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rof. dr hab. Janusz Sławiński jest – niewątpliwie i po pro-

stu – jednym z najwybitniejszych polskich badaczy literatury w 

XX wieku, a jego bogaty dorobek twórczy, dydaktyczny i orga-

nizacyjny, powstały w ciągu półwiecznej już zawodowej aktywno-

ści, stanowi do dziś nie tylko trwały, ale i ciągłe aktualny funda-

ment polskiej wiedzy o literaturze. Zastanawiając się nad rolą Ja-

nusza Sławińskiego w dziejach powojennego polskiego literaturo-

znawstwa dochodzę do wniosku, iż – uwzględniając w odpowied-

nich rozmiarach oddziaływanie środowiska naukowego oraz rolę 

zespołowej współpracy – trudno byłoby znaleźć kogoś, kto w tak 

silnym i pozytywnym stopniu zaważyłby na rozwoju całej dyscy-

pliny oraz na instytucjonalnej samoorganizacji skupionego wokół 

niej środowiska naukowego. 

Formułując tego rodzaju opinię jestem oczywiście świadom, że 

wielu polskich badaczy literatury przewyższa Sławińskiego czy to 

liczebnością publikacji, czy to różnorodnością zainteresowań, 

którym dawali wyraz w druku, czy wreszcie wielością pełnionych 

przez nich kierowniczych funkcji (wyposażających w środki do re-

alizacji owych kierowniczych zadań). Unikatowa ranga działalności 

Sławińskiego polega, rzecz jasna, na czymś innym. Z jednej 

strony zawdzięcza ją trafnemu wyborowi i konsekwentnej, a 

realizowanej na najwyższym poziomie naukowym, uprawie pól 

aktywności o strategicznym znaczeniu dla polskiej nauki o 

literaturze (i, w dużej mierze, dla polskiej humanistyki w 

ogólności). Były to: w zakresie badań własnych – działalność 

teoretycznoliteracka; w zakresie dydaktyczno-propedeutycznym – 

działalność podręcznikowo-słownikowa; w zakresie organizacji 

życia naukowego – działalność organizatorsko-redakcyjna w 

środowisku polonistycznym oraz praca w niezależnych 

samorządowych instytucjach polskiej humanistyki i nauk 

społecznych. Z drugiej strony natomiast rangę tę Sławiński 

zawdzięcza, jak sądzę, swej pozycji niekwestionowanego autorytetu 

(w wymiarze tyleż merytorycznym, co etycznym), która 

sprawiała, że choć nie pełnił nigdy żadnych wysokich funkcji w 

instytucjach uniwersytecko-akademickich, to społeczność 

uczonych widziała w nim przez kilka dziesięcioleci godnego 

zaufania przewodnika, koordynatora, rzecznika i opiniodawcę. 
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ako badacz prof. Sławiński dał się poznać przede wszystkim 

jako świetny, oryginalny i nowatorski teoretyk literatury. Biorąc 

pod uwagę stan polskiej teorii literatury przed wystąpieniem Sła-

wińskiego (i grupy jego rówieśników), trzeba powiedzieć, iż ma on 

przede wszystkim wielkie historyczne zasługi w stworzeniu samej 

koncepcji teorii literatury nie tylko jako jednej z subdyscyplin, ale 

właśnie jako podstawowej, kluczowej dziedziny badań literaturo-

znawczych. Badania Sławińskiego, nawiązujące twórczo do dorob-

ku poprzedników – m.in. strukturalnego językoznawstwa, tradycji 

rosyjskiej szkoły formalnej i praskiej szkoły strukturalnej, a także 

polskich tradycji – wprowadzały własne, wysoce oryginalne ka-

tegorie i metody analizy, a także sposoby opisu i uporządkowania 

badanej dziedziny, które nie tylko nadawały indywidualne piętno 

uprawianej przez Sławińskiego teorii literatury, ale też, w miarę 

jej upowszechniania się, przydawały specyficzne rysy polskim ba-

daniom literaturoznawczym w tym zakresie. Zgromadzone 

głównie w dwóch książkach Dzieło – język – tradycja (1971) 

