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„kirkowie zajmują się światem takim, 
jak on jest, z całą jego przejmującą 

przypadkowością; ale ich marzenia sięgają 
dalej. Budząc się co dzień rano, obserwują 
uważnie niebo w poszukiwaniu czarnych 
dłoni, błyskawic, jeźdźców na białych ko‑
niach; znaków, że nędzna rzeczywistość, 
którą tak rzetelnie starają się poprawiać, 
uległa nareszcie cudownej przemianie, że 
w ciągu jednej nocy nastał nowy świat, 
nowy porządek”1 – tak pisze malcolm 
Bradbury o swoich bohaterach związa‑
nych z uniwersytetem w water mouth. za‑
daniem uniwersytetu jest poszukiwanie 
prawdy, rozwój nauki2, stąd właśnie ich 
pragnienie, by na niebie dostrzec nadcho‑
dzące zmiany, by żyć w rzeczywistości lep‑
szej, by „rzetelnie poprawiać rzeczywistość”. 
Jak mówi powieść akademicka, środowi‑
sko, które powinno z poświęceniem dą‑
żyć do odkrycia prawdy, z reguły jednak 
okazuje się śmieszne, niegodne takiej misji, 
a jego członkowie wykorzystują swoją po‑
zycję do własnych, partykularnych celów. 
w tym punkcie właśnie – na przecięciu 
wysokich deklaracji i niskich zachowań – 
leży istota żywiołu satyrycznego, określa‑
jącego fundament powieści akademickiej. 
Powieść akademicką można czytać zatem 
jako specyficzną odmianę satyry; wyda‑
je się, że ten właśnie klucz otwiera więcej 

ścieżek interpretacyjnych, pozwala wgryźć 
się głębiej niż wyobrażenie powieści aka‑
demickiej jako rodzaju pastorałki, zaleca‑
ne przez Davida lodge’a. 

każdy z bohaterów powieści akademi‑
ckiej pragnie zmiany, doskonałości, staje 
w obronie uciśnionych (jak Howard kirk 
z powieści Bradbury’ego), tropi prawdę 
o przeszłości, szuka źródeł stereotypów 
(jak Jim Dixon u kingsleya amisa), pró‑
buje budować nowe instytucje naukowe, 
krzewić oświatę (jak profesor saltana 
i doktor tuby z Poza miastem J.B. Priest‑
leya). Jednak ich ambicje, ideały i wystą‑
pienia zawsze też służą czemuś innemu, 
mają osobiste i egoistyczne podłoże: sal‑
tana i tuby wracają do europy po latach 
nieobecności, nie mają grosza przy du‑
szy, wykorzystują więc okazję do zarobku, 
którą daje im naiwna wdowa po amery‑
kańskim milionerze. Jim przygotowuje 
kolejne rozprawy na śmiertelnie nudne 
tematy tylko po to, by zdobyć posadę; nie 
chce bowiem wracać do rodzinnego mia‑
steczka i pracować jako nauczyciel historii. 
Howard kirk używa haseł walki o rewo‑
lucję społeczną do uwodzenia kolejnych 
kobiet, zarówno koleżanek z uniwersyte‑
tu, jak i podległych mu studentek. nie ma 
więc mowy o pogoni za prawdą, o poświę‑
ceniu dla nauki. to raczej nauka zosta‑
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odwagę potrzebną do osiągnięcia awansu 
społecznego, do wejścia na teren uniwer‑
sytetu. od 1945 roku kształcenie wyższe 
stało się łatwiejsze i bardziej dostępne dla 
warstwy robotniczej, stypendia i studia 
sprawiły jednak, że doszło do zderzenia 
nowych inteligentów z inteligencją starą, 
burżuazyjną3. tuż po publikacji czytano 
opowieść o losach Jima jako powieść bun‑
towniczo‑awanturniczą, jako opowieść 
o kolejnych wybrykach Jima‑szumowi‑
ny. recepcja książki amisa zmieniała się 
stopniowo, gdy rósł w siłę głos nowych 
inteligentów, gdy coraz głośniej zaczęto 
mówić o dyskryminacji, o nieprzepusz‑
czalności warstw społecznych. Jim Dixon 
jest bowiem całkowicie zależny od swoje‑
go przełożonego, musi mu schlebiać, zbie‑
rać materiały do jego badań. uczestniczy 
w przyjęciach‑przestawieniach, upokarza‑
jących dla wszystkich uczestników, któ‑
rzy wykonują polecenia profesora welcha, 
śpiewają, grają, rozmawiają na zadane te‑
maty. Jim to człowiek nowy, usposobiony 
krytycznie do otoczenia, człowiek bez ko‑
rzeni, szukający swojego miejsca, głodny 
wiedzy prawdziwej, a nie papki, którą ser‑
wuje mu welch zabawiający się w rekon‑
strukcję staroangielskiej kultury ludowej. 

