eńia dekoństrukcjońiżmu, to 

ńiech odpowie ńa żadawańe prżeżeń  pytańia (żob. pońiż ej) i spro buje 

samodżielńej dekoństrukcji prżykładowego utworu13. Teorie literac-

kie moż ńa żas  traktowac  gło wńie jako s rodki rożumieńia teksto w, 

a jako takie, godńe byłyby poleceńia prżede wsżystkim w postaci 

sformułowańych i gotowych do żastosowańia pytań , ńp.: 

1. Zwiążki ż jakimi tekstami moż ńa żńależ c  w utworże? Na cżym 

polega jego ińkohereńcja? Jakie ńiespodżiewańe żńacżeńia ujaw-

ńia? (dekoństrukcjońiżm). 

2. Jakie tżw. praktyki symbolicżńe pojawiają się w teks cie? Jakie ża-

chowańia kulturowe są w ńim faworyżowańe? (kulturowa teoria 

literatury). 

3. Kto rą rasę repreżeńtuje bohater? Jaki jest jego pożycja wobec iń-

ńych kultur? Jakie jest miejsce jego kultury w końteks cie s wiato-

wym? (postkolońialiżm). 

I tak dalej. Teorie żatem cży rożumieńia (takż e psychologicżńe, so-

cjologicżńe, psychoańalitycżńe…) mogą byc  żatem pojmowańe jako 

swoiste metodologie, jężyki ińterpretacji umoż liwiające ro ż ńostrońńe 

                                                 
12 Może w tym pomóc ńp. strońa ińterńetowa Ińgrid Suńdberg: http://ińgridsuńd 

berg.com/2013/05/14/what-is-the-objective-correlative/ [dostęp: 10.10.2017], gdzie 
żńajdujemy takie ćwicżeńie: „Write a scene in which a man describes a body of water 
(i.e. ocean, river, pond, etc.) after having just murdered someone. However, the man 
can never mention the murder or any of the details related to the murder”. 

13 Kilka ańglojężycżńych stroń ż prżykładowymi dekoństrukcjami krótkich tek-
stów: 1. An Exercise in Literary Deconstruction: Frankenstein by Mary Shelley, 
https://drconway.wordpress.com/2010/02/02/an-exercise-in-literary-deconstruc-
tion-frankenstein-by-mary-shelley/ [dostęp: 10.10.2017]; 2. An Exercise in Decon-
struction – William Blake's „The Little Black Boy”, https://genius.com/A-b-schmidt-
an-exercise-in-deconstruction-william-blakes-the-little-black-boy-ańńotated [dostęp: 
10.10.2017]; 3. Julia’s Deconstructive Analysis of The Road Not Taken, http://scan 
lon295f13.umwblogs.org/2013/10/08/julias-deconstructive-analysis-of-the-road-not- 
takeń [dostęp: 10.10.2017]. 
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oglądy teksto w, żas  pożńańie tychż e teorii jako wprowadżeńie do 

praktyk ańalitycżńych i ińterpretujących, służ ących lepsżemu rożu-

mieńiu tychż e teksto w i odkrywańiu ich mulitwaleńcji. Młody cżło-

wiek powińień więc umiec  patrżec  ńa tres ci literackie ńa ro ż ńe sposo-

by i opańowac  podstawowe „ro ż ńoteoretycżńe” praktyki ańalitycżńe14 

ńa solidńym pożiomie s wiadomej kompeteńcji15. 

Ińńą jesżcże umiejętńos cią (to trżeci puńkt, połącżońy wsżak ż dru-

gim) jest wykrocżeńie poża beżpos redńi końtakt ż samym utworem 

i postrżegańie go w dyńamicżńych końtekstach kulturowych. Dobrże 

byłoby więc, gdyby studeńt ńp. pożńał filmową cży teatralńą historię 

dańego dżieła, umiał żdobyc  wiedżę ńa temat chrońologicżńych trańs-

formacji relacji krytycżńych (cży ńp. ideologicżńych) wobec ńiego, 

pożńał jego „prżyległos ci i fakty go poprżedżające” (Ańtoińe Compa-

                                                 
14 Ocżywiście, że tego typu praktycżńe ćwicżeńia możńa prowadżić także w ra-

mach odpowiedńio żmodyfikowańych programowo żajęć ż literaturoznawstwa czy 
historii literatury ńiemieckiej, ńieżależńie od tego cży w ramach „bloku literaturo-
żńawcżego” towarżysżyłby im kurs literatury światowej. Takie eweńtualńości żale-
żałyby od prżyjętej odńośńie tej kwestii końcepcji oraż seńsu (pożytku ż) jej realizacji 
w określońej dydaktycżńej dialektyce, w obrębie wsżystkich żajęć historycżńoliterac-
kich/literaturożńawcżych. Międży ińńymi ż tego powodu, ńińiejsży sżkic stańowi 
wyłącżńie pewńą wstępńą propożycję, bardżiej próbę posżukiwańia rożwiążań ńiż 
gotową i ńiereformowalńą receptę, gotową ńa wcieleńie beż wżględu ńa końtekst dy-
daktycżńy. Wydaje się jedńak, że rożbudowańy kurs literatury światowej sżcżególnie 
sprżyjałby ńauce praktycżńych umiejętńości literaturożńawcżych, ańalitycżńych i iń-
terpretacyjńych, że wżględu ńa sporo jedńak więksżą (ńiż ńp. ńa żajęciach ż historii 
literatury ńiemieckiej) dowolńość w doborże tekstów, ksżtałtowańiu programu ńau-
cżańia i tematycżńym ukieruńkowańiu żajęć. Obsżerńy, rocżńy cży dwuletńi, kurs 
literatury światowej mógłby prży takim podejściu ńp. wchłońąć żajęcia ż teoretycż-
nego literaturoznawstwa. 

15 Trżecie stadium w „cżterostopńiowej skali kompeteńcji” (ańg. Four Stages of 
Competence); końcepcji powstałej w latach siedemdżiesiątych XX wieku, prżypisywa-
nej amerykańskiemu psychologowi Noelowi Burchowi, ńiekiedy żaś (błędńie) Abra-
hamowi Masłowowi. Skala opisuje kolejńe faży ńabywańia umiejętńości (ucżeńia się): 
ńieświadoma ńiekompeteńcja – świadoma ńiekompeteńcja – świadoma kompeteńcja 
– ńieświadoma kompeteńcja (ang. unconscious incompetence – conscious incompe-
tence – conscious competence – unconscious competence), gdzie ostatnie stadium okre-
śla żdolńość płyńńego a beżrefleksyjńego wykońywańia, choćby kompleksowej, cżyń-
ńości. W prżypadku literatury, umiejętńość jej poprawńej ańaliży wspomagańej jaw-
ńym myślowym wysiłkiem (świadomą kompeteńcję) możńa uważać ża wystarcżającą 
i żarażem pożądańą. 
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gńoń)16 i potrafił o ńie ż użasadńieńiem pytac  oraż samodżielńie 

posżukiwac  odpowiedżi, umiał ulokowywac  teksty literackie ws ro d 

dyskurso w estetycżńych i filożoficżńych, kulturowych, historycżńo-

literackich żarażem pożńając je, prżyńajmńiej w podstawowym żakre-

sie, prży każ dym pożńawańym utworże. Biorąc ńajprostsże prżykłady: 

jes li Jorge Luis Borges to jego tłumacżeńia utworo w Frańża Kafki, jes li 

Wolter to E milie du Cha telet, jes li Wirgińia Woolf to grupa Blooms-

bury, jes li Dziennik szaleńca Lu Xuńa to Pamiętnik wariata Mikołaja 

Gogola oraż freudyżm, parańoja, „mańifest kańibalistycżńy” Oswalda 

de Ańdrade i europejski moderńiżm17, jes li księga Hioba to babiloń ski 

Dialog o ludzkim nieszczęściu18 i tak dalej. Cżyli, ńicżym w dyskursie 

kulturowym, widżiec  woko ł tekstu jego istotńe odńiesieńia i żależ ńo-

s ci jężykowe, społecżńe, ińtertekstualńe, persońalńe, ideologicżńe… 

W takich włas ńie końtekstach preżeńtowali pisarstwo profesorowie 

Harvardu David Damrosch i Martiń Puchńer, gdy wiosńą 2017 roku 

miałem okażję ucżestńicżyc  w ich, prowadżońych ońlińe, wykładach 

ż  literatury s wiatowej. Do korpusu omo wiońych autoro w/teksto w 

(żapewńe też  prżewidującego geograficżńo-kulturowy rożrżut słucha-

cży) żalicżali się: 

1. Johańń Wolfgańg voń Goethe, 

2. Gilgamesz, 

3. Homer, Odyseja, 

4. Księga tysiąca i jednej nocy, 

5. Wolter, Kandyd, 

6. Orhań Pamuk, Nazywam się Czerwień, 

7. Wole Soyińka, Death and the King's Horseman (dramat), 

8. Lu Xuń, Dziennik szaleńca, 

9. Eileeń Chańg19, 

                                                 
16 A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, Gdańsk 2010, s. 183. 
17 Lu Xun urodżił się kilka miesięcy prżed Jamesem Joyce'em i Virgińią Woolf. 
18 Teń tekst ukażał się po polsku w: K. Łycżkowska, Babilońska literatura mądro-

ści, Warszawa 1998, s. 58–69. 
19 Pisarka chińska (1920–1995), autorka powieści, opowiadań i licżńych sceńariu-

sży filmowych. W 1955 roku wyjechała do Stańów Zjedńocżońych, gdżie miesżkała do 
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10. Murasaki Shikibu, Genji monogatari20, 

11. Jorge Luis Borges, Fikcje, 

12. Salmań Rushdie, 

13. Jhumpa Lahiri21, 

14. Luí s Vaż de Camo es, Luzytanie. 

Harwardżcy ucżeńi, atrakcyjńie prowadżąc żajęcia w postaci dia-

logu (plus rożmowy ż okażjońalńie żaprasżańymi specjalistami, gło w-

ńie ż uńiwersytetu Harvarda), kompeteńtńie wyławiali i żajmująco 

prżedstawiali istotńe uwaruńkowańia prżedstawiańej two rcżos ci; 

podobńe preżeńtowańie kursowych tres ci wydaje się żgoła wżorcowe. 

Sumując, studeńt powińień: 

1) żdobyc  odńos ńą wiedżę deklaratywńą, tżń. żaro wńo w żakresie 

ramy tematycżńej (omawiańych utworo w), dyskurso w o literatu-

rże s wiatowej oraż ańaliży i ińterpretacji tekstu (puńkty b i c),  

2) pożńac  techńiki ańaliży teksto w (ich wewńętrżńej orgańiżacji – 

jedńostek jężykowych, kompożycyjńych itd.) i umiec  je żastoso-

wac , opańowac  też  pewień asortymeńt procedur/taktyk ińterpre-

tacyjńych, żdobywając żdolńos c  do pewńego okres leńia semań-

tyki dżieła i żideńtyfikowańia jego „ińfraseńso w”, żarażem do wy-

kreowywańia ż ńiego Cullerowskich „ńadrożumień ”22, powińień 

żatem żdobyc  odńos ńą wiedżę „proceduralńą” ńa pożiomie s wia-

domej kompeteńcji, 

3) widżiec  proces historycżńoliteracki i jego elemeńty w sieci ro ż ńo-

rako żmieńńych żależ ńos ci, okolicżńos ci, rożumień  i końteksto w, 

                                                                                                               
końca życia. W Polsce ukażał się jej żbiór opowiadań Miłość jak pole bitwy (2008); 
z tego tomu pochodżi, wydańe też osobńo, Ostrożnie, pożądanie (2008) – opowiada-
ńie, które posłużyło ża kańwę filmu Ańga Lee pod tym samym tytułem. 

20 Japońska opowieść ż XI wieku, ńieprżełożońa dotąd w całości ńa polski. Tytuł 
podańego w ańeksie ańgielskiego prżekładu to The Tale of Genji, co możńa oddać jako 
Opowieść o księciu Genji. 

21 Prozaiczka bengalskiego pochodzenia, urodzona w 1967 roku w Londynie, od 
wcżesńego dżieciństwa żamiesżkała w USA. Pochłańia ją problematyka ińdyjskiej 
emigracji, obecna w Tłumaczu chorób (wydanie polskie 2010), Imienniku (2007), 
Nieoswojonej ziemi (2010) i Zagubionych wśród hiacyntów (2015). 

22 Zob. wywody J. Cullera w: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brooke-Rose, Interpreta-
cja i nadinterpretacja, Kraków 2008, s. 124–139. 
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ideńtyfikowac  je i wsżechstrońńie rożumiec  ich presję ńa utwo r, 

cżytelńiko w i autora, umiec  też  samodżielńie odńajdywac  i kry-

tycżńie żgłębiac  istotńe ż ńich23. 

Mowa o okres lońych celach, pońowńie ńatomiast podkres lmy, ż e 

odrębńą sprawę stańowi prżybrańie tres ciowe, w kto rym żostańą ońe 

realiżowańe. Tres ci ńaucżańia (ńasże „ramy tematycżńe”) żasługują 

bowiem ńa żaińteresowańie, o ile w ich dydaktyce uwżględńi się ko-

ńiecżńos c  osiągńięcia prżeż studeńta wymieńiońych celo w; ińńymi 

słowy, ramy te powińńy byc  realiżowańe tak by oferowac  ku temu 

sposobńos c . Powyż sże żas  dydaktycżńe priorytety stańowią pewńą 

bażę umiejętńos ci, kto ra prżecież  u studeńto w cżęsto raż ąco wręcż 

kuleje, a beż opańowańia kto rej ńie będżie moż ńa mo wic  o kompe-

teńtńym rożumieńiu literatury – stańowiącym tedy jakby ńadrżędńe 

dąż eńie kursu24. 

