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Myroslav Škandrij, V obijmach imperiji. 
Rosijs’ka i ukrajins’ka literatury novitn’oji 
doby, Vyd. „Fakt”, Kyjiv 2004, ss. 494. 

Profesor Myros�aw Škandrij (Szkan-
drij) jest kierownikiem Departamentu 
Studiów Germanistycznych i Slawistycz-
nych na Uniwersytecie Manitoba w Ka-
nadzie. W kr�gu jego zainteresowa� 
znajduj� si� ukrai�skie malarstwo i lite-
ratura XX wieku. Jest autorem prac, po-
�wi�conych fenomenowi ukrai�skiej awan-
gardy oraz dyskusji literackiej, jaka odby�a 
si� na Ukrainie w latach 20-tych. 

Teoria postkolonialna stworzy�a no-
we mo�liwo�ci dla dyskusji na temat 
stosunków ukrai�sko-rosyjskich. V obij-
mach imperiji… (W obj�ciach imperium. 
Rosyjska i ukrai�ska literatura nowej doby) 
to ksi��ka, która, stosuj�c t� metodologi�, 
w du�ym stopniu uporz�dkowa�a do-
tychczasowy stan bada� nad relacjami 
pomi�dzy naszymi wschodnimi s�sia-
dami. Szkandrij odwo�uje si� do najbar-

dziej uznanych autorów ukrai�skich, 
którzy zajmowali si� tym tematem w XX 
wieku – m.in. Hryhorija Hrabowycza, 
Iwana Dziuby czy Oresta Subtelnego. 
Je�li chodzi natomiast o zestaw pisarzy, 
których teksty badacz poddaje dok�ad-
niejszej analizie, to jest on do�� imponu-
j�cy – oko�o dwudziestu przedstawicieli 
literatury ukrai�skiej (m.in. Taras Szew-
czenko, Anatolij Swydny�kyj, Iwan Fran-
ko, Borys Hrinczenko, O�e� Honczar, 
Jurij Andruchowycz i inni) oraz oko�o 
pi�tnastu pisarzy i poetów rosyjskich 
(m.in. Aleksander Puszkin, Michai� Ler-
montow, Michai� Bu�hakow, Aleksander 
So��enicyn i inni). 

Interesuj�ca jest szkandrijowska kon-
cepcja Ukrainy jako pogranicza (ukr. 
prykordonnja). Pogranicze to terytorium 
graniczne, na którym ró�ne etnosy kon-
kuruj� o prawo do jego historii i kultury. 
Ukraina – zdaniem Szkandrija – by�a 
w�a�nie takim pograniczem i wykonywa-
�a rol� kolonizowanego Innego, który  
z kolei potrzebny by� Polakom i Rosja-
nom w celu sformu�owania ich ekspan-
sjonistycznej to�samo�ci. 

Profesor Szkandrij na przyk�adzie 
Miko�aja Gogola oraz Hryhorija Kwitki-
Osnow’janenki pokazuje, �e elity ukrai�-
skie I po�owy XX wieku by�y w zasadzie 
lojalnymi poddanymi Imperium Rosyj-
skiego i widzia�y Ukrain� jako jego sk�a-
dow� cz���. Nie oznacza�o to tego, �e 
opowiadali si� za ca�kowit� asymilacj�  
i rozp�yni�ciem si� w „rosyjskim morzu”. 
Ich celem by�o zachowanie lokalnej to�-
samo�ci bez �adnych ambicji autono-
micznych czy separatystycznych. Jedno-
cze�nie stanowili oni pierwsze pokolenie, 
w które wszczepiony zosta� kompleks 
ma�orosyjsko�ci, polegaj�cy na intuityw-
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nym przyznawaniu wy�szo�ci kulturze 
rosyjskiej. 

Lektura V obijmach imperiji… wiedzie 
jednak do wniosku, �e projekt uczynienia 
z Ukrainy Ma�orosji by� od pocz�tku 
podszyty fa�szem. A to dlatego, �e Ukra-
i�cy byli dla Rosjan zawsze w wi�kszym 
stopniu „Innymi”, ni� rodzimymi m�od-
szymi bra�mi. Za has�ami wspólnoty 
wiary, historii i przeznaczenia kry�y si� 
nieufno�� i podejrzliwo��. Gdy Imperium 
zacz��o si� rozpada�, pozosta�a ju� tylko 
otwarta nienawi��. Najlepiej �wiadczy  
o tym bu�hakowska Bia�a gwardia. Przed-
stawieni w niej Ukrai�cy to zawsze typy 
z�e, podst�pne, niewykszta�cone i nie-
chlujne. Myros�aw Szkandrij w podsu-
mowaniu pracy pisze o tym w ten sposób: 
„Dla obydwu dyskursów (rosyjskiego-
imperialnego oraz ukrai�skiego-antyko-
lonialnego – RK) charakterystycznym 
by�o pragnienie nie miesza�, lecz umac-
nia� to�samo�ci. Wyznaczy� granice po-
mi�dzy nimi i stworzy� radykalne kultu-
rowo-polityczne podzia�y” (s. 412). 

Szkandrij przytacza tak�e s�owa Wo-
�odymyra Wynnyczenki o tym, �e: „ro-
syjski liberalizm ko�czy si� tam, gdzie 
zaczyna si� kwestia ukrai�ska”. I daje 
ca�y szereg przyk�adów na potwierdze-
nie tej tezy. Ju� dekabry�ci, którzy otwar-
cie wyst�powali przeciwko despotycznej 
tyranii, znajdowali usprawiedliwienie 
dla ekspansji terytorialnej Rosji, nazywa-
j�c j� „kolonializmem o�wieconym”.  
A ju� w XX wieku wieloletni wi�zie� 
radzieckich �agrów Aleksander So��eni-
cyn oskar�a� Ukrai�ców o „szale�stwo 
wojowniczego szowinizmu”. Postawa, 
jak� prezentowa� W�odzimierz Majakow-
ski, twierdz�cy, �e Rosjanie znaj� kultur� 
ukrai�sk� jedynie w powierzchownej, 

kiczowatej formie, przez co nie potrafi� 
jej szanowa�, by�a postaw� niezwykle 
rzadk� – konstatuje autor. 

Bardzo szczegó�owo omawia Szkan-
drij publicystyk� Myko�y Chwylowego. 
To zreszt� zrozumia�e, bo twórczo�� 
charkowskiego awangardzisty niejedno-
krotnie by�a tematem jego prac. To 
oczywi�cie nie jedyny powód dok�ad-
niejszej analizy dorobku Chwylowego  
w tej ksi��ce. Bardziej wa�ne jest tutaj to, 
�e autor Ja (romantyka) jako jedyny ukra-
i�ski pisarz ówczesnej epoki mo�e by� 
omawiany – zdaniem Szkandrija – z per-
spektywy postkolonialnej. Dzieje si� to 
dzi�ki umiej�tnej �onglerce Chwylowego 
kolonialnymi i antykolonialnymi mitami. 
Autora s�ynnych pamfletów intrygowa�a 
obecno�� Innego w Ja oraz swego Ja  
w Innym. To sprawia, �e Szkandrij uwa-
�a za mo�liwe w tym wypadku podej-
�cie, którym pos�u�y� Homi K. Bhabha 
odno�nie prac Franza Farona, pisz�c  
o atmosferze „bycia w dwóch miejscach 
jednocze�nie”. 

Mo�na jedynie �a�owa�, �e wspó�cze-
snej postkolonialnej dobie i jej produk-
tom kulturalnym po�wi�cono w pracy 
stosunkowo ma�o miejsca. W zasadzie 
bardziej szczegó�owo zosta�a omówiona 
jedynie Moskoviada Jurija Andruchowy-
cza, która jest sztandarowym ukrai�skim 
tekstem postkolonialnym. Ukrainiec, prze-
bywaj�cy w stolicy Imperium w czasie 
jego ostatnich podrygów oraz powracaj�-
cy z niej z przestrzelon� g�ow� jest nie-
zwykle wdzi�cznym tematem dla post-
kolonialnej analizy. Interpretacje takie jak 
ta, �e g�ówny bohater, zabijaj�cy podczas 
swych moskiewskich przygód zrusyfi-
kowanego Ukrai�ca, zabija tak naprawd� 
swój kompleks ma�orosyjsko�ci i drugo-
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rz�dno�ci, narzucaj� si� wr�cz same.  
O przesi�kni�tej intertekstualno�ci� Mo-
skoviadzie nie sposób mówi� bez postko-
lonialnego kontekstu, co z kolei nara�a 
komentarz na brak oryginalno�ci. 

Dlatego w�a�nie bardzo szkoda, �e 
Szkandrij nie pokusi� si� o postkolonialne 
odczytanie innej ksi��ki z pierwszych lat 
niepodleg�o�ci Ukrainy. Ksi��ki, która sw� 
popularno�ci� spokojnie mo�e konkuro-
wa� z andruchowiczowsk� Moskoviad�,  
a która wbrew pozorom równie� stanowi 
materia�, nadaj�cy si� do postkolonialnej 
refleksji. Badania terenowe nad ukrai�skim 
seksem Oksany Zabu�ko powinny znale	� 
si� w spisie omawianej literatury przy-
najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, 
dlatego, �e znalaz�y si� tam dramaty 
esi 
Ukrainki z pocz�tku wieku – Bojarynja 
(1910) oraz Kaminnyj gospodar (1912).  
A jak napisa� autor: „W twórczo�ci 
esi 
Ukrainki dyskurs wyzwolenia narodo-
wego dope�nia si� dwoma czynnikami: 
feministycznym i buntem przeciwko 
pogl�dom narodnickim” (s. 308). U Za-
bu�ko jest prawie dok�adnie tak samo, 
st�d przeprowadzenie paraleli pomi�dzy 
dwoma ukrai�skimi autorkami, które 
dzieli niemal�e ca�y wiek XX by�oby 
bardzo na miejscu. Poza tym, Badania 
terenowe… to ca�y szereg tematów post-
kolonialnych, które nie pozwalaj� spro-
wadzi� tej pozycji jedynie do roli manife-
stu feminizmu ukrai�skiego. Ksi��ka 
porusza takie zagadnienia jak: zniewole-
nie narodu ukrai�skiego, indyferencj� 
Zachodu wobec Ukrainy i jej mieszka�-
ców, a nade wszystko problem bilingwi-
zmu. W przypadku ukrai�skich autorów 
– od Miko�aja Gogola pocz�wszy, a na 
Oksanie Zabu�ko sko�czywszy – pro-
blem wyboru j�zyka mia� fundamentalne 

znaczenie. J�zyk rosyjski oznacza� mo�-
liwo�� podejmowania tematów uniwer-
salnych i przedostania si� do dziedzictwa 
kultury �wiatowej (Gogol). Pozostanie 
przy rodzimym j�zyku ukrai�skim wi�-
za�o si� z ograniczeniem tematycznym i – 
wed�ug s�ów samej Zabu�ko – „skaza-
niem na nieistnienie” (Szewczenko). 

Ksi��ka V obijmach imperiji… to �wie-
�e spojrzenie na histori� literackich  
i pozaliterackich stosunków ukrai�sko-
rosyjskich. Dzi�ki zastosowaniu saidow-
skich metod lektury kontrapunktowej 
oraz lektury w kontek�cie, Myros�aw 
Szkandrij proponuje nowe odczytania 
tekstów, które ju� od dawna potrzebo-
wa�y interpretacyjnego refreshingu. 

(Ryszard Kupidura) 

 

History of the Literary Cultures of East-
Central Europe: Junctures and Disjunctures in 
the 19th and 20th Centuries. Volume I, II, III. 
Eds. Marcel Cornis – Pope and John Neubauer. 
John Benjamins Publishing Company. Am-
sterdam–Philadelphia 2004, ss. 648; 2006,  
ss. 512; 2007, ss. 522. 

Trzytomowy projekt redaktorów 
Marcela Cornis-Pope’a i Johna Neubauera 
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pt. History of the Literary Cultures of East-
Central Europe: Junctures and Disjunctures 
in the 19th and 20th Centuries, I–III, mo�na 
uwa�a� za jedn� z udanych prób zmie-
rzenia si� ze �rodkowoeuropejsk� prze-
strzeni� literack�. Powsta� on z inspiracji 
l’Association Internationale de Littérature 
Comparrée (AILC) i jest komparatystyczn� 
histori� literatur pisanych w j�zykach 
europejskich. Projekt, którego za�o�enia 
opieraj� si� na krytyce tradycyjnych po-
dej��, tj. na krytyce europocentryzmu  
i uniwersalizmu, kompozycyjnie dzieli 
si� na teksty wst�pne, o charakterze 
przegl�dowym i na konkretne interpre-
tacji wybranych dzie� z poszczególnych 
literatur narodowych, przy czym tezy 
metodologiczne zarysowane s� w pierw-
szych trzech rozdzia�ach (M.J. Valdés, 
Preface by the General Editor of the Literary 
Project, in: History of the Literary Cultures 
of East-Central Europe: Junctures and Dis-
junctures in the 19th and 20th Centuries I, 
Amsterdam – Philadelphia 2004, s. XIII–
XVI; John Neubauer – Marcel Cornis-
Pope, General introduction, ibidem, s. 1–18; 
Paul Robert Magocsi: Geography and Bor-
ders, ibidem, s. 19–30). Szczegó�owa oce-
na pozostaje z pewno�ci� w kompeten-
cjach historyków literatur narodowych, 
spróbujemy jednak zwi�	le nakre�li� 
podstawowe za�o�enia tego wyj�tkowe-
go projektu, który mia�by si� sta� przed-
miotem krytycznych dyskusji w �rodo-
wisku �rodkowoeuropejskich slawistów. 

Ze splotu chaosu terminologicznego 
oraz konotacji politycznych, jaki wi��e si�  
z poj�ciem Mitteleuropa (F. Naumann), 
Europa �rodkowa, Europa Wschodnia  
i Ba�kany, redaktorzy zdecydowali si� na 
nowe, neutralne poj�cie – Wschodnia 
�rodkowa Europa, który zbli�a si� ku 

szerszemu poj�ciu klasycznej Europy 
�rodkowej, a który ogarnia tereny od 
Ba�kanów a� po obszar Morza �ród-
ziemnego lub te� przestrze� od Czech po 
Mo�dawi�. Tym w�a�nie ró�ni si� owo 
poj�cie od polskiego rozumienia Europy 
�rodkowo-Wschodniej jako obszaru po-
mi�dzy Adriatykiem a Ba�tykiem, który 
okre�la� si� w opozycji do Euroazjatyckiej, 
„barbarzy�skiej” Rosji (O. Halecki, J. K�o-
czowski, P. Wandycz i in.). Koncept po-
równawczy, który zainspirowa� si� fran-
cusk� szko�� Annales, M. Foucaultem, 
hermeneutyk�, szczególnie jednak post-
strukturalistycznym uj�ciem historii jako 
plastycznej narracji i wielowarstwowego 
tekstu w znaczeniu „�ywego”, „syner-
gicznego” organizmu, rezygnuje z toku 
wyk�adowego, z ogólnie stosowanych 
kryteriów i periodyzacji wynikaj�cej  
z perspektywy linearno-teleologicznej i z 
chronologii ci�g�o�ci historycznej. Wr�cz 
odwrotnie, balansuje pomi�dzy formali-
zmem i kontekstualizacj� jako dwiema 
skrajno�ciami, swobodnie przechodzi od 
spo�eczno-politycznej historii do topogra-
fii literackiej i geografii, do kluczowych 
historycznoliterackich poj��, takich jak 
gatunki, rodzaje literackie, ruchy, kierunki, 
okresy, szko�y, instytucje itp. Mo�na w tym 
miejscu doda�, �e wschodnio-�rodkowo-
europejski kontekst bywa czasami rozu-
miany postkolonialnie. Na przyk�ad, ce-
niony komparatysta, Tötösy de Zepetnek, 
przyznaje temu terytorium status kolonia-
lizmu w latach 1945–1989, mówi jednak 
raczej o wtórnej kolonializacji za po�rednic-
twem ideologicznych, spo�eczno-politycz-
nych i kulturalnych �rodków. Jego zda-
niem, w �rodkowej i Wschodniej Europie 
kolonialny wp�yw Zachodu (szczególnie 
Francji i Anglii) konkuruje tu z upad�� 
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kultur� masow� importowan� z Ameryki. 
Nie chodzi tylko o XX wiek – po�redni-
cz�ca funkcjia warto�ci kulturowej mia�a, 
jak twierdzi Tötösy de Zepetnek, „auto-
referencyjny“ charakter, by�a �rodkiem 
to�samo�ci i suwerenno�ci narodowej, 
dodatkowo d��enie do na�ladowania 
kultury zachodniej by�o odczuwane jako 
element integruj�cy, jako powrót do histo-
rycznych korzeni (S. Tötösy de Zepetnek, 
Comparative Literature: Theory, Method, 
Application, Amsterdam – Atlanta 1998). 