Jim Szczęściarz wykorzystuje kon‑
wencję trójkąta miłosnego. Jim czuje się 
bowiem zobowiązany do związania się 
z margaret Peel, wykładowczynią uniwer‑
sytecką, podopieczną welchów, choć po‑
ciąga go bardzo pracownica londyńskiej 
księgarni – christine. romans między tą 
dwójką może zostać nawiązany, ponie‑
waż oboje są obcy w tej grupie społecz‑
nej, do której trafiają: dziewczyna pojawia 
się u welchów jako najnowsza partnerka 
ich syna, nie ma dla niej innej roli, którą 

je poświęcona, by bohaterowie powieści 
akademickiej mogli ruszyć w swoją po‑
goń – za pieniędzmi, kobietami, sukcesem. 

Powieść akademicka jako satyra 
społeczna, czyli uniwersytet  

jako zwierciadło
Środowisko akademickie w świecie an‑
glosaskim to zamknięty świat kampusu, 
pozostawiony na uboczu, rządzący się 
swoimi prawami, od wieków organizu‑
jący się w tej samej przestrzeni. Jak po‑
kazuje jednak powieść akademicka, ten 
zamknięty świat nie jest całkowicie au‑
tonomiczny i podlega takim zmianom, 
jak reszta społeczeństwa. nie funkcjonuje 
w pustej przestrzeni, ponieważ sam prze‑
cież te zmiany wytwarza, staje się labora‑
torium – taki właśnie obraz przedstawia 
Bradbury w Homo historicus. na kampu‑
sie zaczyna się ruch rewolucyjny, tutaj też 
od razu zmiany wciela się w życie i testuje 
ich przydatność na kolejnych pokoleniach. 
Jednocześnie samo środowiska akademi‑
ckie, jego układ hierarchiczny, wartości, 
cele i niepokoje, odbijają stan całego spo‑
łeczeństwa. w swej wydanej w 1954 roku 
powieści kingsley amis bardzo ostro ry‑
suje satyrę na rządzące akademią średnie 
pokolenie – zamożne, prowadzące usta‑
bilizowany i konserwatywny tryb życia, 
izolujące się na kampusie, utrzymujące 
podział kastowy. taki ostro rozgraniczo‑
ny układ warstw społecznych na uniwer‑
sytecie oddaje strukturę społeczeństwa 
brytyjskiego przełomu lat 40. i 50. okres 
bezruchu właśnie się kończy, co udaje się 
amisowi świetnie uchwycić, na uczelnie 
coraz częściej bowiem trafiają ludzie tacy 
jak Jim – weterani, którym doświadcze‑
nia wojenne poszerzyły horyzonty, dały 



28 PRZYPADKI	POWIEŚCI	KAMPUSOWEJ

PauLiNa maŁocHLeB

mogłaby przyjąć, choć Bernard roman‑
suje z nią głównie po to, by wkraść się 
w łaski jej wuja. Łączy ich zatem niskie 
pochodzenie, awans, brak zakorzenienia 
w nowej grupie społecznej, która ich obec‑
ność obwarowała szeregiem zastrzeżeń. 