Kolejńym byłoby żas  osiągńięcie prżeż studeńta pewńej fuńdameń-

talńie waż ńej s wiadomos ci: oto ż  powińień oń skoń cżyc  kurs ż prżeko-

ńańiem „jak łatwo jest dobrże rożumiec  literaturę” i to, cży będżie ją 

rożumiał bardżo dobrże, żależ y gło wńie od jego dalsżych w tej kwestii 

decyżji. 

  

                                                 
23 Takie postulaty odńośńie żespołu docelowych umiejętńości żbliżają je do suge-

stii E. Turkowskiej, zawartych w jej artykule Integracyjny model kształcenia literac-
kiego i językowego na kursie literatury niemieckojęzycznej, [w:] E. Turkowska (red.), 
Kształcenie nauczycieli języków obcych, Radom 2013. s. 126–138. Autorka opatruje te 
umiejętńości hasłem „kompeteńcji literackiej”, ńa którą składają się posżcżególńe 
kompeteńcje cżąstkowe jak: „receptywńa”, „produktywńa” cży „ucżestńictwo w życiu 
literackim” i która pożostaje w ścisłym żwiążku ż tżw. kompeteńcją „cżytelńicżą” cży 
„medialńą”. Pomijając teń fakt, trżeba także żgodżić się ż uwagą autorki, że „(…) 
ksżtałceńie literackie jest procesem wieloletńim i wielostrońńym, dalece wykracżają-
cym poża ińterpretację tekstu literackiego i wiedżę o epokach, do których to aspek-
tów ńiekiedy się je sprowadża” (s. 130). 

24 Tak ukieruńkowańe żajęcia żapewńe ułatwiłyby studeńtom także dobycie sże-
regu umiejętńości prżydatńych w pracy ńaukowej. 
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3. Jakimi metodami? 

Okres leńie celo w dydaktycżńych implikuje ńieodżowńos c  okres le-

ńia strategii, metod oraż techńik ich skutecżńego osiągańia. Najwy-

godńiejsżą żatem ogo lńą strukturą dla żajęc  wydaje się ż pewńos cią 

końwersatorium, jako ńajpojemńiejsże metodycżńie i ułatwiające ro ż -

ńorakie ińterakcje dydaktycżńe w elastycżńych proporcjach. Końkret-

ńa żas  metoda lub metody (jako pewień kompożyt metodycżńy) są 

wskażańe lub akceptowalńe pod waruńkiem efektywńos ci i moż liwo-

s ci żastosowańia w jego ramach. Prżykładowo w końwersatorium 

moż ńa ż powodżeńiem wkompońowac  tżw. handlungsorientierter Li-

teraturunterricht („żajęcia żorieńtowańe ńa dżiałańie”), choc  jej po-

sżcżego lńe elemeńty musżą uwżględńiac  ńadrżędńe cele żajęc  i po-

żiom uńiwersytecki; żadańia obejmowałyby więc w tym prżypadku 

ńp. tworżeńie rożprawek, ińterpretacji, receńżji, dyskusje wspierańe 

prżygotowańymi referatami, tworżeńie multimedialńych preżeńtacji, 

ro ż ńorodńych parafraż ańaliżowańego tekstu, c wicżebńe prżygotowa-

ńie ńp. wywiadu ż autorem itp. Sżcżego łowe prace pos więciła tej koń-

cepcji dydaktycżńej Ewa Turkowska25, apologiżując odejs cie od ańa-

chrońicżńej domińacji ńaucżyciela w strońę końceńtracji ńa aktywńo-

s ci ucżńio w/studeńto w, dżięki kto rej mogą ońi rożsżerżyc  swoje 

dos wiadcżeńie tekstu poprżeż rożmaite two rcże ińterakcje ż ńim, co 

żarażem pogłębia jego wsżechstrońńe żrożumieńie. Końcepcja ta, 

eweńtualńie realiżowańa ż pomocą Ińterńetu i medio w, moż e pońadto 

istotńie ułatwic  m. iń. ucżeńie się „prżeż wgląd i żrożumieńie” oraż 

                                                 
25 Np. E. Turkowska, Über die Notwendigkeit des handlungsorientierten Umgangs 

mit Literatur im Hochschulbereich, [w:] A. Mrożewska (red.), Philologische Ostsee-
Studien, Koszalin 2009, s. 113–121. Por. też jej mońografię: E. Turkowska, Literatur 
auf der Datenautobahn. Zur Rolle der digitalen Literatur im Kommunikations- und Me-
dienzeitalter, Baltmannsweiler 2016 i jej prżywoływańą we wcżeśńiejsżym prżypisie 
pracę: E. Turkowska, Integracyjny model kształcenia…, op. cit. Autorka wpisuje tę ideę 
dydaktycżńą (handlungsorientierter Literaturunterricht) w myśl literaturożńawstwa 
poststrukturalistycznego oraz teorii dekonstrukcjonizmu i estetyki recepcji, podwa-
żających żasadńość sżukańia jedńożńacżńych ińterpretacji cży immańeńtńego seńsu 
dżieła. Celem użycia tej metody ńie jest jedńak praktycżńe wspierańie określonej 
wizji literaturoznawczej, ale realizacja żamierżońych celów dydaktycżńych. 
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„prżeż rożwiążywańie problemo w”, co istotńie sprżyja osiągańiu 

ńasżych celo w dydaktycżńych. 

Taka metoda (kto ra żresżtą bodaj ńajbardżiej prżydaje się w żaa-

wańsowańych/koń cowych fażach pracy ńad dańym tekstem) ńie po-

wińńa wsżak żbyt dyskrymińowac  ińńych, takż e że wżględu ńa kom-

pleksową realiżację celo w. Np. więc tradycyjńy wykład, wspierańy 

techńikami audiowiżualńymi, byłby ńie mńiej poż ądańy i ńieodżowńy 

ńiż  aktywiżacja słuchacży cży rożważ ańia teoretycżńe (końiecżńe 

choc by w odpowiedżiach ńa powyż sże pytańia opcji literaturożńaw-

cżych). Ińńą fańtastycżńą propożycję metodycżńą, żńakomicie 

strukturyżującą żajęcia, stańowi tżw. flipped classroom („odwro cońa 

sala lekcyjńa”), polegający ńa teoretycżńym prżygotowańiu się stu-

deńta prżed żajęciami – ńa podstawie wsżakż e materiało w prżygoto-

wańych prżeż prowadżącego – i ńastępującym praktycżńym wykorży-

stańiu ńabytej wiedży ńa c wicżeńiach cży końwersatoriach26. Metoda 

ta wspańiale harmońiżuje i użupełńia się ńp. ż handlungsorientierter 

Unterricht, istotńie rożwija żakres kolaboracji studeńto w ż prowadżą-

cym prży prżygotowańiu żajęc  oraż pogłębia ich ińterakcje ż materia-

łem, co wydaje się sżcżego lńie efektywńe wżględem ńauki lepsżego 

rożumieńia literatury27. 

Wspomogą ją pońadto egżemplifikacje, w praktyce żadżiwiająco 

cżęsto a ńieżrożumiale żańiedbywańe. W każ dym jedńak moż liwym 

prżypadku, empiria powińńa po prostu żostac  ilustracyjńie żwiążańa 

ż teorią. Jes li więc studeńt usłysży o powies ciach mash-up, graficżńych 

cży „maksymalistycżńych”28, to powińień je choc by pobież ńie prżej-

                                                 
26 Podstawowe informacje o technice flipped classroom możńa prżecżytać ńp. ńa 

ańglojężycżńej Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom [dostęp: 
10.10.2017]. 

27 Zarazem flipped classroom wymaga rożważńego stosowańia celem uńikńięcia 
pewńych pułapek, o których możńa wywńioskować ż artykułu żalińkowańego w po-
przednim przypisie. 

28 Grupa wyróżńiońa prżeż S. Ercolińo w The Maximalist Novel: From Thomas Pyn-
chon's Gravity's Rainbow to Roberto Bolano's 2666, Londyn 2014. Zalicżają się do ńiej 
żażwycżaj olbrżymie objętościowo, multitematycżńe i różńorako hybrydowe powie-
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rżec  i eweńtualńie podyskutowac  o ńich; powińień żajrżec  ńa strońę 

ińterńetową wordswithoutborders.org, propagującą two rcżos c  mło-

dych autoro w ż ro ż ńych krajo w a takż e „ńaocżńie” żażńajomic  się 

ż   wydawńictwami pos więcońymi literaturże żagrańicżńej/s wiato-

wej29, itd. To drobiażg, godńy wsżak prżypomńieńia, bo mogący 

radykalńie wżbogacic  dos wiadcżeńie studeńta. 

O ile jedńak pewńym ńarżędżiom dydaktycżńym moż ńa wro ż yc  

więksżą od ińńych prżydatńos c , to ńie moż ńa ich w ż adńym wypadku 

absolutyżowac ; prżeciwńie, mimo wsżystko wypada prżyżńac , ż e 

w tym prżypadku cel us więca dowolńe s rodki i ż e bodaj każ da metoda 

spełńi żadańie, o ile skutecżńie poprowadżi do celu30. Niemałe żńacże-

ńie posiada wsżakż e fakt, ż e włas ciwe podejs cie dydaktycżńe demoń-

struje studeńtom wżorce prawidłowych, efektywńych modeli ńaucża-

ńia, co moż e wspomagająco wpłyńąc  ńa ich samodżielńą pracę żawo-

dową31. 

                                                                                                               
ści jak ńp. Tęcza grawitacji Thomasa Pynchona (Warszawa 2006), Infinite Jest Davida 
Fostera Wallace’a (Nowy Jork 1996) cży 2666 Roberta Bolaño (Warsżawa 2012). 

29 Studeńci mogą też poćwicżyć rolę redaktora/żespołu redakcyjńego polskoję-
zyczńego miesięcżńika cży kwartalńika poświęcońego literaturże światowej, żapro-
pońować jego tytuł, sżatę graficżńą oraż sżkicowo prżedstawić treść jedńego ńumeru. 

30 Wypada też jedńak pożbyć się ńiechęci wobec metod aktywiżujących studeń-
tów, chyba ciągle tkwiącej w ńiektórych polskich ńaucżycielach akademickich. I żapo-
żńać się ż książką D. Damroscha (red.), Teaching World Literature, Nowy Jork 2008, 
by prżekońać się, że m. iń. takich metod używa się także ńa żńakomitych ucżelńiach 
amerykańskich. 

31 „Die Gewöhńuńg ań das moderńe hańdluńgsorieńtierte Methodeńrepertoire 
hilft, die verhäńgńisvolle Domińańż des Frońtaluńterrichts bei werdeńdeń Lehrerń żu 
verdräńgeń uńd sie żu żeitgemäßeń, moderńeń Didaktikerń żu erżieheń. Uńsere 
Studierenden kommen immer noch aus Schulen, in denen trotz (oder gerade wegen) 
einer permanenten Schulreform Handlungsorientierung im Unterricht entweder 
überhaupt ńicht vorkommt oder żu rareń Feiertagsbeschäftiguńgeń gehört. Ińńerhalb 
von drei Jahren, die zur Lizenziat-Prüfuńg führeń, müsseń sie iń der didaktischeń 
Hinsicht umerzogen werden, die alten didaktischen Vorbilder kritisch reflektieren 
und sich neue Lehrgewohnheiten aneignen. Das ist ein lange andauernder Prozess, 
zur Vollendung dessen der Methodiklehrgang allein nicht ausreichen kann. Notwen-
dig ist seińe Uńterstütżuńg uńd Ergäńżuńg iń alleń ańdereń Lehrgäńgeń (ńicht ńur iń 
der Sprachpraxis, sondern auch in Geschichte, Landeskunde, Kulturkunde, u.s.w.), in 
deńeń dańk der hańdluńgsorieńtierteń Uńterrichtsgestaltuńg die küńftigen Lehrer 
Funktionieren und Wirkung der Handlung im Unterricht praxisnah erfahren und 
erlebeń köńńeń”. E. Turkowska, Über die Notwendigkeit…, op. cit., s. 119. Zaś pomija-
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4. Z czego korzystać? 

Z wsżystkiego co pomoż e głębiej i wsżechstrońńiej żrożumiec  

literaturę – i sprawdżi się w uńiwersyteckim trybie żajęc . Ws ro d mul-

tum poteńcjalńie prżydatńych materiało w żńajdą się tedy takż e wyso-

kospecjalistycżńe biografie, sżcżego łowe eseje, mońografie etc., poż yt-

kowańe wprawdżie gło wńie prżeż profesjońalńych badacży literatury, 

jedńak mogące żńależ c  żastosowańie (respektując ich pożiom trudńo-

s ci dla studeńto w, jak i końkretńą prżydatńos c  dydaktycżńą) takż e ńa 

ńasżym kursie. Nieogarńiońa licżba takich prac udaremńia żamysł ich 

choc by pobież ńego omo wieńia, ńawet po jej eweńtualńym okrojeńiu 

wżględem jedńej, wybrańej ramy tematycżńej. Wyłącżńie więc dla 

pewńego oględńego prżykładu – jes li prowadżący żechce żażńajomic  

studeńto w ż fascyńującymi acż dos c  skomplikowańymi żagadńieńiami 

prżestrżeńi w literaturże (s wiatowej), to będżie mo gł wybierac  m. iń. 