Typologiczna metoda historyczno-
geograficznego modelowania usuwa  
w cie� podej�cie koncentruj�ce si� na 
autorze, jego �yciorysie i analizie dzie�a; 
redaktorzy raczej ni� obszern� syntez� 
i ogólne uj�cie, komponuj� z ró�norod-
nych puntów widzenia i fragmentarycz-
nych wypowiedzi pluralistyczny dyskurs 
„mikrohistorii“, który ma – mówi�c  
w przeno�ni – form� jakiego� literackiego 
skanu ostatnich dwóch stuleci. Z tego fak-
tu wynika przede wszystkim zaintereso-
wanie dialogiem poszczególnych literatur, 
który – zgodnie z teori� regionalizmu – 
rozwija�by przeciwstawienie warto�ci 
centrum i peryferii. Uwaga redaktorów 
skupia si� wi�c na cz�stym fenomenie 
emigracji, cenzury, literatury uciskanej, na 
kategorii biliteracko�ci i bilingwizmu, na 
autorskiej wieluj�zyczno�ci, na literatu-
rach mniejszo�ci, wzgl�dnie na sposobie 
„wspó��ycia“ i istnienia kilku literatur 
narodowych w jednym pa�stwie. W tym 
podej�ciu mo�na dopatrywa� si� inspiracji 
bachtinowskim kulturologicznym dialo-
gizmem i niektórymi postkolonialnymi 
koncepcjami wspó�czesnej komparatysty-
ki, jak np. pracami H. Bhabhy czy A. Gni-
sciego. Redaktorzy s�usznie zwracaj� 
uwag� na s�owia�sko-nies�owia�ski cha-

rakter Europy �rodkowej, na konflikto-
wo�� ideologii, lokalne i etniczno-j�zy-
kowe rozdrobnienie, na nacjonalizmy 
kulturowe, które spowodowa�y, �e jed-
no�� kulturowa Europy �rodkowej nie 
wynika�a z komunikowania si�, ale z ana-
logicznej postawy wobec zachodnich  
centrów, takich jak np. Pary�. Wybór so-
cjologiczno-kulturologicznego podej�cia 
ogólnie powoduje równie� semantyczne 
przesuni�cie od „czystej“ literatury do 
„kultury literackiej“ jako kompleksowego 
polisystemu komunikacji literackiej, w��cz-
nie z uwzgl�dnieniem instytucji bior�cych 
udzia� w tej komunikacji. Kultur� literac-
k� jako pami�� sui generis zatem prezentuj� 
modele kulturowe we wzajemnych sto-
sunkach tekstowych i pozatekstowych. 
Mimo niew�tpliwego wk�adu tomu, który 
oferuje paradoksalne do�wiadczenie roz-
maito�ci w jedno�ci kulturowej, proble-
matyczne s� fragmenty, które prezentuj� 
poszczególne interpretacje utworów kul-
tury narodowej – oddalaj� si� one bowiem 
od metodologicznych ram przyj�tych 
przez redaktorów. W odniesieniu do cze-
skiej literatury to np. eseistyczna interpre-
tacja Szwejka Haška lub interpretacja 
opowiadania Jarmilka Hrabala, uciekaj� si� 
do powierzchownej eseistyki i powtarzaj� 
radycyjne podej�cia, bez próby „struktu-
ralnego” osadzenia artefaktu w kontek�cie 
�rodkowoeuropejskim (V. Ambros: The 
Great War as a Monstrous Carnival: Jaroslav 
Hašek’s Švejk, w: History of the Literary Cul-
tures of East-Central Europe: Junctures and 
Disjunctures in the 19th and 20th Centuries I, 
eds. John Neubauer – Marcel Cornis-Pope, 
Amsterdam–Philadelphia 2004, s. 228–236; 
Kees Mercks: Censorship: A Case Study of 
Bohumil Hrabal´s Jarmilka, in: History... III, 
s. 101–111). Ogólnie jednak trzytomowy 
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projekt pozostaje oryginaln� prób� meto-
dologicznego uj�cia ponadnarodowej hi-
storii literatury, zmierzaj�cego od „czy-
stej” filologii do podej�cia terytorialnego,  
do nauk socjologicznych i kulturologicz-
nych. 

 
(Miloš Zelenka, prze�. L. Vítová) 

 

Obraz minulosti v sou�asné �eské a polské 
literatu�e / Obraz przesz�o�ci we wspó�cze-
snej literaturze czeskiej i polskiej. Sborník  
z mezinárodní v�decké konference / Mate-
ria�y z mi�dzynarodowej konferencji na-
ukowej. Slezská universita v Opav�, Fakulta 
filozoficko-p�irodov�decká, Ústav bohemi-
stiky a knihovnictví. Wydawnictwo Nauko-
we „	l
sk”, Katowice – Opava 2006, ss. 484. 

Niniejsza publikacja to owoc mi�-
dzynarodowej literaturoznawczej konfe-
rencji pod tym samym tytu�em, która 
odby�a si� w listopadzie 2003 na Uniwer-
sytecie �l�skim w Opawie, kolejnej  
z tradycyjnych ju� sesji naukowych, or-
ganizowanych przez tamtejszy Instytut 
Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa przy 
Wydziale Filozoficzno-Przyrodniczym. 
Tradycj� sta�y si� równie� publikacje 

pokonferencyjne, wydawane cyklicznie 
od 1996 r. (cho� podtrzymanie owej tra-
dycji – nad czym ubolewaj� organizato-
rzy – ze wzgl�dów materialnych nie jest 
proste). Niniejszy tom jest ju� dziewi�-
tym z kolei, bezpo�rednio poprzedzaj� 
go: „Czeska i polska literatura drugiego 
obiegu” z 2004 r., „Czeska i polska litera-
tura emigracyjna” z roku 2002, „Wspó�-
czesne kontakty literatury czeskiej i pol-
skiej” z roku 2001. Uniwersytetowi  
w Opawie nale�y si� uznanie za wielo-
letnie podtrzymywanie kontaktów cze-
sko-polskich – organizatorzy konferencji 
skromnie t�umacz� si� blisko�ci� naszego 
kraju (cho� wiadomo, �e nie kilometry,  
a ch�ci decyduj� o kierunku naszych 
zainteresowa�). Z pewno�ci� nie bez 
znaczenia jest tu równie� poczucie to�-
samo�ci regionalnej, przekraczaj�cej gra-
nice pa�stw – �l�sk, Slezsko (Opava w�a-
�nie jest stolic� tego regionu Republiki 
Czeskiej), jak równie� wspó�praca i wy-
miana naukowa z placówkami w Polsce. 

Obraz przesz�o�ci, jaki rysuj� obie li-
teratury – niezwykle szerokie zagadnie-
nie – zosta� przez badaczy zrozumiany 
na ró�ne sposoby i zaprezentowany 
wszechstronnie, zapewne spe�niaj�c tym 
oczekiwania pomys�odawców tematu. 
Teksty w publikacji rozdzielono na sze�� 
dzia�ów, b�d�cych zarazem do pewnego 
stopnia odzwierciedleniem kierunków 
zainteresowa� referentów. Rozdzia� 
pierwszy dotyczy epoki �redniowiecza – 
lecz ukazanej ze wspó�czesnego punku 
widzenia (oczami prozaików dwudzie-
stolecia, jak te� poprzez proz� historycz-
n� K. Korkozowicza czy dramat P. Ko-
houta). Drugi – obfitszy – ju� wprost 
odnosi si� do szerokiej problematyki 
wspó�czesno�ci: jej tytu�owe „oblicza” to 
m.in. kwestie historyzmu i prezentyzmu, 
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powroty do przesz�o�ci jako przejawy 
nostalgii czy te� literackie obrazy mo-
mentu transformacji. Pojawiaj� si� przy-
k�ady i strategie ujmowania przesz�o�ci 
przez konkretnych autorów, takich jak  
O. Tokarczuk, J. Žá�ek, P. Siemion, J. Pilch, 
D. Hodrová, V. Macura i in., zarówno  
w prozie okre�lanej z za�o�enia jako hi-
storyczna, jak i tej, która – historyczn� 
nie b�d�c – pewien obraz historii prze-
cie� zawiera. Ciekawym porównaniem 
jest zagadnienie konstruowania „dziejów 
bajecznych” w prozie fantasy. Kolejny 
dzia� nosi tytu� „Kraj, holocaust, emigra-
cja” i podejmuje te tematy na przyk�adzie 
twórczo�ci J.M. Rymkiewicza, I. Fink,  
Z. Nme�eka, V. Bykowa, Cz. Ajtmato-
wa, J.J. Kolskiego, J. Kosi�skiego. W na-
st�pnym rozdziale badacze zajmuj� si� 
literatur� wspomnieniow�: zapoznajemy 
si� tu z autobiografiami, wspomnieniami 
i dziennikami m.in. Cz. Mi�osza, J. Kul-
mowej, P. 
ysaka, L. Vaculíka, dotykaj�c 
kwestii obiektywno�ci i „licentia poetica” 
pami�ci indywidualnej. Kolejny rozleg�y 
dzia� po�wi�cony jest obrazom przesz�o-
�ci w poezji. Powracaj� w tym miejscu 
Mi�osz i Rymkiewicz, zjawia si� W. Bro-
niewski, J. Kainar, A. �wirszczy�ska,  
D. Kostewicz; a� dwa referaty podejmuj� 
temat przesz�o�ci w liryce K.I. Ga�czy�-
skiego. Interesuj�cy i ma�o znany kon-
tekst stanowi obraz przedwojennej Polski  
w polskoj�zycznej literaturze wspó�czes-
nego Izraela. Rozdzia� ostatni dotyczy 
kwestii przesz�o�ci w mediach i edukacji,  
a to na przyk�adzie tematu przesz�o�ci 
podejmowanego w polskim filmie po 
1989 r., recepcji publicystyki V. Havla 
oraz metod prezentowania ojczystej hi-
storii w przedwojennych czytankach. 

Przedstawione na konferencji i za-
warte w publikacji teksty daj� wyra	nie 

do zrozumienia, �e – mówi�c o przesz�o-
�ci – niezmiennie zap�adnia umys�y ba-
daczy tematyka dwóch totalitaryzmów, 
podnoszona w literaturze obu krajów: 
czas II wojny �wiatowej (tu zw�aszcza 
holocaust) oraz okres komunizmu, rozli-
czany (lub nie) w literaturze i kinie po 
1989, wraz z tycz�cymi si� ich obu pro-
blemami zniewolenia i pragnienia wol-
no�ci (emigracja), jak równie� szeroko 
poj�t� kwesti� moralno�ci. Efektem s� 
cz�sto refleksje wokó� wolno�ci w�a�nie: 
czym jest i jak sobie z ni� radzi�, w mo-
mencie, gdy nastaje. „Wybór tematów, 
zakres analizy – podsumowuje autor 
wst�pu do tomu, B. Baku�a – dowodzi, �e 
wielkoformatowych sporów o sens histo-
rii tu nie znajdziemy. (…) Cech� tomu 
jest przypomnienie i powtórzenie, trady-
cyjne funkcje humanistyki, która od�e-
gnuje si� od rewolucyjnych tez.” Autor 
wst�pu widzi w tym jednak odbicie po-
sthistorycznej doby, w której si� znajdu-
jemy. Mamy do czynienia z „ko�cem 
epoki wielkich uczonych i wielkich syn-
tez, a tak�e wielkiej literatury, zawsze 
zwi�zanej z burzliwym prze�ywaniem 
epok. �yjemy zatem w �wiecie mikrohi-
storii (...)”. Cenne jest zbli�enie i wza-
jemne poznanie czeskiego i polskiego 
odbierania przesz�o�ci, wra�liwo�ci na 
ró�ne problemy i historyczne kwestie, 
wyboru najistotniejszych warto�ci. Po-
znanie wzajemnych ró�nic i podobie�stw 
jest wszak warunkiem nawi�zania pe�-
nowymiarowego dialogu; temu w�a�nie 
ma s�u�y� prezentowany tom. 

Jak podpowiada dwuj�zyczny tytu�, 
referaty publikowane s� w takiej j�zyko-
wej wersji, w jakiej zosta�y zaprezento-
wane na konferencji, zatem po czesku 
lub po polsku (z urozmaiceniem w po-
staci artyku�u bia�oruskiego); ka�dy opa-
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trzony résumé w j�zyku angielskim. Au-
torzy 42 artyku�ów przybyli do Opavy  
z kilkunastu o�rodków akademickich, 
m.in. z Katowic, Opola, Poznania, Wro-
c�awia, Cieszyna, Lublina, Warszawy, 

odzi, Bydgoszczy, Brna, O�omu�ca  
i Mi�ska. W�ród nich znale	� mo�na 
liczne nazwiska wybitnych badaczy za-
równo polskiej, jak i czeskiej literatury  
i kultury, co gwarantuje wysoki poziom 
lektury i wieloaspektowe uj�cia tematów. 

(Martyna Lema�czyk) 

 

Od teorie jazyka k praxi komunikace. Sborník 
prací �len� Katedry �eského jazyka a litera-
tury. Daniel Bína, Miloš Zelenka (red.). 
Pedagogická fakulta Jiho�eské univerzity. 
�eské Bud�jovice 2006, ss. 158. 

Ksi��ka ta powsta�a, o czym infor-
muje wst�p, jako efekt projektu granto-
wego „J�zyk czeski dla praktyki admini-
stracyjnej“, realizowanego w ramach 
„Programu operacyjnego «Rozwój zaso-

bów ludzkich»“ i nawi�zuj�cego do tzw. 
strategicznych dokumentów czeskiego 
rz�du, o nazwie „Strategia rozwoju zaso-
bów ludzkich dla Republiki Czeskiej“ 
oraz dokumentów „Pa�stwowa polityka 
informacyjna i komunikacyjna“ i „Naro-
dowy plan integracji spo�ecznej“. Wszyst-
kie wymienione dokumenty dotycz� rz�-
dowego planu poprawienia kompetencji 
j�zykowych, obywatelskich oraz informa-
tycznych (w szczególno�ci pos�ugiwania 
si� danymi o charakterze administracyj-
nym, pos�ugiwania si� dokumentami 
urz�dowymi) oraz wdro�enia nowocze-
snych form uczenia si� i kszta�cenia przez 
ca�e �ycie. Tak okre�lone za�o�enia powo-
duj�, naturalnie, ciekawo�� humanisty,  
w jaki sposób mo�na pogodzi� nauki filo-
logiczne z rz�dowymi i europejskimi pla-
nami rozwoju spo�ecznego. 

