
Wstęp

„Kien wolał wyrażać się pisemnie niż ustnie (...). Osobiście 

nie kontaktował się z nikim. Nie przyjmował żadnych zapro-

szeń (...). Przesyłkom rękopisów do jakiegoś wybrańca towa-

rzyszyły ironiczne słowa. W razie gdyby uczestnicy kongresu 

przy obfitym programie rozrywkowym jednak znaleźli czas na 

pracę, czego on, Kien, w interesie dobrego samopoczucia ogó-

łu bynajmniej nie pragnie, uprasza o przedłożenie kongresowi 

niniejszego drobiazgu, wyniku dwuletnich dociekań. Na takie 

chwile zwykł zachowywać nowe i zaskakujące rezultaty swo-

ich badań”1. 

Prof. Piotr Kien z powieści Eliasa Canettiego i Andrzej Stefan 

Mania to uczeni biegunowo odmienni. To, co im wspólne, to 

jedynie fakt, że ich poczynania budzą podziw, a równie często 

wprawiają w zakłopotanie (niełatwo to przyznać – uznać ich 

pracowitość, erudycję, to uznać konieczność podnoszenia so-

bie samemu poprzeczki). 

Profesor Andrzej Mania nie wyobraża sobie zapewne życia 

w ciszy gabinetu i w dumnej izolacji. Jest w nieustannym ruchu 

i w rozmaitej aktywności odnajduje sens własnego powołania. 

To oczywiście aktywność badawcza i twórcza (o tej, być może, 

będzie okazja mówić w innym miejscu). To również – i na tę 

sferę pragniemy zwrócić tu uwagę – działalność organizacyj-

na i pedagogiczna. Jubilat nie podejmuje jej z konieczności 

1  E. Canetti, auto da fé, tł. E. Sicińska, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 16–18.
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i pod naciskiem okoliczności, lecz z głębokiego przekonania, 

że należy tworzyć ramy organizacyjne dla rozwoju nowych ob-

szarów badawczych. Budować to, co tradycyjnie w uniwersy-

teckiej rzeczywistości nazywa się tworzeniem szkoły. 

Każdy z obszarów, w których Andrzej Mania działa, nace-

chowany jest w sposób Jemu tylko właściwy. Ten styl wyraża 

się w podejmowanych przedsięwzięciach, upodobaniach, nie-

chęciach (owszem, także) i fascynacjach metodologicznych, 

ale także w zwyczajach, rytuałach współżycia z ludźmi. 

Tom prac, który przekazujemy Czytelnikom, jest tego dowo-

dem. Nie jest to typowy, zazwyczaj publikowany w takich oka-

zjach Festschriftung. Na tom składają się bowiem wyłącznie 

(acz powiedzieć można, że aż!) teksty uczniów Profesora An-

drzeja Mani. Osób, które dzięki jego pomocy stawiały pierwsze 

poważne kroki naukowe. Na ich twórczości, na stylu ich pracy, 

na ich losach nieodmiennie odnaleźć można odciśnięte ślady 

kontaktu z Profesorem, Nauczycielem, Mistrzem. 

Niniejszy zbiór stanowi dowód podziwu, szacunku i wdzięcz-

ności ze strony młodych amerykanistów, którzy z krakowskiej 

szkoły Profesora Mani wyszli (później pozostając w murach 

uczelni lub pracując dalej w innych miejscach). Możemy jedy-

nie mieć nadzieję, że Profesor przyjmie książkę życzliwie. 
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