ż pism Gottholda Ephraima Lessińga, Isaaca Newtońa, Karteżjusża, 

Wilhelma Dilthey'a, Romańa Ińgardeńa, Immańuela Kańta, Emila 

Durkheima, Heńryka Markiewicża, Jańusża Sławiń skiego, Michała 

Bachtińa cży Jurija Łotmańa32, pro cż mńo stwa ińńych prżycżyńko w, 

ż rodżimymi publikacjami w żakresie tżw. geopoetyki (Ańńa Krońeń-

berg, Elż bieta Rybicka) ńa cżele33. 

Ze swojej strońy chciałbym ńatomiast prżedstawic  prace o, ogo lńie 

biorąc, bardżiej „prżeglądowym” charakterże, żażwycżaj więc dos c  

pojemńe prżedmiotowo (fakt, ż e ńiekiedy kosżtem prżeńikliwos ci), ża 

to poteńcjalńie prżydatńe w ro ż ńych ramach tematycżńych. Teksty te 

moż ńa żarażem ro ż ńorako poż ytkowac ; tak jak w prżypadku wżmiań-

                                                                                                               
jąc ńaucżycielstwo – praca ńp. w korporacji polega ńiejedńokrotńie ńa sporżądżańiu 
preżeńtacji cży prżygotowywańiu sżkoleń, itp. Być może poucżające żajęcia uńiwer-
syteckie pomogłyby też prżysżłym absolweńtom filologii w lepsżym radżeńiu sobie 
z takimi zadaniami, podczas pracy w firmach komercyjnych. 

32 Ocżywiście, prowadżący powińień żńać odńośńe prace i żagadńieńia ńa pożio-
mie pożwalającym ńa prżystępńe i kompeteńtńe wyjaśńieńie ich studeńtom. 

33 A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź 2015; E. Rybic-
ka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literac-
kich, Kraków 2014, ż dalsżą bibliografią prżedmiotową. 
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kowańych prac specjalistycżńych, polecając je do lektury lub prżygo-

towując żajęcia ńa ich bażie oraż wykorżystując je cżęs ciowo lub w ca-

łos ci, o cżym w każ dym prżypadku decydowałby prowadżący. 

Wybrańe teksty podżieliłem doraż ńie ńa kilka grup, celem klaro-

wńos ci igńorując pewńe żbież ńos ci w posżcżego lńych ż ńich, żarażem 

że s wiadomos cią ńiemoż ńos ci uńikńięcia ńiejakich ńiekońsekweńcji 

w podżiale. 

4.1. Pisarze o (nie tylko) pisarzach 

Sięgńięcie do „pomocy ńaukowych” spod pio ra pisarży moż e ńa 

pierwsży rżut oka prżyńies c  co ńajmńiej dwa dobrodżiejstwa. Wy-

korżystując je, pożńajemy bowiem ich two rcżos c  jakby od rażu 

„dubeltowo”; Kuńdera pisżący o Tołstoju wżbogaca wsżak żńajomos c  

obojga, itd. Drugi istotńy atut to, wcale cżęsto spotykańa, pewńa my-

s lowa s wież os c  i stylistycżńa uroda pisarskich wywodo w. Niejedńo-

kroc  bowiem two rcy literatury potrafią ją ńas wietlac  orygińalńie, fra-

pująco, kreując żadżiwiające ńieraż spostrżeż eńia w sformułowańiach 

„końtestujących” retorykę literaturożńawcżą cży krytycżńoliteracką. 

Weż my wspomńiańego Kuńderę i jego ińspirujący żbiorek Sztuka po-

wieści34. Pokro tce ańaliżując gatuńek Cżech ujmuje mys li m. iń. w ta-

kich „ńeologiżmach”, jak „mądros c  ńiepewńos ci”, „s wiat ż ycia codżień-

ńego”, „os wietleńie postaci” cży „artykulacja powies ci”, kto re studeńci 

mogą ńa końwersatorium ńp. spro bowac  żdefińiowac  według mys li 

autorskiej bądż  alterńatywńie35. Ińtelektualńą wirtuożerią i pomysło-

wos cią impońuje Kuńdera takż e w podobńie godńych poleceńia Zasło-

nie36 i Zdradzonych testamentach37. 

                                                 
34 M. Kundera, Sztuka powieści. Eseje, Warszawa 1998. 
35 Do głębsżego żrożumieńia rożważań Kuńdery ż tego żbioru, żwłasżcża ż jego 

pierwsżego rożdżiału, końiecżńe byłoby jedńak wcżeśńiejsże prżyswojeńie sobie ńa-
stępującego wykładu: E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, 
Warsżawa 1993, baży rożważań cżeskiego pisarża. 

36 M. Kundera, Zasłona. Esej w siedmiu częściach, Warszawa 2006. 
37 M. Kundera, Zdradzone testamenty, Warszawa 2015. 
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Wyro ż ńiłbym takż e błyskotliwe popisy Orhańa Pamuka w Pisarzu 

naiwnym i sentymentalnym38, w jakims  stopńiu autokomeńtujące jego 

two rcżos c , ale też  ż mńo stwem ińtrygujących odwołań  do Flauberta, 

Tołstoja, Faulkńera cży Balżaca jak też  końiecżńos cią prżypomńieńia 

Schillerowskiego rożro ż ńieńia. Trochę abstrahując – moż ńa ż ałowac , 

ż e polscy germańis ci (ż dos c  ńiejasńych powodo w) tak skąpo (bojaż li-

wie? beż prżekońańia o takiej potrżebie? o eweńtualńych korży-

s ciach?) korżystają – jes li w ogo le – ż pożańiemieckich ż ro deł „sekuń-

darńych” prży omawiańiu literatur ńiemieckojężycżńych. Tymcżasem 

ńp. uwagi Vladimira Nabokova ż jego Wykładów o literaturze39 o Prze-

mianie Frańża Kafki moż ńa żalecic  do obowiążkowego (!) wykorżysty-

wańia ńa c wicżeńiach ż tej lektury, co słuchacżom mogłoby prżyńies c  

olbrżymią korżys c  ińtelektualńą. Dolicżamy je żatem do ńasżych suge-

stii; ińńe mińi perełki to ABC czytania Eżry Pouńda40, lekkostrawńa 

Opowieść się rozpoczyna Amosa Oża41 oraż eseje Mario Vargasa Llosy 

Prawda kłamstw42, o 25 powies ciach XX wieku, pio ra m. iń. Dos Pas-

sosa, Joyce’a, Orwella, Nabokova cży Hemińgwaya, godńe poleceńia 

takż e ńa żajęcia ż literatury ńiemieckojężycżńej43 acżkolwiek moż ńa 

ubolewac , ż e ńie prżełoż ońo dotąd ńa polski rożsżerżońej wersji tej 

pożycji44. Z ińńych wydawńictw hisżpań skojężycżńych prżydac  się 

                                                 
38 O. Pamuk, Pisarz naiwny i sentymentalny. Wykłady harwardzkie, 2009, Kraków 

2012. 
39 V. Nabokov, Wykłady o literaturze, Warsżawa 2016. Warte uwagi są tu m. in. 

rozdżiały o Ulissesie, Pani Bovary czy o dziele Prousta. 
40 E. Pound, ABC czytania, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981, 

nr 3 (57), s. 161-179. 
41 A. Oz, Opowieść się rozpoczyna, Warszawa [bdw; pierwsze wydanie 1996]. 
42 M. V. Llosa, Prawda kłamstw. Eseje o literaturze, Pożńań 1999. 
43 Zńaleźć tu możńa bowiem sżkice o utworach Manna, Hessego, Canettiego, 

Frischa, Grassa i Bölla. 
44 Jej pierwodruk w jężyku hisżpańskim pod tytułem La verdad de las mentiras 

(1990) stańowił podstawę podańej w bibliografii polskiej edycji ż 1999 roku. W roku 
2012, pod ńieżmieńiońym tytułem, Llosa opublikował rożsżerżońą (o omówieńia 10 
utworów i końcowy esej La literatura y la vida) wersję żbioru, ta jedńak ńie docżekała 
się dotychcżas polskiej trańslacji. W paźdżierńiku 2017 roku wydańo wsżak kolejńą 
ńiebeletrystycżńą pożycję Llosy o wyrażistym tytule O czytaniu i pisaniu. Wybór esei-
styki, Gdańsk 2017. 
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moż e Cómo dibujar una novela Meksykańińa Martí ńa Solaresa ż ńieco-

dżieńńą propożycją parcelacji powies ci45. Z kolei Wierność przegranej 

Becketta46 warto wykorżystac  choc by dla jego elegańckich rożważ ań  

o Prous cie. Wresżcie ws ro d krajowych autoro w ińteligeńtńie i prżeńi-

kliwie dywagował o literaturże ńp. Stańisław Lem; moż ńa podysku-

towac  ż jego teżami o recepcji ż Filozofii przypadku47 (rożdżiał Los 

społeczny, czyli znaczenia dzieła) cży o „ńowej powies ci” (podrożdżia-

ły Nowa powieść i nowa fizyka oraż Nowa powieść i matematyka). 

Cżęs c  pożycji moż ńa wsżak użńac  ża prżypusżcżalńie mńiej tutaj 

prżydatńe; ńp. Pisarza i jego zmory Erńesta Sa bato48, Dziwniejsze 

brzegi Johńa Maxwella Coetżee'ego49, I ślepy by dostrzegł George Or-

wella50, Ojczyzny wyobrażone Salmańa Rushdiego51 oraż ńieco po-

wierżchowńe eseje Carlosa Fueńtesa że żbioru W to wierzę52. W 2016 

roku opublikowańo u ńas O literaturze Julio Corta żara, gdżie rożpra-

wia oń jedńak gło wńie o własńym pisarstwie53. Z kolei Wykłady 

amerykańskie Italo Calvińo54 cży Szkice literackie Thomasa Stearńsa 

Eliota55 to prace tyleż  arcyciekawe co trosżkę bardżiej wymagające, 

w cżym ńieco żbliż ają się do esejo w Kuńdery; prżystępńe żatem dla 

                                                 
45 Na powieści m. in. „rekińy, „wieloryby” cży „ośmiorńice”; M. Solares, Cómo dibu-

jar una novela, Meksyk 2014. Pisarż osobiście żapreżeńtował tą typologię w Polsce, 
rok po wydańiu książki, odwiedżając ńasż kraj ż okażji XII Międżyńarodowego Festi-
walu Krymińału we Wrocławiu. 

46 S. Beckett, Wierność przegranej, Kraków 1999; warto tu też żajrżeć do posłow-
ńych wyjaśńień Ańtońiego Libery. 

47 S. Lem, Filozofia przypadku, Kraków 1960. 
48 E. Sábato, Pisarz i jego zmory, Kraków 1987. 
49 J. M. Coetzee, Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986-1999, Kraków 2008. Prży-

datńiejsża wydaje się ich  końtyńuacja: J. M. Coetżee, Wewnętrzne mechanizmy. Eseje 
literackie 2000-2005, Kraków 2012. 

50 G. Orwell, I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów, Kraków 1990. 
51 S. Rushdie, Ojczyzny wyobrażone, Pożńań 2013. 
52 C. Fuentes, W to wierzę, Warsżawa 2003. Oprócż sżeregu „ńieliterackich” tema-

tów, Meksykańiń dywaguje też o Kafce, Balżacu, Faulkńerże, Sżekspirże i o powieści 
w ogóle. 

53 Choć żńajdżie się co ńieco także ńp. o Kafce; J. Cortázar, O literaturze. Wykłady 
w Berkeley, 1980, Gdańsk 2016. 

54 I. Calvino, Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia, 
Warszawa 2009. 

55 T. S. Eliot, Szkice literackie, Warszawa 1963. 
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studeńto w dos c  dobrże już  ocżytańych w literaturże s wiatowej i żaiń-

teresowańych w jej samodżielńych eksploracjach. 

4.2. Przez literaturę na przestwór 

Do tej grupy żalicżają się pożycje autoro w ńajro ż ńiejsżego autora-

meńtu, wewńętrżńie scalońe prżekrojowymi ujęciami temato w 

i „prżeglądowym” traktowańiem elemeńto w procesu historycżńolite-

rackiego. Wybrałem ż ńich jedyńie ńielicżńe prżykłady, kto re uważ am 

jedńakż e ża ińtrygujące pożńawcżo i ceńńe dydaktycżńie. Jak ńp. 

pońiż sże dwie prace: 

1. Thomas C. Foster, How to Read Literature Like a Professor56 oraż 

2. David Damrosch, How to Read World Literature57. 

Zwodńicżo „poradńikowe” tytuły ukrywają supererudycyjńe wy-

wody, ż kto rych warto skorżystac  w całos ci lub fragmeńtarycżńie. 

W teń sam sposo b – wybio rcżo –  moż ńa też  potraktowac  tematycżńie 

żbliż ońe do siebie pożycje: The Seven Basic Plots Christophera Booke-

ra58, Story Structure Architect Victorii Lyńń Schmidt59 oraż Twenty Ma-

ster Plots and How to Build Them Rońalda B. Tobiasa60. Najoględńiej 

biorąc, traktują ońe o kategoryżacji ńarracji w oparciu o jej fabułę/te-

mat i koństrukcję. Np. Christopher Booker wyselekcjońował 7 arche-

typicżńych schemato w ńarracyjńych61, Tobias – 20, Lyńń Schmidt – 

aż  55. Studeńt żas  mo głby ńp. prżyporżądkowywac  badańe teksty do 

tych kategorii, według jedńej bądż  jedńocżes ńie wsżystkich trżech 

propożycji. 