Redaktorzy, porz�dkuj�c drobne 
prace zespo�u – wyk�adowców i studen-
tów Katedry J�zyka Czeskiego i Literatu-
ry Wydzia�u Pedagogicznego Uniwersy-
tetu Po�udniowoczeskiego w Czeskich 
Budziejowicach – podzielili teksty na 
trzy rozdzia�y. 

Pierwsza cz��� obejmuje krótkie stu-
dia i uwagi na temat teorii j�zyka i litera-
tury. Miloš Zelenka przedstawi� w zwi�-
z�ym zarysie dwie poststrukturalistyczne 
tendencje literaturoznawstwa: dekonstruk-
cjonizm ocenia jako raczej przydatny dla 
historii literatury, zarówno na polu na-
ukowym, jak i dydaktycznym, za� jego 
znaczenia upatruje w stanowieniu alterna-
tywnego modelu studium literatury, za� 
krytyk� genetyczn� (manuskryptologi�) 
okre�la jako cenny – „manifestacyjny” – 
powrót do r�kopisu, cho� trudny do zreali-
zowania w epoce tekstów elektronicznych  
i �atwego, cz�sto automatycznego, usuwa-
nia poprzednich wersji tekstu z pami�ci 
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komputera. Jaroslav Toman opisa� proces 
schematyzacji w czeskiej poezji dla dzieci 
po puczu komunistycznym w 1948 r. – od 
ideologicznych, pseudonaukowych arty-
ku�ówi recenzji w specjalistycznym pi-
�mie „Štpnice” po konkretne przyk�ady 
schematyzmu w tomikach wydawanych 
a� do 1962 r. – konkluduj�c, i� poezja dla 
dzieci zosta�a w mniejszym stopniu pod-
dana ideologizacji ni� proza dla najm�od-
szych, a zw�aszcza literatura dla doro-
s�ych. Milan David podda� interpretacji 
j�zykowej barokowe kazania trzech, 
obecnie praktycznie zapomnianych, ka-
znodziejów z okolic po�udniowoczeskie-
go miasta Pelh�imov – byli nimi Fran-
tišek Matouš Krum, František Ferdinand 
Smutný i Josef Veselý – zwracaj�c w ten 
sposób uwag� na nieuzasadnione pomi-
janie ich twórczo�ci. Leksykolodzy, Jana 
Kle�ková, Helena Chýlková i Zbynk 
Holub, fachowym j�zykiem opisali pro-
ces tworzenia, zasady funkcjonowania  
i aktualne zadania (sposób uzupe�niania, 
udost�pnienie przez Internet i in.) s�ow-
nika po�udniowoczeskich regionaliz-
mów. Milan Pokorný systematycznie  
i tre�ciwie zarysowa� g�ówne etapy i za-
dania procesu redakcyjnego, zaznaczaj�c 
ró�nic� pomi�dzy prac� redakcyjn�  
w wydawnictwie (redaktor zazwyczaj 
bierze udzia� w ca�ym etapie) i w prasie 
(ka�dy z pracowników z regu�y wykonu-
je okre�lon� cz��� zada� procesu redak-
cyjnego). 

Druga cz��� ksi��ki zawiera nied�ugie 
teksty na temat metodyki nauczania  
j�zyka i literatury. Daniel Bína, na pod-
stawie nowych pragmatycznych bada� 
anglosaskich oraz podej�� do nich nawi�-
zuj�cych, zwraca uwag� na mo�liwo�� 
wykorzystania w przygotowaniu na-
uczycieli do pracy w szkole tzw. wiedzy 

implicytnej oraz podkre�la przydatno�� 
rozwijania kompetencji komunikacyjnych. 
Jaroslav Toman, informuje o rezultatach 
bada� czytelnictwa, przeprowadzonych 
w 2002 r. na grupie 363 czeskich dzieci  
w wieku 12–15 lat. Badania potwierdzi�y 
niezast�pion� rol� nauczyciela w rozwo-
ju osobowo�ci m�odzie�y. Martin Scha-
cherl przedstawia projekt Katedry J�zyka 
Czeskiego i Literatury Wydzia�u Peda-
gogicznego Uniwersytetu Po�udniowo-
czeskiego, skoncentrowany na unowo-
cze�nieniu programów nauczania j�zyka 
czeskiego i literatury na szko�ach �red-
nich i ich udost�pnieniu nauczycielom  
w formie bazy takich programów. Ivana 
Šimková w dwu tekstach skupia si� na 
procesie nauki pisania i czytania – a w 
szczególnie na przydatno�ci wykorzysta-
nia alternatywnej metody nauki pisania 
przy pomocy linii pomocniczych i punk-
tów orientacyjnych oraz konieczno�ci 
pos�ugiwania si� kilkoma metodami diag-
nostycznymi przy ocenie czytania u dzieci 
w pierwszych klasach szko�y podstawo-
wej. Milena Nosková zwi�	le scharakte-
ryzowa�a kilka, wa�niejszych obecnie 
zdaniem autorki, metod nauczania j�zy-
ka czeskiego jako obcego: gramatyczno-
przek�adow�, bezpo�redni�, audiooraln�, 
audiowizualn�, komunikacyjn� i tzw. 
komunitarystyczn� (tj. grupow�). Jana 
Šnytová zaj��a si� sposobami doskonale-
nia kompetencji cudzoziemców ucz�cych 
si� j�zyka czeskiego w zakresie stylu 
oficjalnego i administracyjnego. 

Trzecia cz��� publikacji skupia arty-
ku�y dotycz�ce kompetencji komunika-
cyjnej w szkole. Daniel Bína w dwóch 
tekstach przedstawi� komunikacj� z punk-
tu widzenia pragmalingwistyki, koncen-
truj�c si� na osi�gni�ciu sukcesu komu-
nikacyjnego i na kwestii asertywno�ci 
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oraz zaprezentowa� projekt wychowania 
medialnego w szko�ach, z naciskiem na 
poznanie zasad funkcjonowania �rodków 
masowego przekazu i opanowania me-
tod samoobrony. Milena Nosková, w tej 
cz��ci, stre�ci�a naukowe do�wiadczenia 
w zakresie wp�ywu komunikacji niewer-
balnej na asertywno�� i vice versa. Ivana 
Šimková omówi�a w tej sekcji znaczenie 
tzw. wychowania dramaturgicznego dla 
rozwoju komunikacyjnych, intelektual-
nych i artystycznych umiej�tno�ci ucz-
niów. Eva Niklesová zaj��a si� kwesti� 
gender w szkolnej komunikacji – zwraca-
j�c szczególn� uwag� na genderowe 
sformu�owania j�zykowe i stereotypy 
oraz ich wykorzystanie w propagowaniu 
aktualnego tzw. idea�u kobiety lub m��-
czyzny w reklamie itp. Martina Schallen 
bergerová prezentuje histori� wprowa-
dzenia wychowania medialnego za gra-
nic� i plany zaproponowania podob-
nego przedmiotu w czeskich szko�ach, 
jak równie� dwa podstawowe podej�cia 
takiego nauczania – krytyczno-herme- 
neutyczne (skupione na zapoznaniu si�  
z funkcjonowaniem mediów) i prak-
tyczne (polegaj�ce na w�asnym do�wiad-
czeniu tworzenia przekazu medialnego). 
Dana Ležáková pokaza�a kilka prak-
tycznych przyk�adów nowoczesnych 
metod rozwijania kreatywno�ci j�zyko-
wej uczniów. 

Przedstawiony zbiór tekstów stanowi 
cenny przyk�ad tego, jak nauki filologiczne, 
a szerzej humanistyczne, którym ostatnio 
przypisuje si� na ogó� nieco mniejsz� przy-
datno�� w dynamicznym rozwoju techno-
logiczno-cywilizacyjnym, mog� odnale	� 
swoje miejsce w aktualnej rzeczywisto�ci; 
wskazuje równie� na aktualn� potrzeb� – 
silniejszego ni� niegdy� – po��czenia nauki 
z praktyk�, wreszcie – stara si� odpowie-

dzie� na pytanie, jak przywróci� dyscy-
plinom humanistycznym kwalifikatory: 
przydatne, aktualne, interesuj�ce. 

(Lenka Vítová) 

 

Divadlo v �eské a slovenské literatu�e. Sborník 
z mezinárodní literárn�v�dné konference konané 
v Opav� 13. a 14. zá�í 2005. Jakub Chrobák 
(red.). Slezská univerzita v Opav�, Filozoficko-
p�írodov�decká fakulta, Ústav bohemistiky  
a knihovnictví, Opava 2007, ss. 118. 

Kolejna ksi��ka z serii opawskich to-
mów pokonferencyjnych prezentuje plony 
kameralnej, jak zaznacza redaktor Jakub 
Chrobák, mi�dzynarodowej sesji, która 
mia�a miejsce w stolicy czeskoj�zycznego 
�l�ska w dniach 13–14 wrze�nia 2005. 
Zebrano w niej jedena�cie tekstów cze-
skich i s�owackich literaturoznawców  
i teatrologów z pi�ciu o�rodków uniwer-
syteckich: oprócz samego gospodarza 
konferencji, Opavy, równie� z O�omu�ca, 
Pilzna w Republice Czeskiej oraz z Braty-
s�awy i Prešova w Republice S�owackiej. 

Jakub Chrobák, otwieraj�cy swym re-
feratem tom, pokaza� na przyk�adzie 
powie�ci Sezona (Sezon), jedynego utwo-
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ru autorstwa aktora teatralnego, Fran-
tiška Šeca, dwa rzadkie typy wp�ywu 
teatru i dramatu na powie��: z jednej 
strony, zawodowe do�wiadczenie aktora, 
za� z drugiej – autorski pomys� zaprezen-
towania jednego autentycznego sezonu 
w lokalnym teatrze. Dzi�ki tym, w pew-
nym sensie przeciwstawnym, elemen-
tom, powsta�a ksi��ka zawieraj�ca za-
równo pasa�e intryguj�co wahaj�ce si� 
pomi�dzy epik� i dramatem, jak i frag-
menty (debiutancko) teatralnie drama-
tyczne, wr�cz patetyczne. 

Zuzana Kákošová w nast�pnym tek-
�cie przegl�dowo przedstawi�a autorów  
i sztuki s�owackiej dramaturgii lat  
60-tych i 70-tych XX wieku, wysuwaj�c 
na czo�o twórczo�� zmar�ego przedwcze-
�nie w 1975 r. Ivana Bukov�ana. Jego 
dorobek, korzystaj�cy z dziedzictwa dra-
matu absurdu i egzystencjalizmu, cha-
rakteryzuje si� wcale nie oczywistym 
brakiem uleg�o�ci wobec ówczesnej ide-
ologii, �ywymi dialogami i psycholo-
giczn� charakterystyk� bohaterów. 

Anna Kruláková, badaj�c w swoim 
studium temat Wiosny Ludów w s�owac-
kiej dramaturgii do ko�ca lat 60-tych XIX 
wieku, pos�u�y�a si� kilkoma klasycznymi 
i romantycznymi dramatami, koncentru-
j�c si� jednak przede wszystkim na sztuce 
Kn�žna a její šafá� (Ksi��na i jej ekonom) 
Jána Vladára Gasparidesa. Nale�y odno-
towa� równie� informacj� szczególnie 
ciekaw� dla polskiego czytelnika – autor-
ka tekstu, za innymi badaczami, zwraca 
uwag� na wp�yw Dziadów Mickiewicza na 
sztuki Holuby a Šulek Jozefa Podhradského 
i Bohdan Tatrín Jakuba Grajchmana. 

Libor Martinek z zaci�ciem kronika-
rza opisa� dzieje cyklu kilkunastu (wraz  
z repryzami) muzycznych, poetyckich  
i teatralnych polsko-czeskich i innych 

(s�owackich, �ydowskich) wieczorów  
„W kawiarni AVION, której nie ma –  
V kavárn AVION, která není“, odbywa-
j�cych si� w Teatrze Cieszy�skim w la-
tach 1996–2000. Te, w kilku znaczeniach 
tego wyrazu, transgraniczne spotkania, 
mog�y mie� miejsce dzi�ki zespo�owi 
lokalnych artystów i zapraszanych przez 
nich go�ci, na czele z g�ówn� scenarzyst-
k�, polsk� i czesk� poetk�, Renat� Putzla-
cher-Buchtov�. 

Vladimír Novotný zwróci� uwag� na 
niezwykle intryguj�cy przypadek pos�u-
�enia si� dramatem w tekstach literac-
kich czeskiego poety i my�liciela ewange-
lickiego, Pavla Rejchrta. Mimo i� gatunek 
dramatu sensu stricto wyst�puje w jego 
twórczo�ci raczej rzadko, podstawowe 
cechy dramatu stanowi� podstaw� wi�k-
szo�ci jego dzie� – bowiem charaktery-
styczne dramatyczne dialogi i monologi 
Rejchrta, krytykuj�ce wspó�czesny ego-
izm i powszechny brak uduchowienia, s� 
w istocie szczególnym typem tzw. dra-
matu ksi��kowego. 

Libor Pavera podda� porównaniu in-
tryguj�cy tekst Jána Amosa Komenskiego 
Labyrint sv�ta a ráj srdce (1623, drukiem 
1631; Labirynt �wiata i raj serca) oraz 
jego dramatyzacj� autorstwa brne�skiego 
poety, Ludvíka Kundery, zatytu�owan� 
Labyrint sv�ta a lusthauz srdce (z wielu 
wersji wybra� autor t� z 1983 r.). Pokazu-
j�c, jak Kundera wybiera z oryginalnego 
tekstu przede wszystkim fragmenty  
o dynamice dramatu, charakteryzuje do-
konanie poety nie tylko jako dramatyczn� 
interpretacj� jednego utworu Komenskie-
go, ale ca�ej ówczesnej burzliwej epoki. 

Dagmar Robertsová zanalizowa�a bi-
blijne, szczególnie katastroficzne i apoka-
liptyczne, odniesienia w czterech s�owac-
kich sztukach wydanych krótko po wojnie 
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(1945–1949): Petr Karvaš, Meteor; Július 
Bar�-Ivan, Veža (Wie�a) i Koniec; Juraj Váh, 
Poslední a prví (Ostatni i pierwsi). Maj� one 
zarówno znaczenie historyczne, zwi�zane 
z konkretnym wydarzeniem, jak równie� 
symboliczne, wyra�aj�ce etyczne roz-
chwianie �wiata po II wojnie �wiatowej. 

Ji�í Urbanec zada� pytanie o mo�li-
wo�� uchwycenia przez pisarza istoty 
aktorstwa, bycia aktorem, na przyk�adzie 
dwu znanych powie�ci czeskich pisarzy 
– Ivana Olbrachta Podivné p�átelství herce 
Jesenia (Dziwaczna przyja	� aktora Jese-
niusza) i Václava �ezá�a Rozhraní (wyd. 
pol. Kraw�d	, 1949, 1973). W obu przy-
padkach znajdziemy wnikliwe pasa�e na 
temat roli teatru w �yciu i charakteru 
pracy aktora, jednak próba �ezá�a zdaje 
si� by� z dzisiejszego punktu widzenia 
nie tylko ciekawsza artystycznie, ale 
równie� bardziej wiarygodna pod wzgl�-
dem opisu psychologicznego postaci. 