Podobny obraz skostniałego świata 
uniwersyteckiego przedstawia Poza mia-
stem J.B. Priestleya. twórcy instytutu ima‑
gistyki społecznej – profesor cosmo sal‑
tana oraz jego przyjaciel doktor owen 
tuby – trafiają na angielską prowincję, 
w świat, w którym rozbudowują się gwał‑
townie uniwersytety i ich kampusy, rośnie 
liczba studentów, bo coraz bardziej po‑
trzeba nowych kadr technicznych. Jedno‑
cześnie jednak grono profesorskie stara 
się żyć według zwyczajowych podziałów, 
hołubić tradycję picia herbaty, przebie‑
rania się do kolacji, zatrudniania służ‑
by, wspólnego muzykowania, a przede 
wszystkim sterowania posadami według 
klucza personalnego. Dość przypadkowo 
zebrana kadra drugorzędnych uczonych 
na uniwersytecie w Brockshire nie radzi 
sobie z przemianami społecznymi, ze swą 
stopniową utratą znaczenia, z żądaniami 
studentów. rektor chce kreować wizeru‑
nek uczelni prężnej, nowoczesnej, ale i tra‑
dycyjnej w swych wartościach. zależy mu 
na instytucie imagistyki, liczy na wsparcie 
zamożnej fundatorki instytutu. zabiega 
o uwagę mediów, promuje uniwersytet, 
gorąco do reklamy instytutu namawia sal‑
tanę i tuby’ego, zgadza się na sesję ze zna‑
ną modelką, która chce studiować socjo‑
logię. kadra akademicka czuje się jednak 
zagrożona przez obu rzutkich uczonych: 
nie dość, że mają jakieś podejrzane, da‑
lekowschodnie doświadczenie akademi‑
ckie, to jeszcze ośmielają się proponować 

zmiany, odbierać studentów i młodszych 
pracowników naukowych, pertraktować 
z protestującymi (nikt jednak z kadry an‑
gielskiej tego nie potrafi, wszyscy lękają 
się studentów, którzy próbują wtargnąć 
na profesorskie przyjęcie). Pod wpływem 
tych głosów właśnie rektor zmienia zda‑
nie i stara się wypchnąć z uczelni twórców 
instytutu. w sytuacji zagrożenia wszyscy 
podporządkowują się woli i decyzji księ‑
cia Brockshire, honorowego rektora. uni‑
wersytet techniczny, założony na potrze‑
by zakładów przemysłowych w regionie, 
okazuje się zatem instytucją ze wszech 
miar feudalną, w której kierunek rozwoju 
ustala wola pana na włościach. 

Do zupełnie innej epoki odnosi się już 
powieść Bradbury’ego. wydana w 1975 
roku, wyraźnie pisana jest już w epoce 
rewolucji obyczajowej, której głównym 
laboratorium staje się uniwersytet w wa‑
termouth, a głównym naukowcem – dok‑
tor kirk: „Howard jest bowiem znanym 
działaczem, cierniem wbitym w ciało rady 
miejskiej, postrachem samolubnych bur‑
żujów, nieustępliwym członkiem komite‑
tu Poszkodowanych, uosobieniem troski 
i poczucia odpowiedzialności”4. kirk to 
socjolog, który pozornie tylko wybiega 
w swoich badaniach naprzód, w gruncie 
rzeczy bowiem wyczuwa obecną koniunk‑
turę, staje się orędownikiem rewolucji oby‑
czajowej, zwolennikiem jej najbardziej 
skrajnych form. o ile amis i Priestley 
w swych powieściach krytykują przede 
wszystkim skostnienie społeczne i repre‑
zentujących ten stan konserwatywnych 
profesorów, o tyle Bradbury obnaża de‑
strukcyjny potencjał młodszych, lewicu‑
jących naukowców, ślepo ufających w po‑
tencjał rewolucji. kirkowie to – podobnie 
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jak Jim Dixon w powieści amisa – ludzie 
nowi, pierwsze pokolenie, które na przeło‑
mie lat 60. i 70. ukończyło studia wyższe. 
ich rodzice byli bogobojnymi robotnika‑
mi z leeds, o niskich oczekiwaniach spo‑
łecznych. Howard i Barbara reprezentują 
nową formację społeczną, ludzi posługu‑
jących się hasłami „wyzwolenia”, „eman‑
cypacji”, „zaangażowania”. Bradbury pod‑
kreśla jednak, że ideologia ta służy im ja‑
ko usprawiedliwienie do robienia kariery, 
nie jest rodzajem zobowiązania wobec in‑
nych. kirkowie okazują się takimi samymi 
egoistami, skupionymi na walce o własną 
pozycję, zamykającymi środowisko uni‑
wersyteckie na jakikolwiek przejaw wol‑
ności, jak profesorowie z powieści amisa 
i Priestleya. Barbara uczestniczy w straj‑
kach, protestach, roznosi ulotki poradni 
planowania rodziny – spełnia się zatem 
jako społecznica. sama jednak traktuje 
swoją rodzinę jako obciążenie, nudzi się 
w domu, zazdrości robiącemu karierę mę‑
żowi, lecz nie pracuje zawodowo, a opie‑
kę nad dziećmi zrzuca na studentki – ko‑
chanki kirka. często wyjeżdża do młod‑
szego kochanka w londynie. to właśnie 
nuda, zazdrość, świadomość pozostawia‑
nia w tyle (za osiągającym kolejne sukcesy 
i nawiązującym kolejne romanse mężem) 
stanie się przyczyną jej próby samobójczej.