oraz Próby teoretycznoliterackie (1992) poszczególne jego 

studia nad teorią procesu historycznoliterackiego i tradycji, 

teorią prozy narracyjnej i języka poetyckiego, teorią 

komunikacji literackiej i socjologią form artystycznych, 

teorią interpretacji i normami odbioru, a także teorią krytyki, 

zagadnieniami budowy językowego dzieła sztuki, wielkich 

figur semantycznych, opisu, przestrzeni artystycznej... – to 

nie tylko klasyczne, ale i do dziś aktualne merytorycznie 

ujęcia omawianej problematyki (o czym świadczy ich 

nieprzerwana obecność w przypisach prac kolejnych pokoleń 

literaturoznawców). Drugą badawczą pasją Sławińskiego była 

literatura polska XX wieku, w tym w szczególności 

nowoczesna, awangardowa zwłaszcza, poezja J. Przybosia, T. 

Peipera, T. Karpowicza, T. Różewicza, Z. Herberta, M. 

Białoszewskiego. Jego pierwsza książka Koncepcja języka 

poetyckiego Awangardy Krakowskiej (1966) stworzyła i 

określiła na długie lata sposób analizy i rozumienia 

awangardowej poezji, kolejne studia zaś (i krytyczne, i – 

zwłaszcza – przekrojowe: Próba porządkowania doświadczeń, 

Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956-1980 oraz 

Zanik centrali) stanowiły bardzo ważne historycznoliterackie 

syntezy oraz teoretyczne propozycje rozumienia znaczenia, 

zadań i problemów poezji współczesnej jako swoistego 

sejsmografu tyleż przemian literackiej sztuki, co stanu 

społecznej i jednostkowej samowiedzy. 

rugi nurt aktywności prof. Sławińskiego związany jest z 

zespołowymi (ale z jego inspiracji bądź pod jego redakcją 

powstałymi) pracami o charakterze dydaktyczno-

propedeutycznym. Mam tu na myśli przede wszystkim 

klasyczny podręcznik pt. Zarys teorii literatury (1962, wyd. 6 

1991), fundamentalny Słownik terminów literackich (1976, 

wyd. 3 1998) oraz Podręczny słownik terminów literackich 
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(1993, wyd. 14 2002), zbiorowe tomy wzorcowych analiz i 

interpretacji (Ćwiczenia z poetyki opisowej, 1961, Czytamy 

utwory współczesne, 1967, Liryka Polska. Interpretacje, 1971 

wyd. 3 2001). Za sprawą tych prac u podstaw nowoczesna myśl 

literaturoznawcza przeniknęła do programów dydaktyki szkolno-

uniwersyteckiej, kształtując i określając praktycznie do dzisiaj 

standardy nauczania poetyki i elementów teorii literatury oraz 

podstawowe techniki analityczne na poziomie szkolnym i 

akademickim, a samo literaturoznawstwo zaczęło być postrzegane 

jako racjonalna dyscyplina poznawcza, odwołująca się do własnej 

wartościowej tradycji myślowej i oparta na specjalistycznych 

sprawnościach i kompetencjach. Trzeci nurt działalności Janusza 

Sławińskiego obejmuje jego wieloletnią aktywność jako 

organizatora polonistycznego życia naukowego, za którego sprawą, 

inwencją i konsekwentnym staraniem środowiskowe inicjatywy 

przekształciły się w poważne instytucje o istotnym znaczeniu i 

trwałym oddziaływaniu dla kilku już pokoleń polonistów-

literaturoznawców. Mam tu na myśli: organizację i merytoryczną 

pieczę na cyklem (dotąd 32) Konferencji Teoretycznoliterackich, 

stworzenie formuły i faktyczne kierowanie dwumiesięcznikiem 

literaturoznawczym pt. „Teksty” (w latach 1972-1981, pismo 

zawieszone w stanie wojennym), a potem dwoma czasopismami 

ukazującymi się w pozacenzuralnym obiegu niezależnym „Kultura 

Niezależna” oraz „Almanach Humanistyczny” – wszystkie trzy 

czasopisma odegrały bardzo ważną rolę w środowisku 

humanistycznym (odpowiednio: w latach 70. i 80.). Nadto: 