Drahomíra Vlašínová skupi�a si� na 
analizie s�abo znanego tomiku wierszy 
Sny o divadle (Marzenia o teatrze) XIX- 
-wiecznej pisarki czeskiej, Eliški Krásno-
horskiej. Przypomnia�a równie�, �e po-
mimo tego, �e obecnie twórczo�� drama-
tyczna Krásnohorskiej zosta�a niemal�e 
zapomniana, pisarka osi�gn��a na tym 
w�a�nie polu sukces godny pozazdrosz-
czenia – napisa�a bowiem kilka librett do 
nadal cenionych i lubianych oper Bed�i-
cha Smetany, uznawanego za „najbardziej 
narodowego kompozytora czeskiego”. 

František Všeti�ka przywo�a� niecz�sto 
wspominan� sztuk� Chroust (1920; Chra-
b�szcz) brne�skiego pisarza Ji�í’ego Mahe-
na – analizuj�c pos�ugiwanie si� dwiema 
kluczowymi metaforami (tytu�owego chra-
b�szcza i kontrastuj�cego z nim �wiersz-
cza), jak równie� pos�ugiwanie si� katego-
ri� czasu, wskaza� mocne i s�absze strony 

dramatu. Ze wzgl�du na pewne paralele 
zestawi� sztuk� z klasyczn�, cenion� po-
wie�ci� St�íbrný vítr (Srebrny wiatr) kolegi 
generacyjnego Mahena, Fráni Šrámka. 

Viera Žemberová poszukuje w s�o-
wackiej prozie drugiej po�owy XX wieku 
zasad budowy tekstu wywodz�cych si�  
z dramatu – w kompozycji, rozwijaniu 
charakteru postaci i ich wzajemnych 
relacji, czasie i przestrzeni – dochodz�c 
do wniosku, i� zastosowanie takich za-
sad wynika z zadawania sobie przez 
bohaterów zasadniczych, ponadczaso-
wych pyta� o kondycj� jednostki we 
wspó�czesnym spo�ecze�stwie. 

Warto doda�, �e ka�dy z poszczegól-
nych tekstów tomu opatrzono przydat-
nymi narz�dziami pracy naukowej –  
bibliografi� (cenn� szczególnie dla zain-
teresowanych danymi tematami badaczy 
za granicami Czech i S�owacji) i streszcze-
niem, przewa�nie w j�zyku angielskim. 

 
(Lenka Vítová) 

 
The Horizons of Contemporary Slavic Com-
parative Literature Studies. Edited by Halina 
Janaszek-Ivani�ková, Warszawa 2007, ss. 251. 
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Praca zbiorowa The Horizons of Con-
temporary Slavic Comparative Literatures 
Studies ukazuje si� dzi�ki inicjatywie 
Haliny Janaszek-Ivani�kovej i wsparciu 
Centrum Badawczego Japo�skiego To-
warzystwa Naukowego, a zw�aszcza 
prof. Tetsuo Mochizuki z Centrum Ba- 
da� Slawistycznych na Uniwersytecie 
Hokkaido. Zawarto�� tomu zdradza du-
�� rozmaito�� stanowisk badawczych  
i kierunków poszukiwa�, ale nie przynosi 
stwierdze� czy stanowisk prze�omo-
wych. To te� charakterystyczne dla dzi-
siejszej slawistyki. Wszyscy od lat czeka-
j� na prze�om b�d	 zmian� w slawistyce, 
a one nie nadchodz�. Mamy za to pewien 
kryzys w humanistyce wynikaj�cy z od-
rzucenia esencjalizmu, aksjologii i roli 
etyki, który bezpo�rednio wp�ywa na 
stan slawistyki. Prowadzi to do przeko-
nania, �e wspó�czesna slawistyka traci 
to�samo�� i �e nie wida� wi�kszych 
szans na prze�amanie obecnego kryzysu. 
Egzystencja slawistyki jest za to mo�liwa 
w ramach innych projektów metodolo-
gicznych i �wiatopogl�dowych: studiów 
postkolonialnych, studiów terytorialnych, 
genderowych, porównawczych, gdzie 
slawistyka ju� nie jest sama, ani te� nie 
dominuje. Musi liczy� si� z innymi �y-
wio�ami kultury. Niew�tpliwie rosn�ca 
w Europie �rodkowej i Wschodniej po-
pularno�� ró�nych kulturowych orienta-
cji – w�a�nie studiów postkolonialnych 
czy terytorialnych – podcina tradycyjn� 
to�samo�� slawistyki, opart� na politycz-
nej dominacji rusycystyki, na instynkcie 
etnicznym i rzekomej wspólnocie histo-
ryczno-religijnej. Dzisiaj rusycystyka 
prze�ywa kryzys przywództwa nie tylko 
w Polsce. I ogromnie trudno jej przefor-
mu�owa� w�asne pozycje. Dla konkret-

nych, a uzale�nionych niegdy� od ide-
ologii rusycystyki etnicznych slawistyk, 
takich jak bia�oruska, ukrai�ska, bu�gar-
ska, serbska jest to szansa emancypacji. 
Na ile j� wykorzystaj�, dowiemy za dzie-
si��-dwadzie�cia lat. Ju� dzisiaj ro�nie na 
Ukrainie pokolenie nie znaj�ce pisanego 
j�zyka rosyjskiego, a tylko mówiony.  
W krajach s�owia�skich nale��cych do 
Unii Europejskiej rosyjski staje si� j�zy-
kiem ma�o znanym. To zapowiada dalsz� 
ewolucj� stosunków wewn�trzs�owia�-
skich, równie� w dziedzinie slawistyki. 

Wa�n� cech� wspó�czesnej slawisty-
ki, mimo jej s�abo�ci, jest wyodr�bnienie 
si� nowych, aktywnych �rodowisk, co 
wynika z procesu powstawania nowych 
pa�stw: Ukrainy, S�owacji, S�owenii, 
Serbii, Chorwacji, Macedonii, pa�stw 
nadba�tyckich z silnym elementem s�o-
wia�skim steruj�cym w stron� naukowej 
slawistyki. Stamt�d te� wywodz� si� 
interesuj�ce postaci slawistyki ostatnich 
dwudziestu lat w Europie �rodkowej  
i Wschodniej: Petr Zajac, Pavol Koprda, 
Vira Agejeva, Wo�odymyr Morene�,  
Dejan Ajdaci�, Kata Kulavkova, Niko Jež.  
W Polsce zauwa�alny kryzys slawistyki 
sprawia, �e interesuj�cy komparaty�ci 
wywodz� si� ostatnimi czasy z poloni-
styki, jak na przyk�ad Lidia Wi�niewska  
i Mieczys�aw D�browski. Te procesy 
dostrzegamy te� w omawianej tu pracy 
zbiorowej, cho� ich ukazanie nie jest  
celem dzie�a. Praca jednak, chc�c nie 
chc�c, odbija procesy zachodz�ce tak�e  
w �rodowiskach naukowych, gdzie kry-
zys b�dzie trwa� jeszcze d�ugo z przy-
czyn strukturalnych, jak równie� „ide-
owych”, to znaczy z braku zasadniczych, 
swoistych dla slawistyki, naukowych 
narracji. 
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Horyzonty wspó�czesnej slawistyki za-
wieraj� jednak sporo interesuj�cych prac 
i propozycji, o których warto powiedzie�, 
poniewa� dobrze odzwierciedlaj� kie-
runki dzisiejszej komparatystyki na tle 
sytuacji bada� filologicznych i, szerzej, 
humanistyki. 

Halina Janaszek-Ivani�ková w otwie-
raj�cym tom wnikliwym i szeroko zakro-
jonym artykule The Postmodern Status of 
Comparative Literature pisze o wa�nych, 
nowych cechach bada� porównawczych, 
w nawi�zaniu zreszt� do s�ynnego rapor-
tu Bernsteina. Wedle badaczki s� to na-
st�puj�ce cechy: planetarno��, interkon-
tynentalno�� oraz interdyskursywizm 
bada� porównawczych; wp�yw postko-
lonialnego dyskursu emancypacji; upa-
dek uniwersalistycznych modeli wiedzy; 
integralno�� bada� porównawczych jako 
substytut uniwersalizmu; zmiana para-
dygmatu naukowego: od strukturali-
stycznego absolutyzmu do bada� kulturo-
logicznych; wp�yw dekonstrukcjonizmu; 
otwarcie definicji bada� porównawczych 
(interdyscyplinarno��) oraz inwazja stu-
diów kulturowych (Cultural Studies). 
Wskazane przemiany znajduj�, zdaniem 
badaczki, odzwierciedlenie w polskich 
badaniach porównawczych. Widoczne 
jest zw�aszcza w latach 90. przesuni�- 
cie punktu ci��ko�ci z tradycyjnych 
tematów na badania wielokulturowo�ci, 
miejsc styków z wa�nym dla Polaków 
wschodnim pograniczem (niestety, ba-
daczka nie docenia budz�cych si� no-
wych relacji z po�udniowymi s�siadami  
i z Niemcami, a spodziewane znacz�ce 
przesuni�cie w t� stron� wydaje si� wy-
zwaniem i now� warto�ci� równie� dla 
komparatystyki slawistycznej). Autorka 
stwierdza, �e badania porównawcze 

znalaz�y si� w optyce projektu „Poloni-
styka w przebudowie”, co zmienia ich do 
tej pory drugorz�dn� pozycj� i przesuwa 
w stron� centrum dziedziny. Ten proces 
odzwierciedla tendencje zauwa�alne  
w �wiatowej humanistyce, gdzie interdy-
scyplinarne badania porównawcze zaj-
muj� w tej chwili niemal pozycj� central-
n�, a w ka�dym razie s� niezb�dnym 
uzupe�nieniem innych procedur badaw-
czych. Jak pisze: „komparatystyka znaj-
duje si� w permanentnym kryzysie me-
tody i definicji swojego przedmiotu i nie 
tyle tworzy sama nowe paradygmaty 
literaturoznawcze, co z nich korzysta, 
lecz w odró�nieniu od filologii stoj�cej na 
stra�y swoich XIX wiecznych zasad, kry-
zys ten obraca na swoj� korzy��, nie-
ustannie przekraczaj�c wszelkie granice, 
nie tylko narodowe, ale literaturoznaw-
cze.” (s. 25–26). Trudno z ca�kowitym 
przekonaniem zgodzi� si� z tym optymi-
stycznym stwierdzeniem. Komparaty-
styka dziedziczy wszelkie choroby litera-
turoznawstwa jako takiego, ale jako 
dziedzina pomocnicza, prze�ywa te cho-
roby bole�niej i d�u�ej choruje. W Polsce 
skutkuje to brakiem powa�nych prac  
z dziedziny komparatystyki literackiej  
i kulturowej. W bie��cym roku ukaza�a 
si� tylko jedna spójna teoretycznie i war-
to�ciowa praca z dziedziny komparaty-
styki, Lidii Wi�niewskiej, zreszt� tak�e 
autorki niniejszego zbioru. Ksi��ka L. Wi�-
niewskiej Mi�dzy Bogiem a Natur�. Kompara-
tystyka jako filozofia kultury (2009) to naj-
wybitniejsza w Polsce praca z dziedziny 
teorii bada� porównawczych od wielu 
lat, szcz��liwie nie wpisuj�ca si� w post-
strukturalistyczne demonta�e.  

Lidia Wi�niewska w artykule Para-
digms in Comparative Studies wychodzi  
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z pojmowania komparatystyki jako filo-
zofii kultury (Ampere) i jako dziedziny 
bada� interdyscyplinarnych (Remak) 
oraz proponuje badanie paradygmatów, 
��cz�cych literatur� z innymi dyskursami 
kultury. Paradygmaty – jako metody 
poznawania �wiata – to zdesakralizowa-
ne wersje �wiatów. Badaczka podkre�la 
znaczenie kategorii czasu i przestrzeni  
w badaniach paradygmatów i realizuj�-
cych je dzie�. Wnikliwie opisane i anali-
zowane paradygmaty stanowi� podsta-
w� wyodr�bnienia przeciwstawnych uj�� 
rzeczywisto�ci w ró�nych sferach kultu-
ry. Autorka sygnalizuje mo�liwo�� ba-
dania zjawisk kultury w perspektywie 
przeciwstawno�ci liniowego i ko�owego 
paradygmatu, na przyk�ad w dziedzinie 
nauk �cis�ych, humanistycznej refleksji, 
sztuce, j�zyku. W artykule sygnalizuje si� 
przede wszystkim mo�liwo�� paradyg-
matycznej interpretacji literatury w per-
spektywie zarówno okre�lonych katego-
rii na jednym poziomie jak i w szerokich 
uj�ciach, a tak�e na poziomie poszcze-
gólnych twórczo�ci czy utworów. Metoda 
paradygmatyczna powinna by� umiesz-
czona w ramach paradygmatu ko�owego 
(kolistego), co oznacza okre�lon� per-
spektyw� filozoficzn�. 

Na tle poprzednich wypowiedzi inte-
resuj�cy jest artyku� Ludmi�y Budagowej 
pt. Komparatyvistyka w sovremiennych sla-
visti
eskich issledovanijach. Sytuacija w Rossii, 
ukazuj�ca miejsce bada� porównawczych 
w pa�stwie do�� szczególnie instrumen-
talizuj�cym nauk�, zw�aszcza tam, gdzie 
mo�na by�o j� wykorzysta� do umocnie-
nia polityki. Autorka pisze, �e sowiecka 
komparatystyka na prze�omie lat 80./90. 
wesz�a na drog� nowego rozwoju, od-
rzucaj�c socjologi� (zw�aszcza wulgarnie 

pojmowan� jako odzwierciedlenie sche-
matycznej walki klasowej) na rzecz an-
tropologizacji w�asnych bada�. Pomi�-
dzy nowymi tendencjami slawistycznej 
komparatystyki literaturoznawczej mo�na 
dostrzec mitologizacj� i demitologizacj� 
mi�dzys�owia�skich zwi�zków literac-
kich, skupianie si� na zakazanych stro-
nach i obszarach rosyjskiej kultury  
i przymierzanie si� do nowych, rozwojo-
wych tendencji, zw�aszcza w perspekty-
wie imagologii. Rosyjska komparatysty-
ka d��y do wyodr�bnienia narodowych 
wyró�ników literatury krajowej, co nie 
dziwi po tylu dziesi�tkach lat „interna-
cjonalizowania” i gubienia czynnika na-
rodowego. Celem rosyjskiej komparaty-
styki jest nie tyle ukazywanie narodowej 
literatury w splocie i uwik�aniu global-
nym, ale raczej d��enie do wyodr�bnienia 
i ochrony cech pozwalaj�cych na prze�y-
cie narodowej literatury, jako zasadniczej 
warto�ci w ró�norodnym, pop�kanym 
�wiecie. Rezygnacja poziomu dominacji 
ukazuje te� wewn�trzne problemy rosyj-
skiego literaturoznawstwa, wynikaj�ce  
z za�amania si� systemu wspierania na-
uki, braku nast�pstwa generacji, chaosu 
metodologicznego, na co recept� do 
pewnej miary skuteczna, ale na krótko 
jest remedium ideologii narodowej, która 
zreszt� w Rosji nigdy nie s�ab�a. 