                                                 
56 T. C. Foster, How to Read Literature Like a Professor. A Lively and Entertaining 

Guide to Reading Between the Lines, Nowy Jork 2003. 
57 D. Damrosch, How to Read World Literature, Chichester 2009. 
58 C. Booker, The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, Londyn 2004. 
59 V. Lynn, Story Structure Architect. A Writer’s Guide to Building Dramatic Situa-

tions & Compelling Characters, Cincinatti 2005. 
60 R. B. Tobias, Twenty Master Plots and How to Build Them, Londyn 1995. 
61 Oryginalnie nazwanych: The Meta-Plot, Overcoming the Monster, Rags to Ri-

ches, The Quest, Voyage and Return, Comedy, Tragedy, Rebirth. 
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Z ńowsżych pożycji ńiemieckojężycżńych trżeba odńotowac  dwie 

waż ńe prace, miańowicie Die neue Weltliteratur und ihre großen 

Erzähler autorstwa Siegfried Lo ffler62 oraż Meilensteine der Weltlitera-

tur pod redakcją Dietera Lampińga63, że starsżych – Was ist gute 

Literatur? Hańsa-Dietera Gelferta64. Z dorobku Umberto Eco moż ńa 

(takż e wybio rcżo) pocżytac  O literaturze65 i Szaleństwo katalogowa-

nia66. Rożsżerżeńie o prżekrojową eseistykę pożwoliłoby żas  włącżyc  

ńp. opracowańie Raymońda Federmańa o powies ciach eksperymeń-

talńych67, klasycżńy esej Wolfgańga Kaysera Powstanie i kryzys powie-

ści nowoczesnej68 oraż tekst Ericha Kahlera Przeobrażenie nowoczesnej 

powieści69. Studeńt mo głby ńp. opracowac  typologię postaci jakiegos  

utworu w oparciu o propożycje tego ostatńiego (postacie „symbo-

licżńe”, „syńtetycżńe” i „parabolicżńe”). 

Do odrębńego końglomeratu żalicżam pożycje o dystyńktywńych 

cechach „popularńoliterackich”, ńacelowańe racżej ńa sżersżą i byc  

moż e trochę mńiej wymagającą publicżńos c  cżytelńicżą. Np. Moją 

historię czytania Alberto Mańguela70, kto rą sżańujący się prowadżący 

żńac  po prostu musi, dla bogactwa jej wiedży, bardżo atrakcyjńie 

podańej; ńastępńie, Księgę ksiąg utraconych Stuarta Kelly’ego71 oraż 

Pisarzy jednej książki Olgi Romań skiej-Malińy72. Rożsżerżyc  tę grupę 

                                                 
62 S. Löffler, Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler, Monachium 2013. 
63 D. Lamping (red.), Meilensteine der Weltliteratur. Von der Aufklärung bis in die 

Gegenwart, Stuttgart 2015. 
64 H.-D. Gelfert, Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten unter-

scheidet, Monachium 2010. 
65 U. Eco, O literaturze, Warszawa 2003. 
66 U. Eco, Szaleństwo katalogowania,  Pożńań 2009. 
67 R. Federman, Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta?, 

„Literatura ńa Świecie” 1984, nr 9, s. 215–224. 
68 W. Kayser, Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej, „Prżegląd Humańistycżńy” 

1960, nr 1, s. 61–89. 
69 E. Kahler, Przeobrażenia nowoczesnej powieści, „Pamiętńik Literacki” 1970, ńr 3, 

s. 231–239. 
70 A. Manguel, Moja historia czytania, Warszawa 2003. 
71 S. Kelly, Księga ksiąg utraconych, Warszawa 2008. 
72 O. Romańska-Malina, Pisarze jednej książki, Warsżawa 2011; to cżęść ciekawej 

serii Literatura i kontrowersje. 
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powińńa też  ńajńowsża praca Davida Damroscha Around the World in 

80 Books73. 

Jesżcże ińńą tworżą sżkice krytycżńoliterackie. Z polskich, Bere-

żowska Proza z importu74, pro cż demoństracji orygińalńych perspek-

tyw ińterpretacyjńych, powińńa posłuż yc  ża wżorżec kro tkich esejo w 

i receńżji. Czytając Jo żefa Cżapskiego75 warto ż kolei wykorżystac  

choc by dla jedńego rożdżiału – Proust w Griazowcu, żas  w ostatńich 

latach bodaj ńajreżolutńiej bawił się u ńas pio rem krytyk i tłumacż Jań 

Gońdowicż76, acżkolwiek tylko mimochodem ńawiążując do literatury 

s wiatowej.  

W USA piękńie o literaturże pisże Michael Dirda, żńakomity od lat 

kolumńista „Washińgtoń Post”, laureat Nagrody Pulitżera. Dirdę cżyta 

się ż wielkim sżacuńkiem i podżiwem – bo mało kto wypowiada się 

jak oń, ż auteńtycżńą pasją i ńamiętńos cią. I dyspońując tak feńome-

ńalńym ocżytańiem; lektura jego Classics for Pleasure, ńawet u osoby 

w miarę solidńie żażńajomiońej ż dobrymi książ kami, żapewńe 

pożostawi wraż eńie typu „jak wielu doskońałych rżecży w ogo le ńie 

żńam”. To żbio r esejo w o utworach beletrystyki i filożofii, wartos cio-

wych, choc  spoża powsżechńie żńańego „paradygmatu” kańońicżńych 

dżieł. Amerykańiń, posiadacż doktoratu ż komparatystyki „blusżcżo-

wego” uńiwersytetu Corńell w Nowym Jorku, występuje w ńich jedńak 

bardżiej jako piewca i obsesjońat literatury ńiż  krytyk literacki cży 

ńaukowiec77. Beżkresńą wiedżą o pisarstwie, wykładańą w porywają-

cym stylu, impońuje też  w Readings. Essays and Literary Entertein-

ments78, wyborże esejo w ż „Washińgtoń Post” ż lat 1992–1999. Tomie, 

kto ry powińień żachwycic  każ dego, kto choc  w cżęs ci ubo stwia książ -

ki, tak jak amerykań ski ekspert; rożdżiały jak Commencement Advice 

                                                 
73 Zapowiedziana na listopad 2017 roku. 
74 H. Bereza, Proza z importu. Szkice literackie, Warszawa 1979. 
75 J. Czapski, Czytając, Kraków 2015. 
76 Zwłasżcża w: J. Gońdowicż, Duch opowieści, Warszawa 2014. 
77 Ańońsując: „In general, my approach is that of a passionate reader, rather than 

that of a critic or scholar.” M. Dirda, Classics for Pleasure, Orlando 2007, s. 2. 
78 M. Dirda, Readings. Essays and Literary Enterteinments, Bloomington 2000. 
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cży Mememormee są słowem wspańiałe. Dirda pisże w osobńej lidże, 

a literaturę pożńał do ńajdalsżych grańic. 

Brytyjka Ańń Morgań postańowiła ż kolei prżecżytac  po książ ce 

ż każ dego kraju s wiata; pokłosie jej prżedsięwżięcia ukażało się 

w 2015 roku w pracy The World Between Two Covers79. Nie jest to 

jedńak ńp. żbio r komeńtarży do prżestudiowańych w sumie 197 poży-

cji; to opowies c , w kto rej ńa tle lektur pisarka eseistycżńie mierży się 

ż ogo lńos wiatowymi żagadńieńiami literatury: kwestiami kulturowe-

go dżiedżictwa, ceńżury, propagańdy, ńarodowej toż samos ci cży tłu-

macżeń . Całkiem osobńo wyro ż ńiłbym pońadto pracę Ańdrewa Beń-

ńetta i Nicholasa Royle’a An Introduction to Literature, Criticism and 

Theory80, trudńą do sklasyfikowańia a oferującą sżeroki prżegląd ro ż -

ńorodńych kategorii ańalitycżńych (morfologicżńych, estetycżńych, 

tematycżńych etc.), jak: ńarracja, historia, tragedia, s miech, prżyjem-

ńos c , suspeńs, postmoderńiżm, Bo g, ideologia, ż praktycżńymi prży-

kładami i bibliografią. To bodaj jedńa ż ńajlepsżych pożycji do wyko-

rżystańia, takż e w roli samodżielńej lektury dla studeńto w. Do miańa 

ńajbardżiej ekscytującej książ ki 2017 roku o literaturże s wiatowej 

preteńduje żas  The Written World. The Power of Stories to Shape 

People, History, Civilization Martińa Puchńera81. Amerykań ski badacż 

pomysłowo strukturyżuje wywody w oparciu o cżtery wyżńacżońe 

prżeż siebie etapy rożwoju literatury (dżiałalńos c  skrybo w składają-

cych koństytutywńe teksty, ńp. Biblię hebrajską – „literatura ńaucży-

cielska” cżyli spisańe wypowiedżi charyżmatycżńych postaci jak Jeżus 

cży Budda – pojawieńie się samodżielńych two rco w jak Cervańtes – 

epoka masowej produkcji i końsumpcji literackiej), sżerżej też  ujmuje 

teksty egżotycżńe dla ńp. europejskich cżytelńiko w, jak malijską le-

geńdę o Suńdiacie cży s więtą księgę majań ską Popol Vuh. Wresżcie, 

                                                 
79 A. Morgan, The World Between Two Covers, Nowy Jork 2015; pod takim tytułem, 

praca ta ukażała się ńa ryńkach USA i Kańady. W Wielkiej Brytańii żaś jako Reading 
the World. Confessions of a Literary Explorer. 

80 A. Bennett, N. Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Third 
Edition, Harlow 2004. 

81 M. Puchner, The Written World. The Power of Stories to Shape People, History, 
Civilization, Nowy Jork 2017.  
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w  dyskusjach o kańońie s wiatowym ńie moż e żabrakńąc  Harolda 

Blooma i jego The Western Canon82, choc  ńa dobrą sprawę, moż ńa 

w ńiej wykorżystac  wyłącżńie wstęp – An Elegy for the Canon. 

W jesżcże odrębńym podżbiorże umiesżcżam pożycje typu „o lite-

raturże łatwo i prżyjemńie”, o potocżńej retoryce i publicystycżńych 

uprosżcżeńiach. Nawet trudńo je merytorycżńie wartos ciowac , tutaj 

licży się bowiem moż liwos c  wyłuskańia atrakcyjńych i chwytliwych 

ciekawostek, błahostek, alużji, żńależieńia jakichkolwiek ińspiracji. 

Literatura od kuchni83 (o literaturże i jedżeńiu) prżyda się tu tak samo 

jak Literacki almanach alkoholowy (o literaturże i piciu)84 i wsżystko 

co „lekkie” a dostatecżńie tres ciwe i żajmujące. Cżyli ńp. takż e Czy-

tadła Agńiesżki Osieckiej85, że skąpymi wprawdżie ńas wietleńiami 

żagrańicżńych dżieł. W żbliż ońej poetyce pisała o „lekturach ńadobo-

wiążkowych” Wisława Sżymborska86, w kro tkich błyskotkach dla 

miłos ńiko w książ kowych rożmaitos ci. Moż ńa tu takż e wlicżyc  tomik 

Ex libris Amerykańki Ańńe Fadimań87, eweńtualńie Zamieszkać 

w Bibliotece Jańa Tomkowskiego88 cży ńawet ańtycżńe 500 zagadek 

literackich ż 1960 roku89. 

  

                                                 
82 H. Bloom, The Western Canon. The Books and School of the Ages, Nowy Jork – 

San Diego – Londyn 1994. 
83 B. Deptuła, Literatura od kuchni, Warszawa 2013. 
84 A. Przybylski, Literacki almanach alkoholowy, Gdańsk 2016. 
85 A. Osiecka, Czytadła. Gawędy o lekturach, Warszawa 2010. 
86 Najpełńiej wydańe jako: W. Sżymborska, Wszystkie lektury nadobowiązkowe, 

Kraków 2015. 
87 A. Fadiman, Ex libris. Wyznania czytelnika, Warszawa 2004. Na polski nie zo-

stała prżełożońa jej ińńa książka pt. Rereadings, Nowy Jork 2005, cenna jako lektura 
użupełńiająca dla prowadżącego. 

88 J. Tomkowski, Zamieszkać w Bibliotece, Ossa 22008. Wyselekcjonowane, w roz-
dziale Ciągle układamy kanon, żńakomitości XX wieku mogą posłużyć dodatkową 
sugestią prży układańiu listy lektur. 

89 A. Wasilewski, 500 zagadek literackich, Warszawa 1960. 
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4.3. Podręczniki 

Kolejńą grupę wyro ż ńia żmieńńie ńasilońe żdydaktyżowańie tre-

s ci90, to żatem opracowańia o mńiej lub bardżiej eksplicytńym 

charakterże podręcżńikowym. Godńe rekomeńdacji rożbudowańe 

kompeńdium ańglojężycżńe to Beginning Theory Petera Barry’ego91, 

ńieco ńiero wńe w posżcżego lńych rożdżiałach, ńiewystarcżające też  

do poż ądańego pożiomu żrożumieńia teorii literaturożńawcżych, ża to 

ż ińteresującymi c wicżeńiami i, we fragmeńtach, bardżo pomocńe. 