redagowanie znakomitej serii wydawniczej „Z Dziejów Form 

Artystycznych w Literaturze Polskiej” (od 1969 red. nacz., ukazało 

się dotąd tomów 86), jak też pierwszej w Polsce w tym zakresie 

serii kompendiów uniwersyteckich „Vademecum Polonisty”. W 

ostatnim okresie do tego dorobku doszło jeszcze przewodniczenie 

pracom Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Polonistów w 1995 

oraz redagowanie bezprecedensowej co do zakresu (obejmującego 

praktycznie całą humanistykę i nauki społeczne) imponującej serii 

wydawniczej „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej". W 

tym miejscu należy bodaj zasygnalizować aktywną działalność 

prof. Sławińskiego w pracach niezależnej organizacji naukowej 

opozycji demokratycznej w Polsce, tzn. Towarzystwa Popierania i 

Krzewienia Nauk (którego był w roku 1981 jednym ze 

współzałożycieli, a następnie pełnił w nim funkcję członka 

Zarządu i członka Rady); działalność, którą po roku 1989 

prowadził także w nowopowstałych samorządowych instytucjach 

polskiej nauki, jak Komitet Badań Naukowych (od 1991 

przewodniczący Zespołu do Spraw Polityki Wydawniczej) oraz 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (od 1992 członek a następnie 

przewodniczący Rady FNP oraz członek Rady Wydawniczej 

serii „Monografie FNP”). 

Wymieniony tu w telegraficznym skrócie dorobek naukowy nie 

obejmuje oczywiście wszystkich publikacji (część z pomniejszych 



pism teoretycznoliterackich zbiera tom Teksty i teksty, 1990, wiele 

innych pozostało rozproszonych w czasopismach i tomach zbioro-

wych), z których jedynie najważniejsze gromadzi pięciotomowa 

edycja Prac wybranych pod redakcją i ze wstępem W. Boleckiego 

(1998-2001) opublikowana w prestiżowej serii „Klasycy Współ-

czesnej Polskiej Myśli Humanistycznej” Wyd. Universitas. Nie 

obejmuje też licznych tłumaczeń (książka w języku niemieckim pt. 

Literatur als System und Prozess, 1975, tłum. na hiszpański, francu-

ski, angielski, serbski i chorwacki, słowacki, węgierski), kilkudzie-

sięciu tomów naukowych redakcji, bogatego wkładu (kilkaset haseł) 

w inne przedsięwzięcia słownikowo-encyklopedyczne, poważnych 

osiągnięć dydaktycznych i w kształceniu kadry naukowej polskie-

go literaturoznawstwa, jak też wielu prac i zadań w sferze poloni-

stycznego życia naukowego i organizacji nauki w Polsce. Omawiany 

dorobek nie obejmuje wszystkich prac jednak przede wszystkim 

dlatego, że prof. Sławiński nadal aktywnie działa, nadal też pu-

blikuje nowe teksty, i w tomach zbiorowych, i w ramach orygi-

nalnego dziennika intelektualnego zatytułowanego Bez przydzia-

łu, którego kolejne odcinki ukazują się w „Tekstach Drugich”, 

czasopiśmie kontynuującym w pewnej mierze tradycję dawnych 

„Tekstów”, którego Sławiński – co jest dla piszącego te słowa powo-

dem szczególnej dumy – zgodził się być stałym współpracownikiem i 

autorem. 