Prace Pavla Koprdy (Dionýz �urišin: 
From the History of Literary Monuments to 
the History of Evolutionary Principles), Cé- 
sara Domíngueza (The Horizons of Interli-
terary Theory in the Liberian Pennisula: 
Reception and Testing Ground), Aleksandra 
W. Lipatowa (Literaturnyj proces w optikie 
istoriczeskoj poetiki (nowoje naprawlenije  
w slawistikie i koncepcja D. Diurišina)), 
Miloša Zelenki (The Czech and Slovak Tra-
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dition of Interliterariness in the Context of 
Current Comparative Literary Studies (Star-
ting points and sources of ideas of the antho-
logy Conception of Interliterariness in 
Comparative Literary Studies)) wskazuj� 
na niespodziewan� �ywotno�� koncepcji 
Dyoniza �urišina, wielkiego, ale niedo-
cenionego w swoim czasie s�owackiego 
teoretyka bada� komparatystycznych, 
zw�aszcza w perspektywie tak zwanej 
teorii mi�dzyliteracko�ci. Jest to interesu-
j�ce, �e po zej�ciu ze sceny praskiego 
ko�a strukturalistów (jedynej �wiatowej 
rangi literaturoznawczej szko�y nauko-
wej na terenie zachodnios�owia�skim) 
jego tradycj� podj�� z jednej strony �uriš-
in w sferze teorii kontaktów, recepcji  
i mi�dzyliteracko�ci, a z drugiej formalna 
szko�a nitra�ska, g�ównie skupiaj�ca si� 
na szeroko pojmowanej teorii przek�adu, 
metatekstu i recepcji. Wp�yw czeskiej  
i s�owackiej linii strukturalizmu wida�  
w literaturoznawstwie hiszpa�skim (za 
po�rednictwem przek�adów francuskich), 
o czym pisze César Domínguez. �urišin 
ch�tnie podkre�la� znaczenie poetyki 
historycznej w sferze kontaktów mi�dzy-
literackich, a ten temat z kolei podj�� 
Aleksander W. Lipatow. M. Zelenka 
pokusi� si� o wykre�lenie miejsca teorii 
s�owackiego badacza w szerokim projek-
cie antologii „Koncepcja mi�dzyliterac-
ko�ci w literackich badaniach porów-
nawczych”. 

Nieprzewidywany w ogóle przez 
�urišina, ale obiektywnie istniej�cy nurt 
refleksji feministycznej i genderowej sta� 
si� w ostatnich latach stosunkowo wy-
ra	n� dziedzin� w badaniach slawistycz-
nych, reprezentowan� w nin. tomie przez 
Ew� Kraskowsk� (Slavic Literatures after 
1989 and the Circulation of Feminist Disco-

urse or Let’s Read Each Other Again) i Gali� 
Simeonov�-Konach (Bulgarian Feminist 
Criticism and Women’s Writing. Mothers 
and Daughters). Je�li do��czy� znane na 
swoim gruncie z bada� nad gender  
i postmodernizmem Vir� Agejev� i Irina 
Skoropanow� – zarysowuje si� wyrazista 
grupa badaczek, akcentuj�cych swoiste 
problemy literatur po roku 1989 wynika-
j�ce z reorientacji kulturowej i metodolo-
gicznej. Badania genderowe sugeruj� 
zasadnicz� zmian� konfiguracji literac-
kiej i kulturowej, dokonuj�cej si� na ob-
szarze s�owia�skim. Brakuje za to solid-
nego g�osu rosyjskiego i szkoda, �e Irina 
Skoropanowa, autorka kilku warto�cio-
wych prac o rosyjskim postmodernizmie, 
nie odnios�a si� do tych kwestii w swoim 
referacie. Podobnie zreszt� Vira Agejeva, 
która na Ukrainie jest liderk� bada�  
feministycznych. Ukrai�ska badaczka 
zastanawia si� nad problematyk� euro-
peizacji i europejsko�ci w literaturze 
ukrai�skiej lat 20., próbuj�cej z�apa� kon-
takt z oddalaj�c� si� Europ�. Jak wiado-
mo ten kontakt zosta� przerwany na po-
nad pi��dziesi�t lat ze strasznymi dla 
ukrai�skiej kultury konsekwencjami. 
Warto tu dopowiedzie�, �e gender studies 
s� wci�� marginesem w badaniach slawi-
stycznych, podobnie zreszt� jak stosun-
kowo marginalny jest udzia� literatury  
i sztuki wyrastaj�cych z gender w ogól-
nych procesach transformacyjnych na 
obszarze postsowieckim, zw�aszcza tam, 
gdzie dominuje religia prawos�awna. 
Polska jest pewnym wyj�tkiem w regio-
nie, mimo opinii kraju fundamentali-
stycznie katolickiego, poniewa� badania 
genderowe s� tu bardzo rozwini�te. Gen-
der jest rzeczywi�cie pewnego rodzaju 
horyzontem bada�, a w ksi��ce Janaszek- 
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-Ivani�kovej obecno�� tej problematyki 
zmienia proporcje obrazu slawistyki 
porównawczej krajów Europy �rodkowej 
i Wschodniej. W ka�dym kraju znaj-
dziemy kilka badaczek zajmuj�cych si� 
takimi badaniami, ale prac porównaw-
czych jest jak na lekarstwo. W tej sferze 
omawiana praca zbiorowa wprowadza 
interesuj�cy projekt i w pewnym sensie 
go instytucjonalizuje. 

Obok wyra	nego bloku teoretyczne-
go i genderowego jako trzeci wysuwa si� 
kr�g zagadnie� zwi�zanych z udzia�em 
bada� komparatystycznych w rozwoju 
narodowej to�samo�ci. Ten blok zawiera 
prace Krystyny Duniec (Ambivalences of 
Identity in Contemporary Theatre. From 
Brutalists to Contemporary Polish Drama), 
Wiry Agejewej o europeizmie w twór-
czo�ci kijowskich poetów-neoklasyków 
(The Concept of Europe in Ukrainian Lite-
rary Critisism of the XX century), Dietricha 
Scholze-Szo�ty o udziale literatury w roz-
woju to�samo�ci serbo�u�yckiej (The Con-
tribution of Literature to the Distinctive 
Developement a Sorbian National Identity)  
i Naftoli Bassela o badaniach porównaw-
czych na pograniczu mi�dzy �wiatem 
s�owia�skim a narodami ba�tyckimi, 
wspieraj�cych rozwój to�samo�ci esto�-
skiej (The Problem of Literary Comparative 
Science on the Baltic Border of the Slavic and 
Western-European Cultures (Estonia is Taken 
as an Example). Warto tu do��czy� bardzo 
interesuj�cy szkic o percepcji twórczo�ci 
F. Dostojewskiego przez wspó�czesnych 
pisarzy rosyjskich: The Perception of Dos-
toyevsky by Contemporary Russian Writters: 
Reminisscence, Stylizations, and Remakes na-
pisany przez Tetsuo Mochizuki. W szer-
szej perspektywie jest to równie� kwestia 
to�samo�ci: rosyjski pisarz lokuj�cy si�  

w perspektywie nawi�za� do autora 
Biesów, definiuje w ten sposób w�asn� 
rzeczywisto�� literack�, jej wewn�trzn� 
hierarchi� i obraz adresata. To�samo�� 
sta�a si� dzisiaj z jednej strony badaw-
czym bana�em, ale z drugiej wci�� jest 
problemem wywo�uj�cym emocje, spory, 
literackie i polityczne dyskusje, a nawet 
konflikty i wojny. Nie mo�na jej w �ad-
nym stopniu wymin��, je�li chce si� co-
kolwiek powiedzie� o wspó�czesnym 
�wiecie. 

Jako czwarty rysuje si� blok wypo-
wiedzi skierowanych w stron� genologii 
i typologii tak literatur, jak równie� kul-
tur narodowych. To prace Libora Pavery 
(A Research Programme Concerning Literary 
Kind and Genre Modifications (in the Cen-
tral European Context)), Jozefa Hviš�a 
(Comparative Typological Studies and Ge-
nology), Agaty Lisiak (Central and East 
European Culture(s) and Slavic Literatures). 
Wymienieni badacze reprezentuj� wy-
trawne, cho� niestety zdawkowe podej-
�cie do przedmiotu swoich zaintereso-
wa�. 

Slawistyki nie omija nowy problem  
– literatury w Internecie – interesuj�co 
zreszt� pokazany w pracach Iriny Skoro-
panowej (Netliteratura as an Object of Con-
ceptionalisation of Russian and Belorussian 
Researchers) i Andrzeja Nowosada (A Lite-
rary Discourse in the Information Age). S�a-
bo�ci� tych tekstów jest stosunkowo  
powierzchowne przej�cie nad skompli-
kowanym i rozwojowym tematem hiper-
tekstu, jako w�a�nie typowej formy s�owa 
literackiego w Sieci. Skoropanowa pra-
gnie wskaza� na bogactwo mo�liwo�ci 
istnienia s�owa w Sieci, ale nie wi��e tego 
z badaniami slawistycznymi. Zreszt� 
takich bada�, slawistycznych i porów-
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nawczych z nielicznymi wyj�tkami, nie 
ma. Tymczasem tylko ogólne przejrzenie 
ru-netu zaskakuje bogactwem literatury  
i pomys�owo�ci�, by� mo�e nieosi�galn� 
w papierowej wersji s�owa literackiego. 
Nowosad w zasadzie skupia si� na obec-
no�ci literatury „papierowej” w Interne-
cie i „papierowego” dyskursu, pragn�c 
na jego tle ukaza� nie do�� wyra	nie 
zarysowane konkretne przyk�ady nowej 
substancji, sieciowej. Ma jednak ca�kowi-
t� racj�, gdy pisze, �e do bada� nad lite-
ratur� w sieci tradycyjne kryteria este-
tyczne i metodologiczne zawodz�. 

Zaproponowana przez autorów dys-
kusja nad stanem bada� porównawczych 
stabilizuje rozpoznania wcze�niej poczy-
nione, uwzgl�dnia zjawiska i procesy ju� 
trwaj�ce i posiadaj�ce solidn� bibliografi�. 
Tylko w jednym przypadku mo�na mó-
wi� o oryginalnej i warto�ciowej propozycji 
metodologicznej: to praca L. Wi�niew-
skiej, rozwijaj�ca badania porównawcze 
na krzy�owaniu kilku dziedzin humani-
styki. Tym niemniej artyku� Scholze-Šo�ty 
u�wiadamia, jak wa�n� kwesti� w dzisiej-
szej slawistyce mo�e by� literatura mniej-
szo�ci narodowych i etnicznych, z kolei 
prace Skoropanowej, Hviš�a i Pavery 
wskazuj� na znaczenie nowej genologii, 
kryj�cej si� w rzeczywisto�ci symbolizo-
wanej przez Guttenberga i Matrix. Po-
wstaje pytanie, czy w ogóle jeszcze chodzi 
o jak�� nowo��? By� mo�e warto�� kryje 
si� powtórzeniu pytania i próbie odpo-
wiedzi, bez nadziei osi�gni�cia prze�omu  
i naukowego ol�nienia. Na obecnym eta-
pie slawistyki i komparatystyki to prawie 
niemo�liwe. Zbyt wiele umownych hory-
zontów (pozbawionych esencji i aksjologii) 
musi przekroczy� wspó�czesny badacz. 
Wydaje si�, �e ostatnim „horyzontem” 

by�aby tu próba rozstrzygni�cia, czy  
w ogóle slawistyka jako dziedzina utrzy-
muj�ca etniczne granice (j�zyka, kultury, 
mentalno�ci) ma jeszcze sens? By� mo�e 
w epoce porzucania granic, zaprzeczania 
w�skiej to�samo�ci etnicznej, nowej dys-
kusji w sprawie kryteriów rasowych, geo-
graficznych i mentalnych horyzonty le�� 
gdzie indziej i coraz bardziej jest pewne, 
�e sytuuj� si� poza granicami staromodnej 
slawistyki. 

(Bogus�aw Baku�a) 
 
 

 

Karl Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. 
O historii cywilizacji i geopolityce, t�um.  
I. Drozdowska i �. Musia�. Seria: Pozna�ska 
Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Po-
znaskie, Pozna 2009, ss. 550. 

Przestrze�, podobnie jak czas, przy-
nosi zapomnienie, ale czyni to, przerywa-
j�c dotychczasowe stosunki cz�owieka  
z jego otoczeniem, przenosz�c go w stan 
pierwotnej wolno�ci i czyni�c w mgnieniu 
oka nawet z pedanta i osiad�ego miesz-
czucha co� w rodzaju w�ócz�gi. Mówi si�, 
�e czas to Leta, ale i b��kit oddalenia jest 
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takim napojem zapomnienia, a je�eli dzia-
�a mniej gruntownie, to za to o wiele szyb-
ciej (T. Mann, Czarodziejska góra. T.I. T�um. 
J. Kramsztyk. Warszawa 1998, s. 8). 

Ka�dy, kto chce oddali� si� my�lami 
od miejsca zranienia, wcze�niej czy pó	-
niej poczuje, �e mo�e winien oddali� si� 
przestrzennie – jak ukazywa� w Czaro-
dziejskiej górze Tomasz Mann, zwi�zuj�c 
czas z przestrzeni�. Maria� ten afirmo-
wa� tak�e Marcel Proust, wspominany 
zreszt� przez Karla Schlögla w prze�o�o-
nym w�a�nie na polski tomie W przestrze-
ni czas czytamy. O historii cywilizacji i geo-
polityce (tytu� oryginalny: Im Raume lesen 
wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte 
und Geopolitik). Zdaje si�, �e w historycz-
noliterackim oraz historiozoficznym Dys-
kursie i przez wiek XIX, i jednak w du�ej 
mierze tak�e przez XX – to czas by� bar-
dziej zach�anny ni� przestrze�. W litera-
turoznawstwie jednakowo� szybko sta� 
si� popularny Bachtinowski termin chro-
notop z 1937 roku: cechy czasu mia�y 
ujawnia� si� w przestrzeni, za� prze-
strzeni – w czasie, eo ipso nale�y trakto-
wa� je nieroz��cznie, gdy� z przemian� 
czasu idzie w parze transformacja prze-
strzeni, genius loci nie odst�puje genius 
saeculi. Karl Schlögel, jakkolwiek o usta-
leniach Bachtina nie wspomina, doskona-
le ilustruje tez� tego badacza. Autora  
W przestrzeni czas czytamy niepokoi�o 
skre�lenie przestrzeni z palety dyskur-
sów naukowych w Niemczech, jej zsu-
wanie do Lety. Interpretowa� ten znacz�-
cy hiatus w mówieniu o niej jako jeden  
z przejawów niemieckiego imperializmu. 
Historyk ju� w pierwszych akapitach 
ukazuje czas i przestrze� jako nieroz-
��czn� ca�o�� – ich z�ycie uobecnia si�, 
jak podkre�la, tak�e w j�zyku, cho�by  

w metaforach widoków politycznych 
(lewica, �rodek, prawica)… 

Yi-Fu Tuan w klasycznej pracy z 1977 
roku sugerowa�, �e potrzeba nowych 
pyta� w refleksji nad miejscem i prze-
strzeni� – fundamentalnymi sk�adnikami 
naszego �wiata (Y.-F. Tuan, Przestrze�  
i miejsce. T�um. A. Morawi�ska. Warsza-
wa 1987). Zauwa�a� tak�e, i� w kulturze 
Zachodu przestrze� symbolizuje wol-
no��, wychyla si� ku przysz�o�ci i moty-
wuje do dzia�ania. Schlögel ukazuje  
w swojej ksi��ce, jak historia rozgrywa 
si� i odbija w przestrzeni, jak przestrze� 
– dzi� coraz mniej homogeniczna – po-
zwala spojrze� wielowymiarowo na 
przesz�o��, jak samoloty zmieni�y �wia-
domo�� dystansu, jak histori� czyta� 
mo�na nie tylko z map, ale tak�e z ksi�-
�ek adresowych i telefonicznych. Ma 
�wiadomo��, �e wydarza si� – obok 
zwrotów ironicznego, antropologiczne-
go, lingwistycznego – spacial turn. Schlö-
gel po�wi�ca wiele miejsca specyfice 
prze�omów (rok 1989, 11 wrze�nia 2001), 
zabiera g�os „w sprawie” Europy �rod-
kowej, wiedzie rozwa�ania o Europie 
jako w�druj�cym kontynencie. Pisze 
moralitety o Ground Zero i rozpadzie 
przestrzeni, o Murze Berli�skim, wraca 
do innych zranionych miejsc Starego Kon-
tynentu, jak Sarajewo i getto w Kownie. 