Powieść akademicka jako satyra 
uniwersytecka, czyli  

„z samych siebie się śmiejecie”
elaine showalter pisze: „[…] to powie‑
ści uczyły mnie, jak prawdziwy profesor 
winien się wysławiać, zachowywać, ubie‑
rać, myśleć, pisać, kochać, odnosić suk‑
cesy, bądź też przyjmować porażki. teraz, 
kiedy jestem już na emeryturze, czytam je 

mniej osobiście, ale z większym uczuciem 
i empatią”5. wydaje się jednak, że z przy‑
woływanych tutaj trzech powieści można 
wyciągnąć wiedzę wyłącznie negatywną: 
jak nie prowadzić zajęć, jak nie wygłaszać 
wykładu, jak nie traktować studentów, jak 
nie zarządzać wydziałem, jak nie orga‑
nizować przyjęć dla kolegów z kampusu. 

rzeczywistość akademicka oparta jest 
na zasadniczej relacji profesor − student, 
pracownik starszy − pracownik młodszy. 
za każdym razem realizuje się ona jako 
rodzaj przemocy, wymuszenia. w takiej 
rzeczywistości musi uruchomić się kon‑
flikt, dochodzi zatem do klasycznego zde‑
rzenia młodości ze starością, nowoczes‑
ności z tradycjonalizmem. Przebieg tego 
konfliktu kształtowany jest jednak pod 
wpływem konwencji gatunkowej: młody 
pracownik akademicki Jim Dixon nie wal‑
czy otwarcie ze swoim przełożonym pro‑
fesorem welchem, ponieważ nie ma ku 
temu żadnych środków; jego praca, jego 
przyszłość całkowicie zależą od tego, czy 
welch przedłuży mu umowę, czy pozwoli 
pracować na swoim wydziale. Jim zgadza 
się więc na wszystkie upokorzenia, do‑
piero w jednej z ostatnich scen wygłasza 
wykład dla całego wydziału historii, kom‑
pletnie pijany. Pisze ten wykład na czas, 
pod z góry ustawioną tezę (tezę potwier‑
dzającą przekonania jego przełożonego), 
szuka materiałów, które pozwolą mu zająć 
kolejne minuty. nie ma tu więc żadnego 
poszukiwania prawdy i wiedzy, a jedynie 
konieczność wywiązania się z przykrego, 
narzuconego obowiązku. „Powoli, choć 
i tak za szybko, jak ostrzegały go pewne 
ośrodki w mózgu, zaczął nasycać swój głos 
nutami sarkastycznego, ciętego rozgory‑
czenia. nikt przy zdrowych zmysłach – 
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chciał zakomunikować – nie wziąłby na 
serio ani jednego zdania tych wyssanych 
z palca, bezwartościowych, bombastycz‑
nych i nudnych bzdur. niebawem czuł się 
już niczym wyjątkowo fanatyczny eses‑
man, który podczas ceremonii palenia 
książek odczytuje tłumowi urywki z bro‑
szury napisanej przez pacyfistę, Żyda, in‑
telektualistę i komunistę w jednej osobie”6. 
Jim przegrywa więc w konflikcie z pro‑
fesorem, ale ratuje własną wolność. Do 
starcia, konfrontacji nigdy między nimi 
nie dochodzi – ta karykatura wykładu to 
jedyne miejsce jawnego sporu. 