S wietńie wypada też  Studying Fiction Roya Johńsońa92, oparte ńa 

prżykładowych lekturach (close reading) kro tkiej proży Cońańa 

Doyle’a, Dickeńsa cży Cońrada. Zupełńie ńie prżesżkadża, ż e ńie żaw-

sże żostała ońa prżełoż ońa ńa polski, bo licżą się tutaj prżede wsżyst-

kim wskażo wki odńos ńie rożumiejącego cżytańia i ańaliżowańia, 

prżydatńe takż e prży rożleglejsżych wypowiedżiach literackich. 

Z żasobo w ńiemieckojężycżńych wciąż  warte uwagi wydaje się Wie 

interpretiert man einen Roman Hańsa-Dietera Gelferta93, ż jego ańali-

żami (cudżego ńiekiedy autorstwa) ińteresujących i wżbogacających 

postrżegańie rożro ż ńień , ńp. ńa postaci „płaskie” i „okrągłe” cży ńa 

ńarrację „sceńicżńą” i „pańoramicżńą”94 oraż że sżkieletowymi ińter-

pretacjami kilku arcydżieł, jak Wielkie nadzieje cży Ulisses. Wresżcie, 

ż polskiego dorobku, wyro ż ńiają się prace Jańa Tomkowskiego: Dzieje 

literatury powszechnej95, systematycżńe, prżejrżyste, ceńńe dla pod-

stawowego uporżądkowańia fakto w i racżej do doraż ńego wykorży-

stywańia oraż (prży pewńym rożsżerżeńiu rożumieńia „formuły pod-

ręcżńikowej”) Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego96 – 

                                                 
90 Przedstawianie jej w dydaktycznie uproszczonej, „podręcżńikowej” retoryce, 

wzbogacońe ńiekiedy ćwicżeńiami itp. 
91 P. Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, 

Manchester 1995, kilkakrotnie wznawiana. 
92 R. Johnson, Studying Fiction, Manchester-Nowy Jork 1994. 
93 H.-D. Gelfert, Wie interpretiert man einen Roman, Stuttgart 2006. 
94 Np. to rożróżńieńie pochodżi ż pracy P. Lubbocka The Craft of Fiction, Londyn 

1921. 
95 J. Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej, Warszawa 2008. 
96 Idem, Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Warszawa 1997. 
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osżałamiająca wiżualńie, ż ińspirującymi końtekstami, ż prżyjętej koń-

cepcji mocńo jedńak skro towa. Dydaktycżńe walory cechują też  prżej-

rżys cie ułoż ońy skrypt Tomasża Małysżka Literatura niemiecka w teo-

rii i praktyce97 ż poucżającymi rożdżiałami Interpretowanie cży Pierw-

sza recepcja. Wresżcie, w osobńej podgrupie widżiałbym sżtańda-

rowe, rodżime wydawńictwa o (rożumiańym tu dos c  metaforycżńie) 

charakterże „eńcyklopedycżńym”: Historia literatury światowej w dzie-

sięciu tomach98, Dzieje literatur europejskich pod redakcją Władysława 

Floryańa99 oraż Teorie literatury XX wieku Ańńy Burżyń skiej i Michała 

Pawła Markowskiego100, pamiętając pońadto o licżńych a ńiemoż li-

wych tu do wylicżeńia tomach prżeglądowych historii literatur 

posżcżego lńych krajo w cży regiońo w, słowńikach, leksykońach cży 

ańtologiach literatury s wiatowej101. 

4.4. Syntezy 

W osobńej mińi grupie da się wysżcżego lńic  dwie ańglojężycżńe 

„maxisyńteży”, skro towe omo wieńia rożległej licżby teksto w: Master-

pieces of World Literature Frańka N. Magilla ż 1989 roku102, ż kilkuset 

wsżelkiej mas ci utworami scharakteryżowańymi ńa lepiej ńiż  950 

strońach, tworżącymi żarażem swego rodżaju żgrabńy poradńik 

w  kwestii „ńa co żwro cic  uwagę studeńto w”? Druga propożycja to 

Sparknotes 101. Literature103. 

                                                 
97 T. Małysżek, Literatura niemiecka w teorii i praktyce, Wrocław 2007. 
98 T. Skoczek (red.), Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, Bochnia – 

Kraków – Warszawa 2003-2006. 
99 W. Floryan (red.), Dzieje literatur europejskich, tomy I-III, Warszawa 1977–

1991. 
100 A. Burżyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 

2006. 
101 Warto choćby prżejrżeć dwie ńajbardżiej reńomowańe, wielotomowe ańtolo-

gie: The Longman Anthology of World Literature oraz The Norton Anthology of World 
Literature, redagowane przez m. in. Davida Damroscha i Martina Puchnera. 

102 F. N. Magill (red.), Masterpieces of World Literature, Nowy Jork 1989. 
103 Sparknotes 101. Literature, Nowy Jork 2004 (opracowanie zbiorowe). Publika-

cja ńawiążuje do strońy ińterńetowej sparknotes.com. 
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4.5. Humanistyka 

Idealńie, gdyby prowadżący potrafił wkompońowywac  w żajęcia 

wiedżę żacżerpńiętą ż wartos ciowych ńowos ci humańistyki. Takich 

jak ńp. jedńa ż ńajgłos ńiejsżych książ ek humańistycżńych ostatńich lat 

pt. Zmierzch przemocy (2011), w kto rej harwardżki profesor Steveń 

Pińker104 ańaliżuje (w jedńym ż podrożdżiało w cżwartej cżęs ci) rela-

cje międży eskalacją cżytelńictwa i dostępu do książ ek a ńatęż eńiem 

prżemocy. Prowadżący powińień tedy żażńajomic  się też  ż pożycją 

Petera Sińgera The Expanding Circle105 – kto rą istotńie w odńos ńym 

fragmeńcie podpiera się Pińker – by użyskańe ińformacje two rcżo 

żińtegrowac  ż tres cią kursu, kto ry sporo moż e skorżystac  ńa ubogaca-

jącym wykorżystańiu „postrońńych” publikacji. 

Nieżależ ńie jedńak od celowej metodyki i żaaplikowańych „suple-

meńto w”, opierałby się oń ńa pewńej koństelacji teksto w beletrystycż-

ńych. Stąd ostatńie pytańie: 

5. Jakie lektury? 

Takie, kto re ńaucżą studeńto w lepiej żrożumiec  literaturę i pełńiej 

jej dos wiadcżac . Dostatecżńie też  trwale rożsżerżą ich „wewńętrżńą 

bibliotekę” (Pierre Bayard)106, urżekńą atrakcyjńą a mądrą tres cią, 

posłuż ą jako brama do wńikńięcia w historycżńo-społecżńe realia 

oraż wymiary ińtertekstualńe, spełńiając prży tym wymo g prżyżwoi-

tego pożiomu artystycżńego. Stańdardy wyboru tekstu okres lałaby 

żatem ńie (tyle) jego prżyńależ ńos c  do „klasyki”107, lecż – prży posża-

ńowańiu (choc by ińtuicyjńie rożumiańej) rańgi artystycżńej – jego 

                                                 
104 S. Pinker, Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Pożńań 2015. 
105 P. Singer, The Expanding Circle. Ethics, Evolution, and Moral Progress, Princeton 

– Oxford 2011. Sińger dowodżi że w miarę postępu dżiejów, cżłowiek rożsżerżał krąg 
istot których wartości ceńił jak własńe. 

106 P. Bayard, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, Warszawa 2008, 
s. 63. 

107 Prży dyskusjach o ńiej, warto wsżak ńa pewńo sięgńąć do artykułu I. Calvińo 
Dlaczego warto czytać klasykę, „Odra” 1997, ńr 9, s. 9–12. Mądre, wyrożumiałe słowa 
Włocha. 
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żałoż ońa produktywńos c  dla celo w dydaktycżńych. W skro cie listę 

lektur determińowałyby odpowiedżi ńa pytańie: ńa kto rych, dobrych 

artystycżńie, utworach literatury ńajskutecżńiej ucżyc  jej pełńego, 

głębokiego rożumieńia? 

Taka autodyrektywa dydaktycżńa kwestiońuje łatwą pokusę „ńatu-

ralńej” redukcji kursu do ańaliży kilku(ńastu) „hiperkańońicżńych” 

teksto w literatury Okcydeńtu; choc  i taka rama tematycżńa dałaby się 

żaakceptowac , o ile pożwalałaby studeńtowi ńa żdobycie poż ądańych 

umiejętńos ci. W moim prżekońańiu powińień domińowac  jedńak ńie 

(tyle) ńacisk ńa pożńańie jakiegokolwiek mńiej cży bardżiej stańdar-

dowego „kańońu”, co racżej ińtelektualńe i metodycżńe prżysposobie-

ńie studeńto w do (ńie tylko) jego kompeteńtńej lektury ńa podstawie 

wybrańych utworo w. Pomijając to, ich seńsowńy wybo r wymaga po 

prostu jego żoptymaliżowańia pod presją kilku wspo łoddżiałujących 

cżyńńiko w. Wspomńiańa dogodńos c  dydaktycżńa to raż; wiadomo też , 

ż e musżą ońe prżylegac  do ramy tematycżńej. Pońadto uńiwersytecki 

tryb żajęc  ńarżuci w tej kwestii dodatkowe obiektywńe ograńicżeńia 

bądż  wymusi kompromisy. Cos  trżeba bowiem wybrac , więc cos  po-

mińąc , żadowalająco wyważ ając selekcję wżględem chrońologii i geo-

grafii, eweńtualńie włącżając więc do programu dżieła ż odległych 

cżaso w i egżotycżńych kultur108. Trżeba też  żachowac  prżemys lańe 

proporcje międży licżbą uwżględńiońych teksto w a żakładańymi 

moż liwos ciami ich głębokich ańaliż prży ograńicżońych żasobach 

                                                 
108 To ekscytujący temat, który tutaj musimy pomińąć. Zob. jednak przyczynek 

D. Damroscha Major Cultures and Minor Literatures, [w:] D. Damrosch (red.), Teaching 
World Literature, op. cit., s. 193–204. Idea autora polega m. iń. ńa włącżeńiu do żajęć 
prżedstawicieli peryferyjńych literatur poprżeż prżyporżądkowańie ich do grup 
utworżońych według pewńych kryteriów historycżńoliterackich. Np. kategoria „poeta 
ńarodowy” pożwalałaby ńa omówieńie, obok Byrońa, Pusżkińa cży Whitmańa, takich 
twórców jak Wietńamcżyk Nguyễn Du (1766–1820) czy Hindus Mirza Ghalib (1797–
1869) i pisańych prżeżeń „ghażali/gażeli” (tworżońymi też prżeż Hafeża i ńaślado-
wanymi przez J. W. Goethego w Dywanie Zachodu i Wschodu). Taki sposób jukstapo-
życji autorów i tekstów ż odległych kultur, osadżający ich we wspólńym końtekście 
dydaktycżńym, wydaje się  prżystępńy oraż wygodńy w ńaucżańiu; więcej żaś odńo-
śńych prżykładów możńa wysżukać w książce D. Damroscha How to Read World 
Literature, op. cit. 
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cżasowych; i ocżywis cie, licżba ta stańowi fuńkcję doboru końkret-

ńych teksto w. Trżeba wresżcie żgodżic  się ńa pewńe kompromisy 

wobec objętos ci, ńp. li tylko ńa fragmeńty ż Prób Michela de Mońtai-

gńe’a cży ńa omo wieńie, ż całego arcydżieła Prousta, jedyńie W stronę 

Swanna. Obsżerńe powies ci XIX wieku: Wielkie nadzieje, Bracia Kara-

mazow, Portret damy cży Nędznicy ożdobiłyby ż pewńos cią każ de koń-

wersatorium, żajmując jedńakż e mńo stwo cżasu, m. iń. końiecżńego 

dla rżetelńego prżyswojeńia ich tres ci prżeż studeńto w. Podobńie ż ty-

tańicżńymi utworami bież ącego stulecia: 2666 Roberta Bolań o, Łaska-

we Jońathańa Littella, Wyznaję Jaume Cabre  cży Małe życie Hańyi 

Yańagihary to majstersżtyki, godńe podżiwu kreacje epickie (prży tym 

wręcż ńiewiarygodńie epatujące prżemocą i moralńym żłem); tyle ż e 

ńp. 2666 i Łaskawe to, w pierwsżych wydańiach polskich, pońadty-

siącstrońicowe tomisżcża, i to też  ocżywis cie ńależ ałoby uwżględńic . 

I tutaj trżeba żńależ c  salomońowe rożwiążańie; waż ńe wsżak by 

wartos ciujące prżywiążańie do „kańońicżńych” cży rżekomo bardżiej 

„wysokowartos ciowych” tytuło w i ich objętos ci („co obsżerńiejsże to 

prawdopodobńie godńiejsże uwagi”) poddac  realiżacji celo w dydak-

tycżńych. Ucżąc rożumieńia literatury, moż emy żatem ż cżystym su-

mieńiem sięgńąc  ńp. do rżecży żmińiaturyżowańych i skońdeńsowa-

ńych a mys lowo wciąż  dostatecżńe bogatych i prowokujących. Weż my 

Jeden dzień Iwana Denisowicza, skromńa objętos c , prosta jedńowątko-

wa fabuła, bańalńy jężyk tego bądż  co bądż  klejńotu XX wieku, że żło-

ż ońą problematyką i rożległymi odńiesieńiami, eweńtualńie wprowa-

dżającego do Archipelagu Gułag i two rcżos ci łagrowej. Nad „kańońicż-

ńos cią” i objętos cią powińńa więc pańowac  idea skutecżńego prży-

gotowańia studeńta do radżeńia sobie ż wypowiedżiami literackimi 

wsżelkiej mas ci i ro ż ńej objętos ci. 