ziałalność prof. Sławińskiego, wychowanka Uniwersytetu 

Warszawskiego (i prof. Kazimierza Budzyka) w trudnych, 

zwłaszcza dla wówczas studiujących, latach pięćdziesiątych, 

związana jest od roku 1962 z Instytutem Badań Literackich 

PAN w Warszawie, lecz oddziaływanie jego myśli, stworzonych 

przez niego instytucji, form działania, standardów profesjonali-

zmu oraz wzorców etyczno-obyczajowych dla polonistycznego 

środowiska widoczne jest nieprzerwanie od kilku dziesięcioleci 

we wszystkich regionach ogólnopolskiego życia naukowego. Pod-

sumowując najkrócej znaczenie trzech wspomnianych nurtów jego 

aktywności powiedzieć można, iż: (1) pisarstwo teoretycznolite-

rackie Janusza Sławińskiego zyskało w polskim środowisku 

literaturoznawczym status powszechnie respektowanego standardu 

uprawiania tej gałęzi wiedzy – w odniesieniu do którego sytuuje 

się inne koncepcje, ocenia własne i cudze kompetencje, buduje 

program uniwersyteckiego nauczania; (2) prace dydaktyczno-

propedeutyczne Profesora doprowadziły do ukształtowania się 

wspólnego języka literaturoznawczego środowiska (języka nowo-

czesnej, racjonalnej, komunikowalnej i krytycznej wiedzy o litera-

turze); (3) działalność organizacyjna natomiast przyniosła wypra-

cowanie formuły życia naukowego, na tyle efektywnej socjotechnicz-

nie i produktywnej badawczo, że środowisko uznało ją za właści-

wą, a nawet naturalną postać własnej samoorganizacji. 

Skuteczność i sukces tak szeroko zakrojonej działalności mają to 

do siebie, że ich miarą (i kosztem) jest anonimowość – po-

wszechnie aprobowanych standardów profesjonalności, wspól-
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nego języka dyscypliny, normalnych form samoorganizacji życia 

naukowego – która stała się dzisiaj udziałem ich onegdajszego 

promotora i prawodawcy. Tym mocniej więc wypada podkreślić w 

dorobku Sławińskiego tę jego część, która zachowała 

nieredukowalnie indywidualne piętno. Założenia uprawianej przez 

niego teorii literatury przywykło się wiązać ze strukturalizmem 

(dopowiadając, iż jest to rdzenna wersja polskiej szkoły 

strukturalnej), a potem z poststrukturalizmem (ze względu na ostrą 

świadomość ograniczeń tej metody oraz wielokierunkowe jej 

przekraczanie, współbieżne z kierunkiem rozwoju 

poststrukturalizmu na świecie). Być może jednak najtrafniejszą 

definicję swej pozycji dał sam autor, określając swe ostatnie 

zapisy i refleksje mianem Bez przydziału. Jest to bowiem teoria 

literatury suwerenna, oryginalnie zaprojektowana i 

konsekwentnie (co nie znaczy, że bez korekt) realizowana; a jej 

wybitna – w skali międzynarodowej – wartość sprawia, iż powinna 

być rozważana dla walorów i ograniczeń niej samej, a nie jako 

ilustracja czy odniesienie gdzie indziej powstałych koncepcji. Przy-

chodzi mi na myśl, że podobnego rodzaju „nieprzynależność” – su-

werenność zawsze indywidualnie podejmowanych decyzji, cywilna 

odwaga, nieustanna czujność intelektualna – cechuje także oso-

bowość profesora Janusza Sławińskiego, jego sposób bycia, dzia-

łania i pisania. Dzięki tym właśnie niepodrabialnym rysom swej 

osobowości stał się profesor Sławiński niekwestionowanym autory-

tetem, oddziałującym stymulująco i korygująco na otoczenie niekie-

dy po prostu dzięki samej swej obecności; pobudzającym bowiem 

tych, którzy się znaleźli w zasięgu jego oddziaływania, do sprostania 

elementarnym nakazom osobistej wolności i odpowiedzialności jed-

nocześnie – równie niezbędnym i równie trudnym do osiągnięcia i 

w karierze uczonego, i w publicznym, i w prywatnym życiu. 

Nie mam najmniejszej wątpliwości, iż zaszczytny tytuł doktora 

honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego trafi dzięki 

inicjatywie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w najgod-

niejsze ręce. 

 

 

Kraków, 12 lutego 2005 roku 

 

 

 

 


