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V.A. Khoriev, Pol�a i poliaki glazami rus-
skich literatorov: Imagologi ieskije o erki. 
Izd. Indrik, Moskva 2005, ss. 232. 

Publikacja Wiktora Choriewa � Polska  
i Polacy oczami rosyjskich pisarzy. Prace ima-
gologiczne � pracownika naukowego Insty-
tutu S owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii 
Nauk, kierownika Wydzia u Historii Lite-
ratury S owia skiej, nagrodzonego niedaw-
no przez polskie MSZ za wybitne zas ugi 
na rzecz promocji RP w wiecie � stanowi 
w istocie zestaw kilkunastu wydanych wcze-
niej artyku ów i prac. Ponad po owa z nich 

ukaza a si  w Polsce (zarówno w j zyku 
rosyjskim, jak i w t umaczeniach), co tylko 
potwierdza cis e zwi zki badacza z na-
szym krajem. 

Rol  metodologicznego wst pu do ksi -
ki pe ni zmodyfikowana wersja opubliko-
wanego pod koniec lat 90. w �Przegl dzie 
Humanistycznym� artyku u Stereotypy etnicz-
ne a badanie polsko-rosyjskich zwi zków literac-

kich. W nim to Choriew wspomina o zacho-
dz cej obecnie reorientacji w badaniach 
mi dzynarodowych stosunków literackich. 
Otó  obok dwóch tradycyjnych aspektów 
porównawczo-historycznego badania litera-
tury (badanie zwi zków bezpo rednich oraz 
badanie podobie stw typologicznych) po-
jawia si  nowy, traktuj cy stosunki literackie 
jako cz  dialogu kultur, a tym samym jako 
immanentn  sk adow  procesu kulturowe-
go danego obszaru czy narodu. Takie podej-
cie nie tyle wzbogaca badania komparaty-

styczne jako takie, ale przede wszystkim 
podnosi ich rang  i znaczenie w literaturo-
znawstwie w ogóle. 

T  kompleksow  metod  bada  wza-
jemnych oddzia ywa  kultur Wiktor Cho-
riew nazywa, w lad za zachodnim auto-
rami (H. Dyserinck, M. S. Tischer, J. Reisz, 
W. Rick), imagologogi . 

W polskich badaniach literaturoznaw-
czych nazwa imagologia nie przyj a si  tak 
powszechnie, jak na przyk ad w studiach 
politologicznych, gdzie wyznacza ona ob-
szar bada  nad rol  wizerunku w yciu 
politycznym. Zreszt  w takim politologicz-
nym znaczeniu u y  jej tak e Milan Kun-
dera w swej Nie miertelno ci, kiedy pisa   
o imagologii jako tej, która wype ni a pust-
k  po wypaleniu si  ideologii. 

Tymczasem w polskim dyskursie na-
ukowym imagologia wci  jeszcze nie 
ukonstytuowa a si  jako odr bna dziedzina 
bada  literaturoznawczych. 

Powy sze uwagi s  zasadne przy oma-
wianiu publikacji rosyjskiego autora, gdy  
akurat warsztat badawczy Wiktora Cho-
riewa w du ej mierze ukszta towa  si   
w oparciu o polskie opracowania dotycz ce 
roli stereotypu w literaturze i kulturze  
w ogóle. Autor odwo uje si  do takich pol-
skich autorów jak Adam Schaff, Zofia Mi-
tosek czy Janusz Tazbir, a to oznacza oby, 

e nale y odnie  jego badania do obszaru 
socjologii literatury. 
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Korzystanie z dorobku badawczego za-
równo zachodnich autorów, postuluj cych, 
aby podstawowym terminem dla bada  ima-
gologicznych by  obraz literacki (w przy-
padku narodów: etnoobraz) oraz z prac 
rodzimych i polskich autorów zaowocowa-
o wykrystalizowaniem si  autorskiego 