Pi��dziesi�t esejów, którym nie mo�-
na odmówi� erudycyjnego blasku, autor 
uk�ada w cztery bloki: Powrót przestrzeni, 
Czytanie map, Praca oczu, Europa diafanicz-
nie. Z ka�d� stron� uwyra	nia si� jego 
sk�onno�� do fragmentu, inklinacje do 
krótkich form, swobodny i skojarzenio-
wy styl, pogodzenie sposobu i miary,  
o których pisze Walter Hilsbecher  
w Eseju o eseju. Ciekawe skojarzenia daj� 
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Schlöglowi asumpt do eseistycznych 
rozwa�a�. „Mi�dzy odciskami palców  
a mapami rze	by terenu zachodzi za-
dziwiaj�ce podobie�stwo. […] Rze	ba 
powierzchni skóry odpowiada terenowi 
górskiemu, rysunek opuszka palca – od-
wzorowaniu wzniesienia terenu” (s. 360). 

Min��y ju� czasy Leopolda Rankego, 
który twierdzi�, �e rola historyka polega 
na rozumieniu oraz nauczeniu rozumie-
nia, jakkolwiek taki punkt doj�cia warto 
przyj��. Ale Ranke chcia� tak�e, by wy-
maza� pisz�cy podmiot, by rzeczy mówi-
�y same. Dzi� prymatem nie jest ju� 
obiektywizm historyczny, prymat meto-
dy, zimny j�zyk. Karl Schlögel ch�tnie 
pisze w pierwszej osobie, tworzy no�ne 
metafory, ale i wybiera te, które wesz�y 
do obiegu, a którym nie mo�e odmówi� 
skuteczno�ci. Tote� pisze o „czytelno�ci 
�wiata” (przeno�nia Hansa Blumenber-
ga), o mie�cie jako ga��zi koralowca (Al-
fred Döblin w powie�ci Berlin Alexander-
platz). W tytule ksi��ki u�ywa formu�y 
Friedricha Ratzla, niemieckiego geografa 
i etnografa, jednego z twórców antropo-
geografii: „w przestrzeni czytamy czas”. 

Schlögel (ur. 1948) studiowa� filozo-
fi�, histori�, socjologi� oraz slawistyk�  
w Berlinie, Moskwie i Leningradzie. Spe-
cjalizuje si� w historii Europy Wschod-
niej. W 1986 roku dosta� nagrod� berli�-
skiego „Tagesspiel”, nast�pnie Anna-Krü-
ger-Preis (1999), Georg Dehio-Buchpreis 
(2004), nagrod� na targach w Lipsku za 
Terror und Traum. Moskau 1937 (2009). 
Autor ksi��ek o Moskwie, Petersburgu, 
Berlinie, wspó�czesnym nomadyzmie, 
przemianach Europy1. Gdy w 2004 roku 
________________ 

1 Terror und Traum: Moskau 1937. München 
2008; Sankt Petersburg. Schauplätze einer Stadtge-

odbiera� Nagrod� im. Zygmunta Freuda, 
powiedzia�: „By� historykiem to znaczy 
opowiada� o historii i móc pisa� histori�“ 
(Historiker sein, das heißt Geschichte 
erzählen und Geschichte schreiben zu 
können). Przez wiele lat pracowa� jako 
niezale�ny autor i naukowiec, z czasem 
histori� porzuci� na rzecz historiografii. 
Od 1994 roku wyk�ada na Uniwersytecie 
Europejskim Viadrina we Frankfurcie 
nad Odr�. 

Trzydziesty tom wydany w serii Po-
zna�ska biblioteka niemiecka (Wydawnic-
two Pozna�skie) to doskona�y przyk�ad 
konsekwentnie prowadzonego wywodu 
w duchu hermeneutyki historycznej. Karl 
Schlögel pisze: 

„Mainstream ustala priorytety, które mniej 
mówi� o poznaniu, wi�cej za� o w�adzy 
nad nim. Szansa na zmian� pojawia si� 
dopiero wówczas, gdy zmieni si� kieru-
nek wiatru i gdy owi wiecznie spó	nieni 
mog� ponownie zawo�a�: my zawsze tu 
byli�my. Skutki tego s� okre�lone: gdy 
dezawuujemy autentyczno��, niedaleko 
nam do eskamotowania wszelkich do-
zna� zorientowanych na poznanie rzeczy-
wisto�ci. Prawda, realno��, praktyka s� 
wówczas niczym s�owa z odleg�ej prze-
sz�o�ci, kiepskim �artem. Je�li zlikwido-

________________ 

schichte, Frankfurt a.M. 2007 (hg.), Das Russische 
Berlin: Ostbahnhof Europas. München 2007; Planet 
der Nomaden, Berlin 2006; Marjampole oder Euro-
pas Wiederkehr aus dem Geist der Städte. München 
2005; Kartenlesen oder: Die Wiederkehr des Raumes. 
Zürich 2003; Im Raume lesen wir die Zeit: Über 
Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München 
2003; Promenade in Jalta und andere Städtebilder. 
München 2001; Die Mitte liegt ostwärts: Europa im 
Übergang. München 2002; Petersburg: Das Labora-
torium der Moderne 1909–1921, München 2002; 
Berlin, Ostbahnhof Europas: Russen und Deutsche in 
ihrem Jahrhundert. Berlin 1998; Go East oder die 
zweite Entdeckung des Ostens. Berlin 1995. 
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wano rzeczywisto�� i zainteresowanie 
ni�, musi chodzi� wy��cznie o utrzyma-
nie claims w fabryce rywalizuj�cych ze 
sob� dyskursów” (s. 269 n., zazn. JR). 

Podobny nurt refleksji uobecnia si� w 
polskim kulturoznawstwie i antropologii 
ostatnich lat. Anna Wieczorkiewicz jeden 
z rozdzia�ów ksi��ki Apetyt turysty.  
O do�wiadczaniu �wiata w podróy tytu�uje 
Autentyczno��. Pisze w nim – powo�uj�c 
si� na Tylora i jego „kultur� autentyczno-
�ci” – o oryginalno�ci traconej i poszuki-
wanej, zimnej i gor�cej2. I Wieczorkie-
wicz, i Schlögel snuj� refleksje o czasach, 
gdy zbyt cz�sto „Podró�e s� rodzajem 
urlopu, a nie poznania” (s. 270). Rodak 
Schlögla, Martin Heidegger, zauwa�a�, �e 
„przestrzenie otrzymuj� swoj� istot� od 
miejsc”3, za� „cz�owiek jest o tyle, o ile 
mieszka”. Zakorzenienie dzi� nie wyklu-
cza oswajania nowych miejsc. Pi�kna 
cz��� Praca oczu. Ufa� oczom. „W prze-
strzeni czas czytamy” (s. 267) rozpoczyna 
si� mottem z Wagnerowskiego Parsifala 
(„w przestrze� zamienia si� czas”). Nie-
miecki historyk zauwa�a, i� w ostatnich 
latach zmys�y sta�y si� podejrzane, radzi, 
by – jak(o) flâneur, niespieszny przecho-
dzie� – skupi� si� na ogl�danym. Przy-
pomina si� s�ynna y Gassetowska meta-
fora o skupieniu wzroku na szybie. 
„Gdyby tak cz�owiek wi�cej mia� w sobie 
z Kolumba, Carla Rittera, Alexandra von 
Humboldta, mniej za� z ksi�gowych  
i kontrolerów!” (s. 269) – �yczy Schlögel 
________________ 

2 Por. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty.  
O do�wiadczaniu �wiata w podróy. Kraków 2008, 
s. 34. 

3 Cyt. za: E. Wolicka, Zamiast wprowadzenia, 
w: Miejsca rzeczywiste, miejsca wyobraone. Studia 
nad kategori� miejsca w przestrzeni kultury, pod 
red. M. Kitowskiej-
ysiak, E. Wolickiej. Lublin 
1999, s. 5. 

mieszka�com Europy, bo za najpewniej-
sze uznaje subiektywne do�wiadczenie. 

Kr��y wokó� map – tych prób oswo-
jenia przestrzeni, picture of the world, por-
tolanów u�atwiaj�cych znalezienie portu, 
wszak „Epoka odkry� to epoka kartogra-
fii” (s. 161). Pisze – ze skrupulatno�ci� 
geografia, z sui generis wra�liwo�ci� kar-
tograficzn� – o mapie jako projekcie (np. 
mapa Jeffersona). �ledzi gesty strategów, 
interpretuje rozbiory pa�stw, pokazuje,  
o czym mapy mówi� i co przemilczaj�  
(s. 21), powo�uje si� na wa�n� tez� o de-
spacjalizacji, stawian� przez Edwarda 
Soj�, autora projektu ponowoczesnej 
geografii. W tym miejscu warto zazna-
czy�, i� zbiór esejów Karla Schlögla 
uzmys�awia, �e kilka ksi��ek czeka  
w Polsce na pilne t�umaczenie: najwa�-
niejsze to w�a�nie Postmodern Geographies. 
The Reassertion of Space in Critical Social 
Theory Soji z 1989 roku, Un ethnologue 
dans le métro francuskiego antropologa, 
Marca Augé oraz jego tak�e – u�yj� tytu�u 
niemieckiego przek�adu, gdy� on pojawia 
si� w omawianej przeze mnie pozycji – 
Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu 
einer Ethnologie der Einsamkeit. 

Autor W przestrzeni czas czytamy nie 
boi si� raz jeszcze – po Baudelairze, 
Benjaminie, Hesslu, Kracauerze – pisa�  
o przemieszczaniu si� na w�asnych no-
gach, by zobaczy� w�asnymi oczami, 
us�ysze� w�asnymi uszami, o czytaniu  
z bruku ulicznego, z jego faktury i fla-
drowania, by zrozumie� „hieroglify ludz-
kiej kultury” (s. 277). Taka forma ruchu 
zdaje mu si� dawa� szanse najpe�niejsze-
go poznania, atoli postuluje odzyskanie 
do�wiadczenia syntetycznego spojrzenia 
i bezcelowego poruszania si�, �e tak to 
ujm�: oczn� komparatystyk� („�wiczy� 
oko w sztuce porówna�”, s. 270). 
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Dzi�, kiedy tak modne staj� si� ga��-
zie travel literature i urban studies, kiedy 
rozkwita geografia humanistyczna, kiedy 
powstaj� kolejne literackie przewodniki, 
gdy zauwa�amy swoisty boom na zwi�-
zywanie topografii miasta z literatur�, 
gdy stale nie do�� wa�nych pozycji 
wskazuje na miasto jako przestrze� roz-
my�la�, za� geopolityka i badanie historii 
cywilizacji staj� si� coraz popularniejsze 
– temat podejmowany przez autora  
W przestrzeni czas czytamy na szcz��cie 
nie jest pied-à-terre, dorywczym mieszka-
niem badacza, bo – na pewno w Polsce – 
takich prac ci�gle brakuje. 

(Joanna Roszak) 

 

Interpretations. European Research Project 
for Poetics & Hermeneutics. Vol. No. 3. The 
Black Arab as a Figure of Memory. Edited by 
Kata Kulavkova. Skopje: Mecedonian Acad-
emy of Science and Arts, 2009, ss. 380 

Badania postkolonialne w przestrzeni 
ba�ka�skiej wydaj� si� oczywiste i zro-
zumia�e zarówno w perspektywie histo-
rycznej, z powodu wci�� dostrzegalnej 

spu�cizny imperium osma�skiego, jak 
te� w perspektywie politycznej oraz et-
nicznej, bli�szej naszym czasom, by nie 
powiedzie�, i� wr�cz w perspektywie 
dziejów najnowszych, ostatnich. Ba�ka�-
ski kocio� zale�no�ci, powik�a�, niech�ci 
jest na tyle skomplikowany oraz zawiera 
tak siln� dawk� nacjonalistycznej truci-
zny, �e czasami warto si� wobec niego 
zdystansowa� i spojrze� inaczej. Cho�by 
z perspektywy, która wyznacza nie emo-
cjonalna obecno�� s�siada jako Innego, 
ale Innego pochodz�cego z odleglejszej 
perspektywy, co pozwoli na doprecyzo-
wanie j�zyka badawczego, nieuginaj�cego 
si� pod ci��arem resentymentu. Perspek-
tyw� wyzbyt� bezpo�rednich politycz-
nych skojarze�, za to biegn�c� w g��b 
ba�ka�skiej kultury i prze�wituj�c� na 
obszary uniwersalne zaproponowa�a Kata 
Kulavkova zbiorowym tomem macedo�-
skich „Interpretacji” skoncentrowanym 
na postkolonialnym toposie, postkolo-
nialnej ikonie i postkolonialnym symbolu 
Czarnego Araba funkcjonuj�cym w kul-
turowej przestrzeni S�owian po�udnio-
wych, Ba�kanów i Morza �ródziemnego: 
The Black Arab as a Figure of Memory. 

Kulavkova wyja�nia intencje oraz 
przedstawia uzasadnienie dla wa�no�ci 
tematu w dwóch wst�pnych szkicach: An 
Arabesque for the Black Arab, Bolen Doj
in 
and White Angelina oraz From Black God to 
a Black Arab: different mythical and histori-
cal actualizations of the universal matrix of 
Black. Figury Czarnego Araba, Lepy (Bia-
�ej) Angeliny i Bolena Doj�ina s� para-
dygmatem figur pami�ci z konotacjami 
s�owia�skimi, ba�ka�skimi, �ródziem-
nomorskimi i uniwersalnymi – rozpo-
czyna Kulavkova swoje rozwa�ania. S� 
zw�aszcza obecne na obszarze ba�ka�sko-
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�rodziemnomorskim, ju� od czasów an-
tycznych. 

Kolektywne figury pami�ci (collective 
figures of memory) Czarnego Araba, Lepy 
Angeliny i Bolena Doj�ina zdaniem ba-
daczki g��boko penetruj� wszystkie sfery 
spo�ecze�stwa – od etnicznych i raso-
wych po religijne, genderowe, rodzinne, 
obyczajowe, polityczne i pragmatyczne. 
G�ówn� postaci� tej mityczno-historycz-
nej triady jest bez w�tpienia Czarny 
Arab, centralna figura inno�ci (central 
figure of otherness), która bywa uto�sa-
miana z jednej strony z zespo�em uni-
wersaliów: chaos, �mier�, a z drugiej  
z historycznymi konkretyzacjami. Nazwa 
Czarny Arab nie odnosi si� jednak do 
konkretnych, zw�aszcza wspó�czesnych 
�wiatów afryka�skich czy arabskich; nie 
jest to przejaw arabofobii czy afrykano-
fobii. Badaczka u�ywa ich zasadniczo 
jako paradygmatów, jako matrix (funk-
cja, aktant), a dopiero potem odnosi do 
postaci z rozpoznan� to�samo�ci� histo-
ryczn�. Nie znamy – powiada Kulavkova 
– prawdziwego, oryginalnego imienia 
Czarnego Araba, tak jak nie znamy ory-
ginalnego i rzeczywistego imienia Bolena 
Doj�ina i Lepy Angeliny. S� to figury po-
siadaj�ce wiele imion: s� funkcjami perso-
nifikowanymi przez wiele figur i postaci 
w ró�nych konstelacjach tradycji, pami�ci 
kultury, mitu i historii. Im bardziej s� 
historyczne, tym bardziej lokalne, osa-
dzone w realiach regionalnych. 