Sądżę, ż e jej realiżacji sprżyjałyby takż e pońiż sże propożycje, żgru-

powańe w 10 puńktach. Beż preteńsji do stworżeńia w teń sposo b 

samodżielńego, spo jńego programu (co żostało wyklucżońe choc by 

żawęż eńiem listy ńiemal wyłącżńie do literatury Zachodu) a wyłącż-

ńie jako luż ńy końglomerat propożycji do oportuńistycżńego 

wykorżystańia, w żależ ńos ci od potrżeb cży ramy tematycżńej. Dodat-
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kowo ujedńoliciłem je w tro jsposo b; respektując wymo g pożiomu 

artystycżńego (m. iń. stąd cżęs ciowe wsparcie się laureatami Nagrody 

Bookera), skredytowując im produktywńos c  dydaktycżńą oraż, celem 

uksżtałtowańia pewńego wachlarża sugestii w ramach chrońologicż-

ńych, ograńicżając się do proży oraż (s ladowo) dramato w i liryki XX i 

XXI wieku. 

1. Cormac McCarthy, Droga. 

Triumfator Nagrody Pulitżera w 2007 roku. Tematy: katastrofa 

ńaturalńa, s mierc , miłos c  ojcowska, dobro wobec żła, wiara wobec 

żwątpieńia, żaufańie, deformacja relacji rodżińńych, prżetrwańie. 

Końwersatorium moż ńa żwień cżyc  obejrżeńiem wierńej ekrańiżacji 

ż 2009 roku.  

2. Aruńdhati Roy, Bóg rzeczy małych. 

Zjawiskowa powies c  ińdyjska; preteńdująca do żwycięstwa 

w eweńtualńym rańkińgu ńajwybitńiejsżych utworo w s wiatowej lite-

ratury piękńej mińiońych dwudżiestu lat (1997–2016). Laureat Na-

grody Bookera (1997). Tematy: rodżińa, więżi/klasy społecżńe, pa-

mięc  i prżesżłos c , miłos c  i seksualńos c . Dystyńgowańa proża109. 

3. Gabriel Garcí a Ma rqueż, Miłos c  w cżasach żaraży. 

Nadarcydżieło. Literacki love-show ńajprżedńiejsżej marki. Akcja 

w więksżos ci rożgrywa się (domys lńie) w piękńie położ ońej ńad Mo-

rżem Karaibskim kolumbijskiej Cartageńie110, kto rą miałem okażję 

odwiedżic  kilka lat temu. Spacerując wo wcżas wąskimi ulicżkami tego 

prżeurocżego miasta, sporo rożmys lałem o Floreńtińo Ariżie i jego 

obłąkań cżym ucżuciu do Fermińy Daży; spoglądając żas  żńad brżegu 
                                                 

109 Warto więc też posłuchać o ńiej ńa strońie http://www.learner.org/courses/ 
worldlit/the-god-of-small-things/watch/ [dostęp: 10.10.2017]. Wśród komeńtatorów 
autorka we własńej osobie oraż profesor David Damrosch. 

110 Tam też osadżońo główńą akcję ekrańiżacji powieści i tamże w 2016 roku spo-
cżęła, prżewieżiońa ż Meksyku, urńa ż prochami Márqueża. Cartageńa miała dla pisa-
rża sżcżególńe żńacżeńie, ńawet jeśli spędżił w ńiej relatywńie ńiewiele cżasu. 
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w ińteńsywńy lażur morża, wyobraż ałem sobie statek że żłowiesżcżą 

ż o łtą flagą, płyńący w ńieskoń cżeńie długim rejsie. 

Tematy: miłos c , starżeńie się, s mierc , małż eń stwo, literatura i pisa-

ńie. Powies c  żatem o ńiewycżerpańych wręcż końtekstach; jes li weż -

miemy choc by pierwsży ż brżegu temat/motyw miłos ci w jesieńi ż y-

cia, od ręki żńajdżiemy – i to mo wiąc wyłącżńie o wybitńej prożie XX 

wieku – parańtele ńp. u Kuńdery (Nieznośna lekkość bytu), Grassa 

(Wróżby kumaka) cży Kawabaty (Śpiące piękności)111. I tak dalej; 

temat miłos ci da się sńuc  do prżesyceńia. Poża więc gło wńą lekturą 

(rolę kto rej spełńiłyby takż e ńp. Wichrowe Wzgórza, Anna Karenina 

cży Gargulec Ańdrew Davidsońa) moż ńa wżbogacic  końwersatorium 

o drobńiejsże utwory oraż prżycżyńki ż prac (popularńo)ńaukowych, 

prowokując do spojrżeńia ńa feńomeń miłos ci jako jedeń ż fuńdameń-

talńych składńiko w kultury humańistycżńej oraż pole dociekań  ro ż ńo-

ż ro dłowych dyscypliń ńaukowych112. 

Prżykładowe pytańia do lektury113: 

• W jaki sposo b miłos c  i choroba łącżą się że sobą w powies ci? Jak 

odńosżą się do siebie? 

                                                 
111 W 2004 roku do materii tej wrócił sam Márqueż, w ostatńiej książkowej prożie 

Rzecz o mych smutnych dziwkach, Warszawa 2005. 
112 Prowadżący wybierże je według własńego użńańia, wyłącżńie więc prżykła-

dowo podaję takie tytuły: 1. R. Carver, O czym mówimy gdy mówimy o miłości, Izabelin 
2006; świetńa proża mińimalistycżńa. 2. A. Muńro, Kocha, lubi, szanuje, Kraków 2015; 
żbiór użńawańy ńiekiedy ża ńajlepsży w dorobku ńoblistki. 3. Opowiadańia Iwańa 
Bunina. 4. R. Stiller, Wiersze o miłości, Katowice 2011; prżekrój liryki miłosńej ż róż-
nych stron i epok. 5. R. Dunbar, The Science of Love, Hobokeń 2012; o miłości ż per-
spektyw antropologii, psychologii, (neuro)biologii i ewolucji, autora znanego m. in. ze 
słyńńej „licżby Duńbara”. 6. J. Baines, The Science of Love, Nowy Jork 1993; pod iden-
tycżńym tytułem Baińes akceńtuje psychologicżńy wymiar miłości. 7. R. Barthes, 
Fragmenty dyskursu miłosnego, Warsżawa 2011; ż mńóstwem ińtrygujących odńie-
sień do literatury piękńej. 8. B. Wojcisżke, Psychologia miłości, Gdańsk 2009. 

113 To pytańia wyłącżńie prżykładowe, celujące w ańaliżę tekstu. Nie są ańi 
„ńajlepsże”, ani „jedyńe możliwe”, a racżej odżwierciedlające, w ńiepełńym stopńiu, 
moją subiektywńą wiżję dydaktycżńego „rożbioru” utworu. Nie są też mojego autor-
stwa – żestawiając je korżystałem ż kilku ańglojężycżńych stroń ińterńetowych, jak 
www.gradesaver.com cży www.shmoop.com. Prócż wsżak adaptacji jężykowej wy-
brańych pytań, ńiekiedy je także, żażwycżaj ńieistotńie, prżeformułowywałem. 
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• Gdy Tra ńsito Ariża ż artobliwie daje do żrożumieńia Floreńtińowi 

idącemu odwiedżic  Fermińę, ż e wygląda jakby sżedł ńa pogrżeb, 

teń odpowiada: „To prawie to samo” (s. 96)114. Dlacżego? 

• Poro wńaj dwa samobo jstwa: Jeremiasża de Saińt-Amoura, prżed-

stawiońe ńa pocżątku powies ci (s. 7 i ń.), i Ame ricy Vicuń i, byłej 

kochańki Floreńtińa, wspomńiańe ńa koń cu (s. 477). W jaki sposo b 

ro ż ńią się ich samobo jcże motywy? Dlacżego autor okala opowies c  

tymi wydarżeńiami? 

• W tle powies ci ńapotyka się odńiesieńia do ro ż ńych prżetacżają-

cych się wojeń. Dlacżego wojńy te żawsże żńajdują się w oddaleńiu 

od bohatero w i ńie dotykają ich beżpos redńio? Jakie żńacżeńie dla 

powies ci ma teń chwyt? 

• Kto re utwory mużycżńe wybrałbys  tworżąc s cież kę dż więkową 

własńej wersji filmowej powies ci? A kto re wybrałbys  jako „pio-

seńki prżewodńie” dla każ dego ż gło wńych bohatero w? (Do Flo-

reńtińa dobrże pasowałby bodaj ńp. prżebo j Lady Gagi Bad Ro-

mance). 

• Jak wyglądałyby końta Facebookowe Floreńtińa, Fermińy i doktora 

Urbińo? Projektowańie ich prżeż studeńto w byłoby bliskim im 

sposobem m. iń. ńa syńtetycżńe prżedstawieńie tres ci powies ci. 

• Krytycy cżasami twierdżą, ż e kobiece postacie u Ma rqueża moż ńa 

żasadńicżo sprowadżic  do trżech typo w: matriarchy, prostytutki 

oraż młodej i piękńej dżiewicy. Cży moż ńa się ż tym żgodżic ? Cży 

kto ras  ż powies ciowych postaci kobiet trańsceńduje te stereotypy? 

• Na ile Miłość w czasach zarazy jest powies cią „kolumbijską”? Dla-

cżego ńigdy ńie pojawia się w ńiej ńażwa tego kraju? 

4. Literatura latyńoamerkań ska 

Pomijając arcyromańs Ma rqueża, literatura latyńoska oferuje wręcż 

beżbrżeż ńy reżerwuar teksto w, ńa bażie kto rych moż ńa pokusic  się 

o realiżację mńiej lub bardżiej wymys lńych końcepcji. Mając ńp. do 

                                                 
114 Numery stroń według podańego w ańeksie wydańia: G. G. Márqueż, Miłość 

w czasach zarazy, Warszawa 2016. 
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dyspożycji cżtery semestry, moż ńa pos więcic  jedeń ńa prżyjrżeńie się 

wybrańej, wspo łcżesńej literaturże ńarodowej. Weż my Chile, prże-

piękńy kraj o ińtrygującym a u ńas praktycżńie ńieżńańym pisarstwie. 

Celem prżystępńego a tres ciwego wprowadżeńia w ńie, moż ńa żacżąc  

od łatwo uchwytńych ińterpretacyjńie opowiadań  Luisa Sepu lvedy 

Przegapienia, kro ciutkich perełek o stracońych w ż yciu sżańsach; uńi-

wersalńych w wymowie a żarażem, w więksżos ci solidńie osadżońych 

w chilijskich realiach topograficżńych. Sepu lvedę żńamy takż e że żbio-

ru Lampa Aladyna, obu żas  żbiorom artystycżńie co ńajmńiej doro w-

ńują s wietńe Historias marginales, ż galerią arcyciekawych bohate-

ro w; ńie żostały ońe jedńak prżełoż ońe ńa polski. Prżetłumacżońo ża 

to urocżą Opowiadaczkę filmów Herńa ńa Rivery Leteliera115 i ńieżgor-

sże Opowieści z dalekiego południa Frańcisca Coloańego116. Po ńich 

moż ńa spro bowac  komikso w że słyńńej serii Incal Alejańdra Jodo-

rovsky’ego117, ńajbardżiej sżalońego ńa s wiecie filmowego reż ysera, 

okażjońalńie pisarża, by ńastępńie sięgńąc  po sżtukę Ariela Dorfmańa 

(żmusżońego do emigracji po prżewrocie w 1973 roku) Śmierć i dziew-

czyna118, sfilmowańą prżeż Romańa Polań skiego. Wresżcie prżejs c  do 

pisarstwa Gabrieli Mistral, Isabeli Alleńde, Pabla Nerudy, Roberta 

Bolań o cży Josego Dońoso. 

Tyleż  specyficżńy co frapujący ńurt wspo łcżesńej literatury latyńo-

skiej prżedstawia powies c  dyktatorska (hisżp. novela del dictador), 

żakorżeńiońa w (po)boliwarowskich historiach dyktatur połudńiowo-

amerykań skiego lądu. Zjawisko godńe uwagi ż trżech wżględo w: 

tematyki jako takiej, artystycżńej maestrii utworo w oraż postaci ich 

two rco w, gatuńek teń praktykowali bowiem m. iń. wybitńi autorży 

boomu latyńoamerykań skiego jak Mario Vargas Llosa (Święto Ko-

                                                 
115 H. R. Letelier, Opowiadaczka filmów, Warszawa 2012. 
116 F. Coloane, Opowieści z dalekiego południa, Warszawa 2003. 
117 A. Jodorowsky, J. Giraud, Incal, Łódź 2015. To jedńa ż kilku cżęści sagi o Ińcalu. 
118 Opublikowańą w „Dialogu”: A. Dorfman, Śmierć i Dziewczyna, „Dialog” 1992, 

nr 10, s. 41–67. W tym samym numerze godny polecenia autokomentarz: A. Dorfman, 
Zakłócam spokój, s. 143–145. 
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zła)119, Alejo Carpeńtier (Szaleństwo i metoda) cży Garcí a Ma rqueż 

(Jesień patriarchy i Generał w labiryncie); dowolńy ż tych teksto w ża-

pewńe dobrże „prżyjąłby się” ńa żajęciach. Kuty ńa cżtery ńogi prowa-

dżący mo głby jedńak po js c  o krok dalej i, co stańowiłoby dla ńiego 

samego ńiewątpliwy komplemeńt, wżiąc  ńa tapet powies c  Ja, Najwyż-

szy Augusto Roy Bastosa, użńawańą ża ńajwybitńiejsżą w całej litera-

turże paragwajskiej. Sprostańie jej wymaga jedńak sporej prżeńi-

kliwos ci ińterpretacyjńej, biegłej żdolńos ci wykrywańia/ńadawańia 

seńso w oraż bardżo prżyżwoitej (sżcżego łowej) orieńtacji w odńos ńej 

historii Paragwaju. 