Profesor saltana staje się twórcą nowej 
dziedziny – imagistyki społecznej – dość 
spontanicznie obiecując pomoc elfredzie 
Drake w założeniu instytutu naukowego, 
a tym samym stara się zapewnić sobie wy‑
soką pozycję i solidną pensję. imagistyka 
długo jednak pozostanie niesprecyzowa‑
na, gdy zaś pierwsi zainteresowani proszą 
o wyłożenie jej podstaw, saltana zrzuca 
ten obowiązek na doktora tuby’ego. z do‑
skoku, przy dużej whisky, konstruują obaj 
założenia tej dziedziny, która ma opierać 
się na tworzeniu właściwego wizerunku 
medialnego. i tutaj zatem nie ma mowy 
o naukowej rzetelności, poszukiwaniu 
prawdy i wiedzy. miejsce poważnie trak‑
towanej dziedziny naukowej zajmuje me‑
dialne hokus‑pokus. zarówno saltana, jak 
i tuby do pracy w instytucie zapraszają 
co ładniejsze studentki i pracownice aka‑
demickie oraz dość biernych, „niegroź‑
nych” i skłonnych do podporządkowa‑
nia studentów. Przemoc w relacjach uni‑
wersyteckich objawia się przez włączanie 
i wykluczanie7 − obaj naukowcy walczą 
o włączenie ich do środowiska akademi‑
ckiego w Brockshire. zarazem oni sami 

dobierają sobie pracowników według klu‑
cza dalekiego od wartości merytorycznej: 

„– szkoda, że nie możemy poderwać małej 
Hazel, cally nigdy się z nią nie rozstanie 
[…]. a co sądzisz o tym facecie mickleyu? 

 – wykąpany i ubrany po ludzku, móg‑
łby się do czegoś przydać, owenie”8. 

także cała droga naukowa Howarda 
kirka to satyra na prowadzenie kariery 
akademickiej – kirk nie tylko manipu‑
luje swoim przełożonym, szantażuje go 
uwagą mediów, ale też rozsiewa plotki, in‑
doktrynuje swoich seminarzystów, kła‑
mie i oszukuje. kirk łamie podstawy etyki 
akademickiej – wykorzystuje zakochaną 
w nim studentkę, „daje jej się” zaciągnąć 
do łóżka, spycha ją do roli opiekunki do 
dzieci i taniej pomocy domowej. w czasie 
seminarium socjologicznego urządza lincz 
jedynego ze studentów, który ma niemar‑
ksistowskie poglądy, następnie doprowa‑
dza do wyrzucenia go z uczelni: „– a znasz 
jakiś lepszy rodzaj socjologii? […] może 
tę anglo‑katolicką klasycystyczno‑rojali‑
styczną papkę, którą cię karmią na wykła‑
dach literatury i którą nazywasz socjologią?

 – to zaakceptowana forma analizy 
kultury, proszę pana. 

 – Ja jej nie akceptuję. to takie sraty‑
‑taty. to nie jest socjologia, bo ignoruje 
akurat to wszystko, co stanowi rzeczywi‑
sty obraz społeczny”9.