Walka stoczona przez Doj�ina (arche-
typ dzielno�ci, wierno�ci, lokalnego m�-
stwa i patriotyzmu) o Angelin� (kraj, 
ojczyzna) z Czarnym Arabem (wróg, 
naje	d	ca, okupant) posiada swoje histo-
ryczne konkretyzacje (Król Marko jako 
wcielenie Bolena Doj�ina) i literackie. 

Kulavkova podaje szereg wspó�czesnych, 
mecedo�skich utworów literackich, pisa-
nych pod wp�ywem wojen ba�ka�skich. 
Tylko przypomina wielk� tradycj� lite-
rack� utworów Dimitrija i Konstantina 
Mladinovów, Marka Cepenkova, Ku-
zmana Šapkareva, Vasilija Ikonomova, 
Panajota Gjinoskiego, Kiry�a Penuš-
liskiego, Tome Sazdova, Marka Kitev-
skiego. Do wspó�czesnych, najbardziej 
znacz�cych utworów nale�y cykl wier-
szowy o królu Marku Blaže Koneskiego 
Bolen Doj
in. Georgij Stalev napisa� dwie 
sztuki Bolen Doj
in oraz Angelina, a Blagoj 
Risteski sztuk� Lepa Angelina (1996). Po-
wie�� Król Marko (2003) otwiera drog� 
gatunkowi prozatorskiemu w ró�nych 
formach, tak�e eseistycznych, kierowa-
nemu w stron� historii. Trzeba tu doda� 
prac� Niny Apostolovny Škrinjari� Cykl 
Króla Marka – krok dalej od Europy (2007), 
b�d�c� podsumowaniem macedo�skiej 
epiki heroicznej i antologi� najbardziej 
warto�ciowych tekstów. Jak pisze Kulav-
kova w zako�czeniu, kod kulturowej 
inno�ci oparty na rywalizacji Doj�ina  
z Czarnym Arabem o ojczyzn�-Angelin� 
jest wci�� parafrazowany i aktywny, 
wci�� produkuje narracje o nieoczywistej 
semantyce, albowiem czym� innym jest 
posta� Czarnego Araba w Macedonii  
a czym� innym w Bo�ni albo Serbii. Ak-
tywny matrix nie powoduje w tym przy-
padku zhomogenizowanych form kultu-
rowych, o jednowymiarowym znaczeniu 
i sensie. 

Tatiana Civjan z Moskwy prezentuje 
topos Czarnego Araba w rosyjskiej kul-
turze: The Russian Hypostasis of the Black 
Arab and its Evolution. Posta� Araba 
zwi�zana jest z symbolik� czerni i figur� 
Smoka, jak równie� rzeczywistego wroga 
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(Turek, Arab), tym samym konotuje kon-
kretne warto�ci i zdarzenia. Arab jest 
mitologicznym Smokiem, przeciwie�-
stwem Blasku i generalnie jest przedsta-
wiany negatywnie lub komicznie. Civjan 
dostrzega ewolucj� Araba jako leksemu, 
postaci i symbolu w literaturze i kulturze 
rosyjskiej od ko�ca XIX wieku do po�owy 
wieku XX (Remizow, Grin, Majakowski, 
Zamiatin, Bu�hakow). Wida� proces 
przemiany stereotypu i obrazu w stron� 
pozytywnych warto�ci, w czym autorka 
dostrzega równie� po�miertn� rol� Alek-
sandra Puszkina. 

Nikos Chausidis, Skopje, (The Black 
Man in the Mythical Traditions of Macedo-
nia); Rade Bozovic, Belgrad, (Myth and the 
Black Arab) Sonja Zagovic, Prilep, (Is the 
Mythical-Historical Emergence of the Black 
Arab in the Mediterranean Related to the 
Caliphate or to an Older Matrix?); Tomislav 
Oroz, Zadar, (The Turk on Lastovo – Social 
Memory Preserved in the Legend of a Catalan 
Attack on the Island) nawi�zuj� do ba�-
ka�skich tradycji mitologicznych, zwi�za-
nych z mitami genezy, z symbolami meta-
lurgii, w obrazem Czarnego Boga, i z 
funkcjami mitu w ba�ka�skiej kulturze. 
Znacz�ca jest rola Czarnego Araba  
w serbskich poematach historycznych. 
Pierwsz� funkcj� Araba, wed�ug Bozovi-
cia, jest chtoniczna bosko�� (Triglav), dru-
g� porywanie �on/narzeczonych, inn�  
z kolei stosowanie przemocy, okrucie�-
stwo, w pó	niejszym czasie brak cnot 
chrze�cija�skich zwi�zanych z mi�osier-
dziem, dominacja. Bozovic zwraca uwag�, 
�e mityczne i stereotypowe obrazy Araba 
nie pokrywaj� si� w pe�ni z obrazem hi-
storycznym, który ukazuje inny w�a�nie, 
bogaty obraz spo�ecze�stwa i kultury 
arabskiej, zw�aszcza w okresie Kalifatu. 
Pami�� o tureckiej obecno�ci na Ba�kanach 

wyra�a si� w historycznie d�ugotrwa�ych 
praktykach religijnych, zwi�zanych te�  
z okresem karnawa�u, w malarstwie  
i literaturze oraz w folklorze. 

Literaturze, sztukom wizualnym  
i folklorowi, wyra�aj�cymi w lokalny 
sposób mit Czarnego Araba po�wi�cone 
s� kolejne prace zawarte w „Interpreta-
tions”. Na plan pierwszy wybija si� tra-
dycja epicka podj�ta przez Gabrielle 
Schubert z Jeny (The Black Arab of South-
Slavic epic songs: merely a power-crazed and 
compulsive lecher?), Lidii Stojanovi�-La-
fazanowskiej ze Skopje (Heroes – Anti-
Heroes), Niko�aja Vukova z Sofii (Cultural 
Practices of Distinction and Exclusion: The 
Black Arab in Bulgarian Epics), Liljana 
Stosi� z Belgradu (The Black Arab in Ser-
bian Literature and Art). 

Kolejn� i ostatni� grup� prac edyto-
rzy zaadresowali w stron� folkloru, jako 
obok �wiata mitycznego, pierwotnego 
	ród�a obrazów, leksemów, symboli  
i postaci nawi�zuj�cych do figury Czar-
nego Araba. Tutaj nale�y wskaza� na 
prace Hande Birkalan-Gedik ze Stam-
bu�u (The Arab Girl Watching from the 
Window: Ambigious Images of the Black 
Arab in Folk Narratives and Performances 
Turkey), Ioany-Ruxandry Frunelaty z Bu-
karesztu (Identity Patterns in Some Roma-
nian Variations of „The Black Arab” in Epic 
FolkSongs) i anglo-alba�skiego badacza 
Rigelsa Halili, Londyn/Tirana (From 
„Arapi i zi” to Discussions on Orientalism – 
the Figure of the Black Arab in Albanian 
Folklore and Culture). Kontekstowo wpi-
suje si� w ca�o�� zagadnienia artyku� 
Ghjacumu Thiersa z Korsyki po�wi�cony 
Maurom w teatrze. 

Zarówno folklor, jak te� ba�ka�ska li-
teraturze ukazuj� ogromne zró�nicowanie 
figury Czarnego Araba, który z regu�y jest 
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dominatorem, symbolem z�a, ale bywa 
równie� podmiotem dialogu i wymiany. 
Intencj� wszystkich prac jest nie tylko 
ewidencja oraz analiza przejawie� figury 
Czarnego Araba, ale tak�e dystans do 
wszelkich mo�liwych skojarze� negatyw-
nie etnicznych, stereotypowych czy wr�cz 
rasistowskich. Uj�cia problemu zawarte w 
„Interpretations” same w sobie, jako pro-
dukt ba�ka�ski, wydaj� si� niezwykle 
koncyliacyjne. Tutaj przecie� Czarnym 
Arabem mo�e by� ka�dy nie tylko przed-
stawiciel Orientu i islamu: w�druj�cy 
brzegiem Dunaju Rom, Bo�niak z Saraje-
wa i dubrownicki Chorwat, a tak�e bom-
barduj�cy Serbi� ameryka�ski lotnik  
i �o�nierz si� mi�dzynarodowych albo 
przypadkowy turysta z Zachodu. 

Niezwyk�e bogactwo wyobra�e� 
Czarnego Araba w kulturze obszaru 
Morza �ródziemnego, Ba�kanów i S�o-
wian Po�udniowych nie mo�e dziwi�, 
wszak by� to obszar wielowiekowych 
kontaktów kultury arabskiej oraz islamu 
z kultur� chrze�cija�skiego prawos�awia 
i katolicyzmu. Wa�na jest jednak intencja 
tomu, którego ide� stanowi ukazanie 
mitologicznych oraz historycznych relacji 
wielu kultur, zw�aszcza jednak chrze�ci-
ja�skiej i arabskiej na Ba�kanach w per-
spektywie postkolonialnej. Perspektywa 
ta nie wprowadza bada� warto�ciuj�-
cych, nie prowadzi do zaanektowania 
�adnej Ró�nicy czy Inno�ci poprzez na-
ród czy pa�stwo. Perspektywa postkolo-
nialna wskazuje na znaczenie inno�ci  
w do�wiadczeniu ba�ka�skim, na rol� tej 
inno�ci w kszta�towaniu samowiedzy 
kolonizuj�cego i kolonizowanego, domi-
nuj�cego i zdominowanego, kultury bia-
�ych i czarnych, chrze�cijan i wiernych 
islamu, wreszcie na potrzeb� dialogu 

pomi�dzy wszystkimi podmiotami kul-
tury. Jak wa�ne jest to na Ba�kanach, 
gdzie trauma powsta�a na skutek Ró�ni-
cy wydaje si� wci�� �wie�a i bolesna, nie 
trzeba nikogo przekonywa�. 

(Bogus�aw Baku�a) 

 

 

Anna Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wil-
ko�ak, wampir i monstrum Frankensteina  
w wybranych utworach. Wroc�aw 2008, ss. 345; 
Ewa Stryczyska-Hodyl, Diabe� w literaturze 
litewskiej i �otewskiej od po�owy XIX do po�o-
wy XX wieku. Pozna 2008, ss. 272. 
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Nie b�dzie chyba zbytni� przesad� 
stwierdzenie, �e posta� diab�a stanowi 
dla literatury europejskiej jeden z moty-
wów kluczowych. Eschatologiczny wy-
miar egzystencji ludzkiej sprawia, �e 
pierwiastki infernalne towarzysz� naszej 
kulturze od wieków, przybieraj�c zreszt� 
rozmait� posta�. Diabe� jako taki, cho�  
w przekazach ustnych i pisanych do�� 
dobrze zadomowiony, wydaje si� posta-
ci� stosunkowo m�od�, kojarzony jest 
bowiem g�ównie z chrze�cija�stwem i – 
jako upad�y anio� – przeciwstawiany jest 
Bogu. Jednak�e sposób jego istnienia  
w kulturze europejskiej wydaje si�  
w znacz�cy sposób wykracza� poza sfer� 
oddzia�ywa� tradycji judeochrze�cija�-
skiej. Teza ta, by� mo�e niezbyt oczywi-
sta, stanowi punkt wyj�cia dla ciekawych 
rozwa�a� Ewy Stryczy�skiej-Hodyl. 
Analizuj�c rol�, jak� odegra�a posta� 
diab�a w literaturze litewskiej i �otewskiej 
od po�owy wieku XIX do po�owy wieku 
XX, badaczka stara si� pokaza�, w jaki 
sposób nak�adaj� si� tutaj na siebie dwie 
tradycje: chrze�cija�ska i poga�ska. Takie 
za�o�enie badawcze wynika w du�ej 
mierze ze zgromadzonego materia�u 
egzemplifikacyjnego, na który sk�adaj� 
si� teksty ludowe, dzie�a literackie oraz 
	ród�a historyczne. Od samego pocz�tku 
nasuwa ono zreszt� pewne problemy, 
zarówno natury teoretycznej, jak i meto-
dologicznej. „Trudno dzi� rozstrzygn�� 
ostatecznie, w jakim stopniu wyobra�e-
nia diab�a, z którymi mamy do czynienia 
w materiale folklorystycznym, nosz� 
pi�tno chrze�cija�skich wyobra�e�, a w 
jakim stopniu odzwierciedlaj� to, co ar-
chaiczne i poga�skie” (s. 35) – pisze Stry-
czy�ska-Hodyl. 

Znaczn� cz��� swojej pracy po�wi�ca 
autorka historycznym uwarunkowa-
niom, w jakich przysz�o si� rozwija� 
dwóm literaturom pozostaj�cym w ob-
szarze jej zainteresowa�. Wychodz�c od 
pocz�tków pi�miennictwa, ko�cz�c za� 
na stanie bada� nad postaci� diab�a jako 
bohatera rozmaitych opracowa�, nieko-
niecznie o charakterze stricte naukowym, 
Stryczy�ska wykazuje si� spor� erudycj� 
i niezwyk�ym pietyzmem. Samemu dia-
b�u jako bohaterowi zw�aszcza utworów 
o ludowej proweniencji przygl�da si� 
autorka równie wnikliwie. Wychodz�c 
od jego charakterystyki ogólnej, stara si� 
prze�ledzi�, jak przedstawiana by�a jego 
posta� w sensie czysto fizycznym: chodzi 
tu o wygl�d zewn�trzny, wzrost czy 
sposób ubierania si�, ale tak�e o jego 
status ontologiczny jako istoty podlega-
j�cej rozmaitym metamorfozom. W�tki, 
tematy, pytania i problemy zwi�zane  
z funkcjonowaniem diab�a w literaturach 
ba�tyckich zostaj� zestawione z tenden-
cjami zachodz�cymi w obszarze kultury 
europejskiej jako ca�o�ci. St�d te� szcze-
gólne zainteresowanie Stryczy�skiej nie 
tylko szeroko pojmowanym folklory-
zmem, lecz równie� motywami dantej-
skimi czy faustycznymi, które dla litera-
tury europejskiej okaza�y si� niezwykle 
p�odne. 

Je�li chodzi o dobór niektórych w�t-
ków tematycznych, wyra	nie widoczny 
jest tutaj niestety pewien brak spójno�ci, 
wynikaj�cy zapewnie w�a�nie ze s�abo�ci 
za�o�e� wst�pnych, odnosz�cych si� do 
wzajemnych oddzia�ywa� pomi�dzy 
tradycjami. Ze wspomnianych rozwa�a� 
ogólnych, dotycz�cych ludowego wize-
runku diab�a w literaturze krajów ba�-
tyckich, autorka przechodzi na przyk�ad 
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do kwestii zwi�zanych z rol� tej postaci 
w kosmogonii, potem za� omawia 
zwi�zki diab�a z innymi bóstwami wy-
st�puj�cymi w folklorze czy ba�tyckiej 
mitologii. Zagadnienia te wydaj� si� mie� 
charakter autonomiczny, brakuje mi�dzy 
nimi spoiwa ��cz�cego poszczególne 
kwestie. Nie mo�e by� nim nawet zbyt 
ogólny i niewiele mówi�cy tytu� rozdzia-
�u: Diabe� w folklorze Ba�tów. 

O wiele bardziej przemy�lane wydaj� 
si� koncepcje zwi�zane z wyst�powaniem 
w literaturze litewskiej i �otewskiej moty-
wów znanych ze 	róde� folklorystycznych 
oraz dzie� literackich. Cho� naturaln� 
kolej� rzeczy musz� one mie� charakter 
wybiórczy, zestawienie, jakiego dokonuje 
badaczka pozwala nie tylko na zapozna-
nie si� z tematami i w�tkami szczególnie 
w owych tekstach �ywotnymi. Najbar-
dziej warto�ciowa jest tutaj mo�liwo�� 
okre�lenia tak stopnia ich oryginalno�ci  
i odr�bno�ci wzgl�dem siebie, jak i do-
strze�enia w literaturach stanowi�cych 
przedmiot naukowych zainteresowa� 
Ewy Stryczy�skiej-Hodyl obszarów 
wspólnych, co – poza wzgl�dami histo-
rycznymi – w du�ym stopniu uzasadnia 
wybór autorki w zakresie ��cznego rozpa-
trywania pi�miennictwa obu narodów. 