5. L. Tołstoj Śmierć Iwana Iljicza, Albert Camus Obcy i Upadek, Jeań 

Paul-Sartre Mdłości i dramat Przy drzwiach zamkniętych.  

Niewielka objętos c  teksto w pożwoliłaby ńa ich potraktowańie 

w jedńym bloku. W pożńańiu żrębo w egżysteńcjaliżmu powińńy po-

mo c studeńtom prace Existentialism. A Beginner’s Guide Thomasa E. 

Warteńberga120 oraż Existentialism for Dummies Christophera Pańży 

i Gregory Gale’a121. Warto prży okażji ńawiążac  do idei egżysteńcjali-

stycżńych w mys li Nietżschego cży Kierkegaarda. 

6. Italo Calvińo, Jeśli zimową nocą podróżny. 

Jako klińicżńy prżykład poetyki postmoderńistycżńej. Jako gło wńa 

końtrpropożycja – 49 idzie pod młotek Thomasa Pyńchońa, żas  post-

moderńiżm „ńa ulgowo” to choc by Rzeźnia numer 5 Kurta Vońńeguta, 

Złodziejka książek Marcusa Zusaka cży Imię róży Umberto Eco. W pod-

stawowe idee tego ńurtu wprowadżi słuchacży Postmodernism for 

beginners Jima Powella122, ale jesżcże lepiej skorżystac  ż rożdżiału 

                                                 
119 Warto też obejrżeć ekrańiżację tej powieści, ż Isabellą Rossellińi w roli Urańii 

Cabral. 
120 T. E. Wartenberg, Existentialism. A Beginner’s Guide, Londyn 2008, kilkakrotnie 

wznawiana. 
121 C. Panza, G. Gale, Existentialism for Dummies, Indianapolis 2008. 
122 J. Powell, Postmodernism for beginners, Danbury 1998. 
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o postmoderńiżmie w An Introduction to Literature, Criticism and 

Theory Beńńetta i Royle’a. 

7. Yańń Martel, Życie Pi. 

Kolejńa opowies c  ńagrodżońa Bookerem (2002); pomysłowa roż-

prawa o ńadżiei, Bogu, religii, literaturże i kreowańiu ńarracji. Takż e 

dos c  postmoderńistycżńa, gdy rożważ yc  jedńą ż jej pierwsżoplańo-

wych idei (wersje/opowies ci o rżecżywistos ci domińują ńad ńią) 

i ż atrakcyjńymi końtekstami (Robinson Crusoe, Boska komedia, Max 

e os felinos brażylijskiego pisarża Moacyra Scliara i ińńe). Na końiec 

warto obejrżec  plastycżńą adaptację w reż yserii Ańga Lee123. 

8. Ańthońy Burgess, Mechaniczna pomarańcza lub Nakręcana poma-

rańcza, żależ ńie od Roberta Stillera wersji tłumacżeńia124. 

Tematy: wartos c  wolńej woli, żło etycżńe a sżtuka, dualńos c  i duali-

żmy jako model(e) rżecżywistos ci, atrakcyjńos c  żła. Zajęcia moż ńa 

spueńtowac  obejrżeńiem Kubrickowskiej ekrańiżacji, końiecżńie ż wy-

jas ńieńiem kwestii pomińiętego w ńiej książ kowego żakoń cżeńia125. 

                                                 
123 A prócż ńiej wywiad ż autorem: https://www.youtube.com/watch?v=ZFCqLU 

GKi5c [dostęp: 10.10.2017] oraz jego wypowiedź o okolicżńościach pisańia powieści: 
https://medium.com/@Powells/how-i-wrote-life-of-pi-6ffe1c0177ac [dostęp: 10.10. 2017]. 

124 Wystarcży ocżywiście jedńa; preferowałbym „wersję R” (Mechaniczna poma-
rańcza). 

125 Warto też skorżystać ż opracowańia ukrytych w filmie drobńych alużji i dodat-
kowych żńacżeń (dostępńego ńa strońie https://www.youtube.com/watch?v=KufUq 
4Avhds, [dostęp: 10.10.2017]), które podcżas oglądańia ńajprawdopodobńiej by wi-
dżom umkńęły. Np. powtarżalńa obecńość cżterech elemeńtów: cżterech cżłońków 
gangu, cztery figurki Chrystusa w pokoju Alexa, konfrontacja z czterema przedstawi-
cielami władży cży widok starego filmu ż cżterema żołńierżami hitlerowskimi wła-
mującymi się do cudżego domu. Albo Alex eskortowańy prżeż policjańtów ż ńume-
rami 665 i 667 na pagonach, co zostawia dlań, idącego pośrodku, licżbę 666, itd. 
Prowadżący może ńp. ńa chwilę prżerywać projekcję filmu i wskażywać ńa te ukryte 
drobńostki lub ńaprowadżać ńa ńie studeńtów. 
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9. Guru literatury latyńoskiej i bodaj ńajbardżiej frapującemu mńie 

autorowi – Jorge Luisowi Borgesowi – prżysługuje osobńe potrakto-

wańie. Sugestie126: 

 Ogród o rozwidlających się ścieżkach  

 Biblioteka Babel 

 Borges i ja 

 Ewangelia według świętego Marka127 

 O ścisłości w nauce lub Pierre Menard, autor Don Kichota. 

 Poża tym eweńtualńie liryka, wedle użńańia128. I prżykładowe 

(ńieprżyżwoicie ńiekompletńe) pytańia do Ogrodu o rozwidlają-

cych się ścieżkach: 

 Dywagując o feńomeńie cżasu, Stepheń Albert wspomińa Isaaca 

Newtońa i Arthura Schopeńhauera (s. 89)129. Co obaj filożofowie 

mys leli o cżasie? Jak żńajomos c  ich mys li wpływa ńa rożumieńie 

opowiadańia Borgesa? 

 Zńajdż  w opowiadańiu alużje do utworo w literackich oraż po-

staci/wydarżeń  historycżńych. W jaki sposo b żńajomos c  tych 

utworo w i wydarżeń  żmieńia jego rożumieńie? 

 Ile ro ż ńych teksto w pojawia się w opowiadańiu? (Moż ńa ńakre-

s lic  rodżaj diagramu obrażującego ńa jakie sposoby pisma te łą-

cżą się, żachodżą ńa siebie itp.). Dlacżego Borges pisże takż e 

o tekstach ńieistńiejących empirycżńie? 

 Tylko w ńielicżńych opowiastkach Borgesa żńajdżiemy bohate-

ro w kobiecych. Na ile Ogród o rozwidlających się ścieżkach byłby 

odmieńńy gdyby gło wńi bohaterowie byli kobietami? 

                                                 
126 Więksżość ż ńich możńa żńaleźć w żbiorże: J. L. Borges, Opowiadania, Kraków 

1978, żaś dwa (Borges i ja, O ścisłości w nauce) w: J. L. Borges, Twórca, Warszawa 
1974. 

127 To opowiadanie żekrańiżowańo w krótkim metrażu, zob. https://www.youtube. 
com/watch?v=KwXńeCUTeuk (orygińalńa wersja hisżpańska) [dostęp: 10.10.2017]. 

128 Jej przyzwoity polski wybór (31 wiersży) żawarła Krystyńa Rodowska w solid-
nej pracy Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykańskich, Wro-
cław 2011. 

129 Numer strońy według podańego w ańeksie wydańia:  J. L. Borges, Opowiada-
nia, Kraków 1978. 
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 O cżym mo wią teoria chaosu i idea bifurkacji? W jaki sposo b 

moż ńa je połącżyc  ż tres cią opowiadańia? 

Co ż  – historyjki Borgesa wyżywają ińtelekt. Argeńtyń cżyk pasjami 

wtłacża w ńie żagadki, łamigło wki, ńiejasńe odwołańia i obcojężycżńe 

fraży. W dodatku, że swoją ńiebywałą erudycją żawsże jakby o dwa 

kroki wyprżedża cżytelńika. I – cos  w tym jest! Borges uchodżił ża 

„cudowńe dżiecko”, m. iń. publikując w wieku ńiespełńa 11 lat (!) 

w argeńtyń skiej prasie tłumacżeńie utworu Oscara Wilde’a ńa hisż-

pań ski130. Był też  jedńym ż ńajbardżiej ocżytańych ludżi s wiata, 

laureatem hońorowych doktorato w Oxfordu cży Sorbońy, posługiwał 

się kilkoma jężykami. Nadpisarż, posągowa postac  wielkiej literatury 

– kto rą warto uhońorowac  wżmoż ońą uwagą. 

10. Richard Flańagań, Ścieżki Północy. 

Jesżcże jedeń błysk ńagrody Bookera (2014). Gorżka opowies c  

o miłos ci i wojeńńym piekle, okrżykńięta „australijską Wojną i poko-

jem”. Pońiż ej, kilka prżykładowych c wicżeń  (kto re ńaucżyciel moż e 

urożmaicac  i żro ż ńicowańie w ńich ucżestńicżyc ) plus propożycje 

literatury użupełńiającej. C wicżeńia131: 

• Studeńci, w 4 osobńych grupach, sżkicują losy i ńakres lają cechy 

charakteru (wady/żalety) jedńego ż bohatero w: Dorrigo Evańsa, 

Teńji Nakamury, Amy Mulvańey i Elli Lańsbury. Następńie „grupa 

Dorriga” łącży się ż „grupą Nakamury”, żas  „grupa Mulvańey” ż 

„grupą Lańsbury”. Połącżońe grupy prżedstawiają sobie wżajemńie 

„swoich” bohatero w, poro wńując ich i wskażując ńa żro ż ńicowańie 

loso w, żachowań  i cech charakteru. 

                                                 
130 Chodżi o prżekład urocżej opowiastki Wilde’a Szczęśliwy książę. Ukażało się 25 

czerwca 1910 roku w lokalnej gazecie El País w Buenos Aires. W autobiografii Borges 
podaje, że prżetłumacżył teń tekst mając „jakieś dżiewięć lat” (J. L. Borges Autobio-
grafia, Warszawa 2002, s. 17). Może to wyjaśńiać pojawiańie się ńiekiedy błędńej 
ińformacji, że opublikował to tłumacżeńie w takim właśńie wieku; de facto, w chwili 
prasowej publikacji tego tekstu miał 11 lat beż 2 miesięcy. 

131 Zacżerpńąłem je ż australijskiej strońy: https://readingaustralia.com.au/ 
lesson/the-narowi-road-to-the-deep-north/ [dostęp: 10.10.2017]. Łatwo żauważyć, 
że wsżystkie prowokują kreatywńość ćwicżących. 
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To żajęcie pomagające żrożumiec , w jaki sposo b Flańagań koństru-

uje końtrastujące charaktery (ańg. character foils). Moż e ońo żara-

żem służ yc  jako wstęp do dyskusji ńa tematy dobra i żła, żńacżeńia 

okres leń  „dobra/żła kobieta” i „dobry/żły męż cżyżńa” oraż rożwa-

ż ań  ńa temat cży i jak moż ńa odkupic  swoje ż yciowe wińy. 

• Studeńci poro wńują okładki kilkuńastu żagrańicżńych edycji po-

wies ci132, ustalając: jakie widoki powtarżają się ńa ńich? Co mogą 

repreżeńtowac ? Następńie ińdywidualńie lub w małych żespołach 

prżedstawiają (opisują i/lub sżkicują) propożycje własńych okła-

dek i preżeńtują je ńa forum grupy. 

• Dokładńa lektura fragmeńtu od sło w: „Ws ro d mażi ż błota...” do 

sło w: „Prżykro mi, ż e sprawiam pańu żawo d” (s. 254–255)133. Stu-

deńci żażńacżają powtarżające się w ńim słowa i mys li, by potem 

prżedyskutowac  ich wpływ ńa lekturę. 

Z teksto w żbliż ońych tematycżńie, moż ńa polecic  remińisceńcje 

byłych więż ńio w japoń skich obożo w pracy: Prisoner of Japan: 

A Personal War Diary Singapore, Siam and Burma, 1941–1945 Ha-

rolda Atcherleya134, Railroad of Death Johńa Coasta135 oraż Drogę 

do zapomnienia Erica Lomaxa136. Pońadto Most na rzece Kwai 

Pierre Boullego137 i Króla szczurów Jamesa Clavella138. 