Jest autorytarny, przebiegły, nietoleran‑
cyjny, mściwy – tak dobiera teorie socjo‑
logiczne, by uzasadniały jego kolejne nie‑
moralne postępki, co sprawia, że zawsze 
działa w służbie nauki. „my chcemy od‑
kryć prawdziwą rzeczywistość, nie mno‑
żyć wieloznaczność”10 – mówi Howard 
w chwili, gdy próbuje wymusić na swojej 
koleżance taką interpretację sporu ze stu‑
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dentem, która będzie korzystna dla niego 
samego. Przeczy zatem sam sobie, ale ni‑
komu nie udaje się ujawnić jego kłamstwa.

 intryga i romans – jak żyje się 
w akademickim światku

Środowisko akademickie to układ za‑
mknięty, który elaine showalter charak‑
teryzuje na podobieństwo sielanki. Jed‑
nak w tej właśnie pozornie sielankowej 
przestrzeni dokonuje się rozpad relacji 
społecznych. Przemoc wykracza poza re‑
lacje profesjonalne i staje się zasadniczą 
cechą związków prywatnych, z nią zaś 
wiążą się zawiść, rywalizacja i manipu‑
lacja, każda relacja opiera się na walce, 
na jakimś ukrytym bądź ujawniającym 
się stopniowo konflikcie. młodzi uczeni 
rywalizują o pozycję, o sympatię studen‑
tów, o uwagę przełożonych.

właściwie wszystkie relacje męsko‑
‑damskie oparte są na romansie, boha‑
terowie dzielą się na takich, którzy już ze 
sobą spali, sypiają z sobą teraz lub prześpią 
się w przyszłości. nie jest to jednak dowód 
na niską moralność akademików, nadmiar 
wolnego czasu czy nudę kampusu, lecz ra‑
czej na gotowość do stosowania wszystkich 
chwytów w walce o wpływy, ugruntowanie 
swojej pozycji lub zdobycie sojuszników. 
Howard kirk, uwodząc pannę callendar, 
przeciąga ją na swoją stronę w konflikcie 
ze studentem George’em carmodym. Że‑
by mieć po swojej stronie pozostałych stu‑
dentów z seminarium, nawiązuje romans 
z przewodzącą im studentką Felicity. Żonę 
długoletniego przyjaciela, myrę Beamish, 
uwodzi, by przeciągnąć ją na stronę re‑
wolucji społecznej i przekonać, że wier‑
ność i monogamia to widma dawnej epoki, 
przeżytki systemu. z nim z kolei sypia też 

koleżanka z wydziału, psycholożka Flo‑
ra Beniform, która po stosunku rozważa 
układ sił w małżeństwie kirków i dekla‑
ruje, że stara się ratować związek „dro‑
giego Howarda” z żoną. kobiety nie są tu 
jednak ofiarami męskiej dominacji. same 
walczą o zainteresowanie mężczyzn, umac‑
niają pozycje. w Poza miastem żona rek‑
tora pani lapford zazdrosna jest o uwagę 
doktora tuby’ego wobec doktor lois terry. 
Dziekan wydziału socjologii cally nie chce 
wypuścić z rąk ślicznej doktor Hazel Ho‑
neyfield, która ostatecznie – jako lubiana 
przez wszystkich, uznana za wystarczająco 
kompetentną i spolegliwą − zdobywa po‑
zycję dyrektora instytutu imagistyki. kil‑
kakrotnie to mężczyźni stają się ofiarami 
wojny płci: w Homo historicus Henry’ego 
Beamisha na boczny tor odsuwa znudzo‑
na żona, której zdecydowanie bardziej po‑
doba się męska energia kirka niż gapowa‑
tość i powolność ślubnego małżonka. Jim 
Dixon z powieści amisa nie ma swojego 
głosu, nie ma też nigdy prawa do działa‑
nia zgodnie z własną wolą. upokarzany, 
dyscyplinowany staje się więźniem rela‑
cji opartych na przemocy. margaret Peel 
narzuca mu rolę pocieszyciela po zdradzie 
kochanka i szybko to jego ustawia w pozy‑
cji nowego „ukochanego”. Podporządkowa‑
nie Jima wymusza szantażem emocjonal‑
nym, napadami histerii, wyrachowanymi 
próbami samobójczymi. Jim nie znosi tej 
dziewczyny, uważa ją za brzydulę i idiotkę, 
ale – ponieważ zwykł podporządkowywać 
się przez całe życie – i jej także pozwala się 
zdominować. związek z tą podopieczną 
welchów jest też korzystny dla jego karie‑
ry, daje szansę na wzmocnienie związków 
z rodziną profesora, na włączenie do śro‑
dowiska akademickiego. 