Badaczka podejmuje tak�e w swojej 
pracy prób� rzetelnej i wnikliwej analizy 
j�zykowej. Dotyczy ona zarówno sposo-
bów nazywania diab�a w j�zykach litew-
skim i �otewskim jak i miejsc wyst�po-
wania, zjawisk atmosferycznych itp. 
Cz�stym zabiegiem jest tak�e przytacza-
nie przez autork� ca�ych fraz stanowi�-
cych wyj�tki z tekstów 	ród�owych. To, 
co w zamy�le mia�o zapewne stanowi� 
atut, staje si� jednak istotnym manka-
mentem ksi��ki. Chocia� wszystkie cyta-

ty, czy pojedyncze wyrazy s� przet�uma-
czone na j�zyk polski, ich nat�ok w zna-
cz�cy sposób utrudnia odbiór. Trudno 
zreszt� dociec, czym – poza wzgl�dami 
bibliograficznymi – kierowa�a si� tutaj 
badaczka. Przyj�ta przez ni� praktyka 
nie zawsze wydaje si� uzasadniona, 
szczególnie w przypadku odbiorcy, który 
nie pos�uguje si� j�zykami ba�tyckimi. 
Chyba tylko dobrze przygotowany do 
tego rodzaju lektury czytelnik, wyposa-
�ony w odpowiednie kompetencje lin-
gwistyczne, jest w stanie bez zastrze�e� 
przyj�� taki a nie inny sposób ujmowania 
problemu. W ka�dym innym przypadku 
nieustanne przerywanie ciekawej sk�di-
n�d prezentacji obcoj�zycznymi wtr�tami 
wywo�ywa� musi, jak si� zdaje, pewne 
zniecierpliwienie. Nie pozostaje to bez 
wp�ywu na ogólne, niekorzystne nieste-
ty, wra�enie co do wewn�trznej koheren-
cji ca�ego wywodu. 

Na szcz��cie jednak wynikaj�ce  
z ró�norakich przyczyn mankamenty tej 
pracy nie s� w stanie przewa�y� nad jej 
zaletami. Przede wszystkim publikacja ta 
dotyczy pi�miennictwa s�abo obecnego 
na polskim rynku ksi��ki. Praca Ewy 
Stryczy�skiej-Hodyl, cho� w jakim� stop-
niu hermetyczna i ograniczona wy��cznie 
do pewnego, do�� jednak istotnego 
aspektu, cz��ciowo wype�nia istniej�c� 
luk�. Diabe� zajmuje tutaj, podobnie jak 
w ca�ej kulturze europejskiej, niezwykle 
istotne miejsce. Jakkolwiek autorka za-
w��a swoj� prac� do dwóch literatur 
narodowych, cz��� wniosków jakie wy-
ci�ga z powodzeniem mo�e wzbogaci� 
odbiór wielu dzie� zaliczanych do litera-
tury tak polskiej, jak i powszechnej. 

Na rynku wydawniczym pojawi�a si� 
te� w ostatnim czasie inna ksi��ka, której 
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materi� stanowi równie� szeroko poj-
mowany �wiat nadprzyrodzony. Od go-
tycyzmu do horroru. Wilko�ak, wampir  
i monstrum Frankensteina w wybranych 
utworach (2008) Anny Gemry to obszerne 
studium dotycz�ce ewolucji horroru jako 
gatunku. Materia� badawczy jest tutaj 
niezwykle rozbudowany. Cho� jego 
g�ówny trzon stanowi� ma s�owo pisane, 
dla autorki ogromn� warto�� ma tak�e 
kino, które odgrywa niebagateln� rol�  
w upowszechnianiu w�tków, tematów 
czy motywów tak dla horroru charakte-
rystycznych. Szczególnie du�o uwagi 
po�wi�ca badaczka postaciom, które – 
podobnie jak w poprzednim przypadku 
– wywodz� si� z demonologii ludowej. 
Tym razem nie s� to jednak ró�ne wa-
rianty postaci diab�a, ale niezwykle �y-
wotne, zw�aszcza w kulturze popularnej, 
wilko�aki, wampiry oraz przeró�ne mon-
stra. Postaci te, kojarzone cz�sto z nie-
zbyt ambitn� literatur� czy filmem, sta-
nowi� dla autorki 	ród�o niezwykle 
wnikliwych docieka�. Anna Gemra  
w swojej analizie unika bowiem jedno-
znacznych s�dów, sprowadzaj�cych si� 
do pot�piania czy gloryfikowania tego 
rodzaju tekstów kultury. Spory dotycz�-
ce zarówno uznawania b�d	 nieuznawa-
nia przez krytyk� wyznaczników gatun-
kowych horroru, problemy zwi�zane  
z wymow� estetyczn� i etyczn� poszcze-
gólnych utworów czy pytania o granice 
wolno�ci artystycznej stanowi� dla ba-
daczki szerokie pole do dzia�ania. Wy-
chodz�c znacznie dalej poza prost� aksjo-
logi� rozpatruje ona sk�adaj�ce si� na 
podstaw� pracy teksty grozy w uj�ciu 
kulturowym, filozoficznym czy psycho-
logicznym. Wykazuj�c, �e trwaj�ce przez 
wieki zainteresowanie odbiorców tym, 

co ogólnie okre�li� mo�na jako estetyk� 
horroru ma o wiele g��bsze i bardziej 
skomplikowane przyczyny ni� d��enie 
cz�owieka do rozrywki czy fakt, �e widz 
lub czytelnik po prostu „lubi si� ba�”. 
Wywód dotycz�cy wampira, wilko�aka 
oraz monstrum Frankensteina ma bardzo 
solidn� podbudow� teoretyczn�. Gemra 
w przekonywaj�cy sposób udowadnia, 
�e postacie, którym po�wi�ci�a swoj� 
uwag� maj� do spe�nienia okre�lon� rol�; 
rol�, która nierozerwalnie zwi�zana jest  
z kondycj� ludzk�. L�k stanowi tutaj 
podstaw� cz�owieczego bytu, a fanta-
zmaty pozwalaj� ów l�k ukonkretni�, 
oswoi�. Nie jest to jednak jedyna ich 
funkcja. Niezale�nie od tego, czy istnie-
nie stworze� o niejednoznacznym statu-
sie ontologicznym pozostaje, jak w okre-
sach wcze�niejszych, kwesti� wiary, czy 
te� stanowi jeden z elementów �wiata 
fikcji, pozwala ono cz�owiekowi stawia� 
istotne pytania dotycz�ce zarówno jego 
samego, jak i rzeczywisto�ci, w której 
�yje. Dotyczy to zarówno kwestii trady-
cyjnie stanowi�cych tabu, takich jak 
�mier�, cielesno��, czy relacje pomi�dzy 
sacrum a profanum, jak i obaw, które 
rodz� si� wraz z rozwojem cywilizacyj-
nym. Autorce udaje si� pokaza�, �e ewo-
lucja bohaterów jej ksi��ki ma g��boki 
zwi�zek równie� z przemianami cywili-
zacyjnymi. St�d te� z jednej strony „ist-
nienie” bytów zoomorficznych czy in-
nych istot o cechach lub sk�onno�ciach 
nienaturalnych albo te� nadnaturalnych 
wyja�nia� mog�o na przyk�ad kwestie 
zwi�zane ze zjawiskami przyrodniczymi, 
czy chorobami psychicznymi, z drugiej 
za� cz�sto stanowi�o swego rodzaju prze-
strog�, na przyk�ad przed niekontrolo-
wanym rozwojem nauki i techniki, kon-
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fliktami zbrojnymi przy u�yciu broni 
nuklearnej czy biologicznej itp. Anna 
Gemra nie ogranicza si� wi�c wy��cznie 
do przyjrzenia si� postaciom stanowi�-
cym tzw. ikony gatunku. Rozszerzaj�c 
zakres swoich zainteresowa� o rzesz� 
takich tworów jak mutanty, klony, inteli-
gentne maszyny czy nawet bakterie  
i wirusy, autorka wydaje si� odbiega� od 
g�ównego tematu swojej pracy. Wra�enie 
to jest jednak tylko pozorne. Taki zabieg 
pozwala jej wskaza� na funkcjonalny 
charakter nie tyle samych postaci, ile 
podstawowych tematów i motywów, 
takich jak na przyk�ad pojawiaj�cy si�  
w ró�norakich wariantach motyw Szalo-
nego Naukowca. W szczególny sposób 
widoczne jest tutaj nastawienie twórców 
owych tekstów kultury na odbiorc�. 
Uwspó�cze�nienie pozwala bowiem mó-
wi� o problemach tera	niejszo�ci w spo-
sób bardziej autentyczny, uwiarygodnia 
nie tylko tego, kto mówi, lecz tak�e tre�� 
jego przekazu. Rozpatruj�c horrory  
w aspekcie poruszanej problematyki, 
Anna Gemra wyró�nia kilka zasadni-
czych pól tematycznych. „Bez wzgl�du 
jednak na to, w jaki sposób, za pomoc� 
jakich w�tków i motywów tematy te s� 
przez horror realizowane, nale�y zauwa-
�y�, i� w procesie interpretacji s� zawsze 
aktualizowane, odczytywane przez wy-
darzenia i kwestie przez odbiorców  
w danym momencie ich �ycia – jednost-
kowego i spo�ecznego – najwa�niejsze” 
(s. 95). Konstatacja ta stanowi chyba  
jedno z najbardziej istotnych spostrze�e� 
autorki studium o wampirach. W du�ej 
mierze wyja�nia, cho� rzecz jasna nie 
wyczerpuje pytania o nies�abn�c� po-
pularno�� horroru, pomimo pojawiaj�-
cych si� co jaki� czas symptomów wy-

czerpywania si� klasycznej formu�y  
gatunku. 

�ledz�c dzieje tytu�owych bohaterów 
swojej pracy w konkretnych utworach, 
Anna Gemra w zdecydowany sposób 
potwierdza s�uszno�� pierwotnego za�o-
�enia. Uj�cie w ksi��ce problematyki 
recepcji poszczególnych dzie� literackich 
i filmowych stwarza nie tylko niezb�dny 
kontekst dla prowadzonych przez autor-
k� bada�, lecz czyni ów kontekst pe�no-
prawnym elementem studium. Dracula, 
Frankenstein, doktor Jekyll i pan Hyde 
czy doktor Moreau, by wymieni� tylko 
najpopularniejsze z postaci, nie funkcjo-
nuj� w pró�ni. Sposób ich istnienia  
w kulturze staje si� swoistym komenta-
rzem dla zjawisk o charakterze spo�ecz-
nym, politycznym, ekonomicznym, czy 
filozoficzno-religijnym. Mog� by� one 
postrzegane, i tak w�a�nie przedstawia je 
chyba autorka Od gotycyzmu do horroru…, 
jako swoisty katalizator, pretekst do 
mówienia o tym, co w danym momencie 
jest dla odbiorcy – zarówno jednostko-
wego, jak i zbiorowego – szczególnie 
istotne, trudne, czy kontrowersyjne. 

Lektura studium pozwala wysnu� 
wniosek, �e Anna Gemra niezwykle kon-
sekwentnie d��y do tego, by w jak naj-
bardziej wiarygodny sposób pokaza� 
nurtuj�cy j� problem badawczy. Wskazu-
je na to sam wybór tematu, który podle-
ga �cis�emu ukierunkowaniu, lecz jedno-
cze�nie wymaga od autorki podj�cia 
szeregu kwestii pobocznych, bez których 
realizacja w�tku g�ównego by�aby 
znacznie ubo�sza, a nawet niepe�na. Za-
gadnienia szczegó�owe pozwalaj� jej 
ukazywa� pewne procesy czy zjawiska  
w do�� szerokim aspekcie ogólnym. 
Przyj�ta perspektywa naukowa okre�la 
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tak�e sposób uj�cia tre�ci, co nie pozosta-
je bez wp�ywu na generaln� ocen� pracy. 
Zarówno struktura ksi��ki, jak i rozwi�-
zania formalne odzwierciedlaj� �atwo��, 
z jak� jej autorka porusza si� w obszarze 
swych zainteresowa� badawczych. 

Ze wzgl�du na fakt, i� studium Anny 
Gemry z jednej strony dotyczy w du�ym 
stopniu tekstów dobrze zakorzenionych 
w kulturze popularnej, z drugiej za�, �e 
jej wywód jest bardzo precyzyjny i upo-
rz�dkowany – zwi�kszaj� si� mo�liwo�ci 
perswazyjne tekstu, który – maj�c wszel-
kie cechy tekstu naukowego – z powo-
dzeniem adresowany mo�e by� tak�e do 
odbiorcy zasadniczo pozostaj�cego poza 
sfer� oddzia�ywania �rodowisk akade-
mickich. Dodatkowym atutem jest tutaj 
tak�e niezwykle przejrzysty j�zyk oraz 
styl wypowiedzi, nosz�cy miejscami 
znamiona stylu potocznego, co znacz�co 
zmniejsza pewien dystans wynikaj�cy  
z takiego, a nie innego statusu wypowie-
dzi analitycznej. 

Na marginesie mo�na wspomnie�  
o zamieszczonych na ko�cu studium 
fotografiach obejmuj�cych reprodukcje, 
drzeworyty, kadry z filmów czy ok�adki 
ksi��ek i czasopism. Materia�y te po��-
czone s�, rzecz jasna, motywami zwi�za-
nymi z tematyk� ksi��ki. Pe�ni� one jed-
nak swego rodzaju, je�li mo�na to tak 

uj�� – funkcj� estetyczn�, zwi�zan� raczej 
z szeroko poj�tym aspektem edytorskim, 
mniej za� z warto�ciami poznawczymi. 
Niemniej jednak materia�y mog� stano-
wi� jak�� form� uzupe�nienia tre�ci za-
wartych w tej warto�ciowej publikacji. 

Zarówno studium Anny Gemry, jak  
i wspomniana wy�ej ksi��ka Ewy Stry-
czy�skiej-Hodyl, cho� zasadniczo ró�ni� 
si� od siebie, tak pod wzgl�dem tre�ci, 
jak i formy, stanowi� ciekawe g�osy  
w sprawie kulturowego znaczenia szero-
ko poj�tego �wiata nadprzyrodzonego. 
Niezale�nie od tego, czy �wiat ten pozo-
staje przedmiotem wiary, czy pe�ni rol� 
jedynie symboliczn�, nie ulega w�tpli-
wo�ci, �e stanowi on niewyczerpane 
	ród�o artystycznej kreacji. Obie autorki, 
odwo�uj�c si� do materia�ów 	ród�owych 
obejmuj�cych cz��ciowo tak�e i czasy 
wspó�czesne, wskazuj� na �ywotno�� 
pewnych utrwalonych wzorców, tradycji, 
zwyczajów. W��czaj� si� one tym samym 
po�rednio w dyskurs dotycz�cy nie tylko 
to�samo�ci narodowej (Stryczy�ska-Ho-
dyl) czy kulturowej (Gemra), lecz przede 
wszystkim wskazuj� na g��boko filozo-
ficzny wymiar egzystencji cz�owieka, 
egzystencji, której od zarania towarzysz� 
pytania tak�e o rzeczy ostateczne. 

(Karolina Korcz) 
 
 
 

 