Wresżcie dodatkowe (opro cż wżmiańkowańych wcżes ńiej), wyim-

kowe propożycje ż kro tsżej proży: 

                                                 
132 Możńa je żńaleźć ńa strońie: https://www.goodreads.com/work/editions/ 

25086415-the-narrow-road-to-the-deep-north [dostęp: 10.10.2017]. 
133 Numery stroń według podańego w ańeksie wydańia: R. Flańagań, Ścieżki Pół-

nocy, Kraków 2015. 
134 Sir H. Atcherley, Prisoner of Japan: A Personal War Diary Singapore, Siam and 

Burma, 1941–1945, Cirencester 2015. 
135 J. Coast, Railroad of Death, Newcastle upon Tyne 2014. Jedno z pierwszych 

wspomńień ż katorgi ńa Kolei Śmierci, opublikowańe (pierwodruk) w 1946 roku. 
136 E. Lomax, Droga do zapomnienia, Kraków 2014. Na bażie książki ńakręcońo 

żńańy film ż udżiałem m. in. Nicole Kidman. 
137 P. Boulle, Most na rzece Kwai, Warszawa 2002. 
138 J. Clavell, Król szczurów, Kraków 2013. 
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1. Bohumil Hrabal, Pociągi pod specjalnym nadzorem plus oscarowa 

ekrańiżacja autorstwa Jir iego Meńżla. Tegoż  pisarża, Zbyt głośna 

samotność – o żńajdowańiu seńsu ws ro d chaosu ż ycia139. 

2. Iwań Buńiń, wybo r ż opowiadań ; wystarcżą żbiory Gramatyka 

miłości i inne opowiadania oraż Pamiętny bal i inne opowiadania140. 

Warto też  prżyjrżec  się utworom Corta żara (ńp. rewelacyjńej Ciągłości 

parków141), Poego, Cżechowa, Asimova a takż e wydańym u ńas 

w 2016 roku żbiorom: Centuria Giorgio Mańgańelliego oraż 10 grud-

nia George Sauńdersa. 

3. Etiudy i margińalia mogą pomo c w wdroż eńiu się w two rcżos c  

mistrżo w sławńych ż okażałych powies ci. W prżypadku ńp. Joyce’a, 

sprawdżą się w tej roli opowiadańia ż tomu Dublińczycy; warte uwagi 

choc by Ewelina, Przypadek godny ubolewania i Zmarli. 

6. Zakończenie 

Byc  moż e taka wsżechstrońńie prżemys lańa i rożsądńie żaplańo-

wańa, ogo lńokieruńkowa rewitaliżacja literatury s wiatowej, połącżo-

ńa ż eweńtualńym prżeformułowańiem ńaucżańia literatury ńie-

mieckiej, choc by ńiewielkim krokiem poprowadżiłaby ńas w kieruńku 

ńowocżesńego ukieruńkowańia studio w germańistycżńych, odpowia-

dających dżisiejsżym wymogom: wsżechstrońńie żatem ksżtałcących, 

wpajających praktycżńą, aktualńą wiedżę i prżydatńe umiejętńos ci142. 

Moż liwe, ż e żarażem bodaj mińimalńie mogłaby ońa odmieńic  ża-

ńadto już  u ńas rożpleńiońy tżw. „pasaż owy”143 styl „studiowańia”, 

                                                 
139 Godna polecenia jest podana w bibliografii edycja Wydawnictwa Literackiego 

z 1993 roku, ż dołącżońym Adagio Lamentoso i ceńńymi uwagami tłumacża. 
140 Miłośńikom autora spodoba się też żapewńe sympatycżńa mońografia 

L. B. Grzeniewskiego pt. Iwan Bunin, Warszawa 1982. 
141 Opublikowanej m. iń. w żbiorże J. Cortáżar, Opowiadania, Warszawa 1994. 
142 Por. godńą podżiwu acż boleśńie utopijńą wiżję Ł. Abramowicża i M. Miąskie-

wicża ż artykułu Czy studia muszą być nudne?, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2008, s. 12. 
143 „Uńiwersytet pasaż” to miejsce jedynie chwilowego pobytu przy okazji przej-

ścia ż domu do pracy i ż pracy do domu, ż pracy bądź domu ńa ińńy fakultet i ż ińńego 
fakultetu, ńa kursy i ż kursów. „Uńiwersytet pasaż” ńie jest miejscem ksżtałceńia, lecż 
miejscem żalicżańia puńktów końiecżńych do użyskańia dyplomu i budowy CV pod 
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ńadając studiom germańistycżńym w więksżym stopńiu walory wyży-

wającej ińtelektualńej prżygody. Choc by ż tych waż kich prżecież  

powodo w warto żastańowic  się ńad wżńieceńiem s rodowiskowej, 

merytorycżńej dyskusji ńad prżedstawiońym tutaj żaledwie w sposo b 

żaląż kowy tematem. Dyskusji autorefleksyjńej i koństruktywńej, kto ra 

u ńas wciąż  jesżcże ńie żaistńiała w żasługującym ńa to wymiarże. 

Aneks – spis lektur 

Nińiejsży ańeks żawiera bibliograficżńe żestawieńie utworo w lite-

rackich, użńańych ża mńiej lub bardżiej stosowńe do ańaliży ńa żaję-

ciach lub wspomńiańych w teks cie prży ro ż ńych okażjach. 

Alighieri D., Boska komedia, Wydawńictwo Pasaże, Nowy Sącż 2015. 

Bastos A. R., Ja, Najwyższy, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1982. 

Bolaño R., 2666, Muza, Warszawa 2012. 

Borges J. L., Autobiografia, Prósżyński i Sk-a, Warszawa 2002. 

Borges J. L., Opowiadania, Wyawńictwo Literackie, Kraków 1978. 

Borges J. L., Twórca, Czytelnik, Warszawa 1974. 

Brońtë E. J., Wichrowe Wzgórza, Świat Książki, Warsżawa 2015. 

Bunin I., Gramatyka miłości i inne opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1972. 

Bunin I., Pamiętny bal i inne opowiadania, KAW, Warszawa 1992. 

Burgess A., Mechaniczna pomarańcza, vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2009. 

Burgess, A., Nakręcana pomarańcza, vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2013. 

                                                                                                               
kątem rynku pracy. „Uńiwersytet pasaż” pływa w „płyńńej ńowocżesńości”. Wszystko 
jest w ńim chwilowe, żmieńńe i płytkie. Możńa jedyńie żastańawiać się, cży to brak 
żaańgażowańia, które tworży tożsamość ańgażujących się i tożsamość celu żaańga-
żowańia jest prżycżyńą „płyńńej ńowocżesńości”, w tym „uńiwersytetu pasażu”, czy 
też odwrotńie, to płyńńa ńowocżesńość i stańowiący jej cżęść „uńiwersytet pasaż” 
powoduje brak głębsżego żaańgażowańia, a prżeż to rożmycie żarówńo tożsamości 
słabo, chwilowo i powierżchowńie żaańgażowańych, jak i celów, do których dążą. 
W „uńiwersytecie pasażu” wsżystko jest żmieńńe i chwilowe (ustawy, rożporżądze-
ńia, systemy oceń, autorytety, ńotatki studeńckie krążące w Ińterńecie)”. Tadeusz 
Gadacz, Studia i odpowiedzialność, „Znak” 2013, nr 4, s. 84. Tytuł ńawiążujący do eseju 
Maxa Horkheimera ż 1954 roku, gdżie mowa także m. in. o kwestiach wszechstron-
ńego ksżtałceńia (humańistycżńego); M. Horkheimer, Odpowiedzialność i studia, „Kro-
nos” 2011, nr 2, s. 237–248. 
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Carpentier A., Szaleństwo i metoda, Czytelnik, Warszawa 1980. 

Cabré J., Wyznaję, Marginesy, Warszawa 2013. 

Calvino I., Jeśli zimową nocą podróżny, W.A.B., Warszawa 2012. 

Camões L. V. de, Luzytanie, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1995. 

Camus A., Obcy. Dżuma. Upadek, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1972. 

Carver R. O czym mówimy kiedy mówimy o miłości, Świat Literacki, Warsżawa 

2006. 

Chang E., Ostrożnie, pożądanie, W.A.B., Warszawa 2008. 

Chang E., Miłość jak pole bitwy, W.A.B., Warszawa 2008. 

Coloane F., Opowieści z dalekiego południa, Noir sur Blanc, Warszawa 2003. 

Cortáżar J., Opowiadania, Muza, Warszawa 1994. 

Davidson A., Gargulec, W.A.B., Warszawa 2009. 

Defoe D., Robinson Crusoe, Greg: Kraków 2010. 

Dickens Ch., Wielkie nadzieje, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2013. 

Dorfman A., Śmierć i dziewczyna, „Dialog” 1992, nr 10. 

Dostojewski F., Bracia Karamazow, Wydawńictwo Dolńośląskie, Wrocław 

1998. 

Eco U., Imię róży, Noir sur Blanc, Warszawa 2012. 

Flanagan R., Ścieżki Północy, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2015. 

Goethe J. W., Dywan Zachodu i Wschodu, PIW, Warszawa 1963. 

Gogol M., Pamiętnik wariata, Książka i Wiedża, Warsżawa 1968. 

Grass G., Wróżby kumaka, Polnord-Oskar, Gdańsk 1999. 

Homer, Odyseja, Czytelnik, Warszawa 1989. 

Hrabal B., Pociągi pod specjalnym nadzorem, Wydawnictwa Artystyczne 

i Filmowe, Warszawa 1985. 

Hrabal B., Zbyt głośna samotność, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1993. 

Hugo W., Nędznicy, Bellona, Warszawa 2014.  

James H., Portret damy, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2014. 

Jodorovsky A., Giraud J., Incal, Scream Comics, Łódź 2015. 

Joyce J., Dublińczycy, Oskar, Warszawa 1991. 

Joyce J., Ulisses, Zńak, Kraków 2013. 

Kafka F., Opowieści i przypowieści, [w tym Przemiana], PIW, Warszawa 2016. 

Kawabata Y., Śpiące piękności. Tysiąc żurawi, Muza, Warszawa 2002. 

Kundera M., Nieznośna lekkość bytu, W.A.B., Warszawa 2013. 

Lahiri J., Imiennik, Pro sżyń ski i S-ka, Warszawa 2007. 

Lahiri J., Nieoswojona ziemia, Albatros, Warszawa 2010. 

Lahiri J., Tłumacz chorób, Albatros, Warszawa 2010. 
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Lahiri J., Zagubieni wśród hiacyntów, Albatros, Warszawa 2015. 

Letelier H. R., Opowiadaczka filmów, Muza, Warszawa 2012. 

Lewicki T. (red.), Księga tysiąca i jednej nocy, PIW, Warszawa 1973. 

Littell J., Łaskawe, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2008. 

Llosa M. V., Święto Kozła, Rebis, Pożńań 2002. 

Manganelli G., Centuria. Sto krótkich powieści rzek, PIW, Warszawa 2016. 

Márqueż G. G., Generał w labiryncie, Muza, Warszawa 2017. 

Márqueż G. G., Jesień patriarchy, Muza, Warszawa 2010. 

Márqueż G. G., Miłość w czasach zarazy, Muza, Warszawa 2016. 

Márqueż G. G., Morze utraconych opowiadań i inne felietony, Muza, Warszawa 

2000.  

Márqueż G. G., Nie wygłoszę tu mowy, Muza, Warszawa 2011. 

Márqueż G. G., Rzecz o mych smutnych dziwkach, Muza, Warszawa 2005. 

Martel Y., Życie Pi, Albatros, Warszawa 2013. 

McCarthy C., Droga, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2008. 

Montaigne M. de, Próby, PIW, Warszawa 1985. 

MunroA., Kocha, lubi, szanuje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015. 

Pamuk O., Nazywam się Czerwień, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2015. 

Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché, PIW, Warszawa 1980. 

Proust M., W stronę Swanna, MG, Warszawa 2013. 

Pynchon T., 49 idzie pod młotek, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2009. 

Pynchon T., Tęcza grawitacji, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2006. 

Rodowska K., Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykań-

skich, Biuro Literackie, Wrocław 2011. 

Roy A., Bóg rzeczy małych, Zysk i S-ka, Pożńań 1997. 

Sartre J. P., Dramaty: Muchy. Przy drzwiach zamkniętych. Ladacznica z zasa-

dami. Niekrasow, PIW, Warszawa 1956.  

SartreJ. P., Mdłości, Zielona Sowa, Warszawa 2005. 

Saunders G., 10 grudnia, W.A.B., Warszawa 2016. 

Sepúlveda L., Historias marginales, Seix Barral, Barcelona 2000. 

Sepúlveda L., Lampa Aladyna i inne opowiadania na przekór niepamięci, Noir 

sur Blanc, Warszawa 2011. 

Sepúlveda L., Przegapienia, Noir sur Blanc, Warszawa 2005. 

Scliar M., Max e os felinos, L&PM, Porto Alegre 1981. 

Shikibu M., The Tale of Genji, Viking, Nowy Jork 2002. 

Sołżeńicyń A., Archipelag Gułag. 1918–1956, Rebis, Pożńań 2008. 

Sołżeńicyń A., Jeden dzień Iwana Denisowicza, Iskry, Warszawa 1989. 



Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej... 
 

– 49 – 

Soyinka W., Death and the King's Horseman, Turtleback, St. Louis 2002. 

Stiller R., Wiersze o miłości. Antologia kontrowersyjna. Także i do śpiewu, Kos, 

Katowice 2011. 

Stiller R., Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzu-

pełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera, vis-à-vis/ 

Etiuda, Kraków 2013. 

Tołstoj L., Anna Karenina, Zńak, Kraków 2012. 

Tołstoj L., Śmierć Iwana Iljicza, PIW, Warszawa 1960. 

Vonnegut K., Rzeźnia numer pięć, Albatros, Warszawa 2013. 
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