DESTRUKCJA	RELACJI	SPOŁECZNYCH…
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wszyscy zatem bohaterowie są anty‑
‑akademikami, anty‑nauczycielami. Jed‑
nocześnie jednak część z nich – saltana, 
tuby, Jim Dixon – budzą sympatię przez 
ujawnienie słabości. w ich postaciach zde‑
rzenie wysokiego ideału i zdecydowanie 
mniej doskonałej realizacji budzi śmiech, 
zwłaszcza że obciążeni są oni takimi przy‑
warami, które pozwalają czytelnikowi na 
utożsamienie się z nimi. tuby, starzejący 
się, mały i gruby anglik chciałby być don 
Juanem, ale nie ma już możliwości… Pije 
zatem herbatkę z młodą wykładowczynią 
anglistyki i pozwala jej wypłakiwać się 
na swoim ramieniu. typy jednoznacznie 
negatywne to ci akademicy, którzy swoją 
pozycję wykorzystują, to ci, którzy spra‑
wują największą władzę: profesor welch, 
Howard kirk, rektor lapford. w zhierar‑
chizowanym świecie powieści kampuso‑
wej czarnymi bohaterami okazują się więc 
ci, którzy stoją na samej górze (kirk jest 
tylko doktorem, ale potrafi podporząd‑
kować sobie dziekana, udaje mu się też 
manipulować decyzjami całego wydziału). 

choć wspólnota uniwersytecka odtwa‑
rza ciągle na nowo zestaw tradycyjnych za‑
chowań, choć jej działania reguluje układ 
hierarchiczny oraz powtarzalny kalendarz, 
cykliczny układ roku akademickiego, to 
nie można mówić o jakiejkolwiek przewi‑
dywalności czy powtarzalności. Światem 
akademickim rządzi chaos i brak zasad. 
w Homo historicus kirk sprytną intrygą 
doprowadza do zaproszenia na uczelnię 
kontrowersyjnego, prawicowego profeso‑
ra. spotkanie (na które zresztą profesor 
mangel nie przybył) kończy się protestem 
studenckim, awanturą i poturbowaniem 
Henry’ego Beamisha, co wojowniczy kirk 
rozpatruje w kategoriach kolejnego zwy‑

cięstwa młodych rewolucjonistów. Jego 
żona Barbara słodkim głosem zadaje na 
przyjęciu najintymniejsze pytania: o sto‑
sunek do dzieci, rodzaj środków antykon‑
cepcyjnych, związki pozamałżeńskie. Pub‑
licznie opowiada o swoim pierwszym sko‑
ku w bok. takie sceny przydają powieści 
akademickiej cech farsy, wyostrzają więc 
krytykę; bawią także dosadnym, niedwu‑
znacznym humorem: „mówiąc w katego‑
riach czysto zewnętrznych, zostałaś wy‑
rypana – mówi Howard”.

Jim pije i ćwiczy ciągle coraz to nowe 
głupie miny, żeby tylko jakoś wyładować 
własną frustrację, zmniejszyć ciężar eg‑
zystencji w królestwie profesora welcha. 
Dysponuje całym arsenałem min wyra‑
żających przygnębienie, złość, bezsilność, 
nie ma zaś ani jednej, która pozwoliłaby 
mu uzewnętrznić radość: „Dixon pozwolił 
sobie na przeraźliwy grymas, opuszcza‑
jąc podbródek ile tylko się dało i usiłując 
podciągnąć nos pomiędzy oczy. Gdy już 
ułożył odpowiednio wszystkie rysy twa‑
rzy, zdjął okulary i zajął się ich czyszcze‑
niem”11. aby jakoś rozładować bezsilną 
furię wobec welcha, wymyśla o nim pio‑
senkę: „«ty tępy bałwanie, ty durny tu‑
manie, ty zapluty łazęgo‑niedołęgo…» tu 
następowała seria niemożliwych do po‑
wtórzenia obelg do wtóru orkiestrowego 
«um‑pa‑pa». «ty stary gaduło‑niezdaro, 
ty niecny satrapo‑fujaro»”12. 

