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Nagrody za rok 
2015 profesorowi 

Edwardowi 
Balcerzanowi

laureat tegorocznej nagrody jest rzad‑
kim okazem multiinstrumentalisty na 

scenie współczesnego życia literackiego. 
Autor dwudziestu kilku książek jest poetą 
i prozaikiem, tłumaczem i translatologiem, 
historykiem i teoretykiem literatury, eseistą 
i krytykiem. Ukazujące się od półwiecza 
książki edwarda Balcerzana o litera turze 
formowały wrażliwość, sposoby myślenia 
i rozumienia literatury kilku pokoleń czytel‑
ników, lecz nie nagradzamy dziś wyłącznie 
klasyka o historycznej już tylko (choć w obu 
znaczeniach tego słowa) pozycji. Tempe‑
rament krytyczny, pasja urodzonego po‑
lemisty, misyjna potrzeba przekonywania 
o słuszności głoszonego stanowiska prze‑
nika większość jego prac, które w lekturze 
ożywają i stają się aktualne za sprawą tych 
właśnie cech, spoza których wychyla się 
postać samego autora, jakby lekko znie‑
cierpliwionego koniecznością tłumaczenia 
oczywistości czytelnikowi i próbującego to 
uczucie pokryć swym sarkastycznym hu‑
morem. Najlepiej to widać w ostatniej książ‑
ce, pt. Literackość (2013), o której głównie 
chciałbym mówić – stanowi bowiem ona 
summę Balcerzanowych poglądów na lite‑
raturę, a właściwie na jej istotę, ukrywającą 
się pod tym bezpretensjonalnym mianem.
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Nie jestem pewien, czy profesor Mar‑
ta Wyka wiedziała, co robi, kiedy prosi‑
ła mnie o wygłoszenie laudacji. edward 
Balcerzan jest bowiem gorącym kryty‑
kiem moich poglądów na literaturę, a tak‑
że mojego pisania o niej i jej rozumienia; 
i to w tym stopniu, że w ostatniej książce 
wyrosłem na prawdziwego jej antybo‑
hatera i czarny charakter (zajmując nie‑
medalowe wprawdzie, ale bardzo wyso‑
kie, czwarte miejsce w indeksie cytowań, 
zaraz po samym Balcerzanie, Łotmanie 
i sławińskim, którzy są oczywiście pozy‑
tywnymi jej bohaterami). Mam przeko‑
nanie, że ta sytuacja – najlepszą dla niej 
formułę znalazł dawno temu lichtenberg 
w krótkim dialogu ślepego z kulawym: 

„Jak ci idzie? – Jak widzisz” – jest dziś, nie 
tylko w humanistyce, raczej typowa niż 
wyjątkowa. Co ważniejsze jednak (może 
nawet najważniejsze), nie powinna ona 
uniemożliwiać oddania sprawiedliwości 
walorom stanowiska, którego nie podzie‑
lamy. Tak właśnie jest: nie miałem i nie 
mam bowiem wątpliwości, że ta nagro‑
da edwardowi Balcerzanowi od dawna 
i bezspornie się należała. oto dlaczego.

Literackość to dla mnie przede wszyst‑
kim książka pełna energetyzujących para‑
doksów. Autor broni obiektywizującego, 
opisowego, wolnego od wartościowania 
dyskursu, w książce przenikniętej pole‑
mikami, krytycznymi ocenami i ad hoc 
tworzonymi hierarchiami oraz pasją pro‑
klamowania własnego stanowiska. obsta‑
je za wartością racjonalnego, systemowe‑
go, opartego na myśleniu w kategoriach 
opozycji, dyskursu o literaturze wykłada‑
jąc własną, i to „sprzecznościową”, teorię 
literackości. Dystansuje się wobec wszel‑
kich metafizyczności, głosząc jednocześ‑

nie wiarę w „literackość”, która jest prze‑
cież odpowiednikiem esencji czy istoty dla 
strukturalistycznych konstruktywistów. 

Literackość to także książka, która przy‑
nosi wyrazistą i wyrafinowaną autorską wi‑
zję owej istoty literatury, wizję wspartą na 
solidnych fundamentach polskiej i zagra‑
nicznej tradycji badawczej. Jest nią oczy‑
wiście strukturalizm, kierunek, któremu 
zawdzięczamy – dzięki walnemu udziałowi 
edwarda Balcerzana właśnie – stworzenie 
w Polsce, krótko mówiąc, nowoczesnej na‑
uki o literaturze. Na taką autorską wizję – 
a faktycznie wyłożoną już w tej książce kon‑
cepcję – może się dziś zdobyć (nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie) mało kto; chyba 
tylko ktoś o randze, wiedzy, kompetencjach, 
inwencji teoretycznej edwarda Balcerzana.

Literackość to wreszcie książka, któ‑
ra przynosi świadectwo żarliwej wiary 
w wartość literatury, wartość intelektu‑
alnego zajmowania się nią i codziennego 
z nią obcowania. Bez względu na wszelkie 
zaszłe przemiany – technologiczno‑cywi‑
lizacyjne, historyczne, polityczne, men‑
talne, estetyczne czy doświadczeniowe – 
litera tura jest w samym centrum Balcerza‑
nowego świata, jest jego miarą, środkiem 
tworzenia międzyludzkiej wspólnoty oraz 
indywidualnej samowiedzy. obrona au‑
tonomii literatury godzi się tu w tajem‑
niczy sposób z egzystencjalnym zaanga‑
żowaniem: dla jej autora nie ma bowiem 
(prawdziwego) życia bez literatury. 

Za tę wiarę, za tę odwagę autorskiej 
wizji, za te życiodajne paradoksy myślenia 
o literaturze winniśmy edwardowi Bal‑
cerzanowi wdzięczność i szczere uznanie.
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