każda powieść akademicka w kon‑
wencji farsowej umieszcza opis przyjęcia. 
w Poza miastem doktor tuby zaczyna 
pić whisky długo przed przyjęciem, po‑
nieważ wie, że będzie skazany na cienką 
lemoniadę i krakersy. wszyscy chcą się 
upić, ale skąpstwo gospodarzy uniemoż‑
liwia realizację tego skromnego zamiaru, 
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wszyscy goście wychodzą głodni, całe zaś 
przyjęcie upływa na intelektualnych roz‑
mowach, pełnych wyrafinowanych alu‑
zji kulturalnych i dosadnych propozy‑
cji seksualnych: „a drogiego cecila, jak 
możesz się domyślić, niezbyt interesują 
takie zabawy. właściwie już daliśmy so‑
bie z tym spokój. tylko że mnie to nadal 
interesuje”13 – żali się Jimowi żona jego 
kolegi z wydziału na temat intymnych 
szczegółów relacji małżeńskiej. saltana 
relacjonuje tuby’emu rozwój wypadków 
w czasie przyjęcia: „sytuacja staje się ra‑
czej niepokojąca, mój rozwiązły przyjacie‑
lu. stefania jest wyraźnie zafascynowana, 
ale jest już zarezerwowana na noc przez 
swojego pracodawcę, tego rozpustnego 
oszusta, Grandisona…”14. myra Beamish 
namawia zaś Howarda kirka, by jeszcze 
kiedyś się z nią przespał: „wiem, że od te‑
go czasu byłeś tu i tam, objeżdżałeś swoją 
parafię. ale wpadnij któregoś dnia, co? 
Będzie inaczej. wtedy byłam głupia. te‑
raz nie jestem już taką cholerną miesz‑
czką. wiem, co straciłam”15. 

*
trzy opisywane tu powieści pochodzą 
z różnych dekad, ale wszystkie one mogą 
być zaliczone do pierwszej fazy rozwoju 
gatunku. Jak pisze aida edemariam, póź‑
niej, w latach 80. nastąpił kryzys uniwer‑
sytetu, a wraz z nim kryzys powieści aka‑
demickiej, która stała się bardziej melan‑
cholijna i depresyjna16. tymczasem faza 
wstępująca charakteryzowała się właśnie 
mocną satyrą, na którą można było sobie 
pozwolić, ponieważ struktura uniwersy‑
tetu wydawała się trwała. słuszna zatem 
wydaje się teza, że ostra krytyka środo‑
wiska akademickiego potwierdzała tylko 

stabilność akademickich zasad. Powieścio‑
pisarze mogli sobie pozwolić na jadowity 
atak wymierzony w poszczególne postaci 
z życia kampusów, całe wydziały czy kie‑
runki rozwojowe poszczególnych dziedzin 
naukowych dlatego właśnie, że fundament 
uniwersytetu wydawał się solidny, wieczny. 

Żywioł krytyczny w powieści akade‑
mickiej skierowany jest nie na uniwersy‑
tet, ale na samą powieść. w tej powieści 
chodzi o grę z gatunkiem, powieść akade‑
micka żywi się sama sobą, każda okazuje 
się zarazem konstrukcją i dekonstrukcję 
gatunku. uruchamia konwencje, które na‑
stępnie podważa, wprowadza tropy, któ‑
re w trakcie rozwoju fabuły negują swoje 
znaczenie. taki gatunek mogli wymyślić 
tylko profesorowie literatury. 

Paulina Małochleb
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