pogl du Choriewa na rol  i zadania imago-
logii: Imagologia, jak wynika z nazwy, bada 
�obrazy�, �obrazy� obcego wiata i � jak wida  
� nie sprowadza si  tylko do badania stereoty-
pów, które s  �zastyg ym� obrazem, jakim  
sta ym, idealnym modelem nie istniej cym  
w realnym wiecie. Jednak z konieczno ci zaj-
muje si  w pierwszej kolejno ci w a nie stereo-
typami � d ugo yj cymi mitami spo eczno-
historycznymi (s. 8, t umaczenie za: W. Cho-
riew, Stereotypy etniczne a badanie polsko- 
-rosyjskich zwi zków literackich, prze .  
M. Dobrogoszcz, �Przegl d Humanistycz-
ny�, nr 4, 1998, s. 48). 

W rozdziale Russkij jewropieizm i sta-
nowlenije polskogo etniczeskogo sterieotipa w 
russkoj litieraturie W. Choriew stwierdza, e 
kszta towanie si  �polskiego mitu� w Rosji 
stanowi nieod czn , cho  w du ej mierze 
specyficzn , sk adow  historii mitu Europy 
w Rosji. Problem stosunków z Europ  by   
z kolei immanentnie obecny w refleksji 
Rosjan odno nie w asnej wiadomo ci. Ro-
sjanie � twierdzi slawista � przyj li euro-
pejski autostereotyp utrzymuj cy, e Euro-
pa stanowi swego rodzaju cywilizacyjn   
i kulturaln  wysp  po ród morza �barba-
rzy ców�. W jego wyniku pojawi y si   
w Rosji dwie historiozoficzne koncepcje 
relacji z Zachodem. Pierwsza z nich trak-
towa a Europ  jako wzorzec do na lado-
wania i widzia a miejsce Rosji we wspólnej 
przestrzeni europejskiej, druga za  naka-
zywa a ostro no  wobec zgubnych idei 
p yn cych z Zachodu, które naruszaj   
samoistny charakter kultury rosyjskiej  
i zawracaj  j  z obranej drogi. Taki ambi-
walentny stosunek Rosjan do Europy de-

terminowa  postrzeganie Polaków w skraj-
nych perspektywach � z jednej strony jako 
europejskiego przedsionka i wzorca dla s o-
wia skiego koegzystowania w rodzinie euro-
pejskiej, z drugiej natomiast Polacy jawili 
si  Rosjanom jako zdrajcy S owia szczyzny, 
którzy przyjmuj c kultur  aci sk  odwró-
cili si  nie tylko od swych s owia skich, ale 
i od swego historycznego powo ania. 

Tytu y kolejnych rozdzia ów (m.in. 
Stierieotyp Polszy i poliakow w russkoj litiera-
turie nakanunie i poslie nacionalno-oswobodi-
tielnogo bosstanija 1830 g., �Polskij wopros�  
w Rossii poslie wosstanija 1863 g., Polsza  
w poslewojennoj rysskoj litieraturie) wskazuj  
wyra nie, e nast puj ce po sobie modyfi-
kacje literackich obrazów Polski, jej miesz-
ka ców oraz kultury by y w istocie deter-
minowane przez wydarzenia polityczne. 
Jak pisze autor omawianej ksi ki: Tak si  
z o y o w historii, e stosunki mi dzy Rosj  
a Polsk  przez wieki rozwija y si  cz ciej jako 
relacje, ani eli przyja ni. W tych trudnych 
stosunkach decyduj c  rol  odgrywa y takie 
czynniki jak: s siedztwo geograficzne � rodz ce 
okrutne konflikty wojenne i polityczne, ró nice 
wyznaniowe oraz istotna odmienno  pomi dzy 
demokracj  szlacheck  w Polsce a pa stwowo-
monarchistyczn  w adz  w Rosji. W dodatku 
udzia  Rosji w rozbiorach Polski wywo a  anty-
rosyjskie powstania narodowe, a w lad za nimi 
fal  antypolskich i szowinistycznych nastrojów 
w Rosji (s. 16). 

Zagadnieniem, które swego czasu do-
minowa o w polskiej rusycystyce, ale tak e  
i badaniach polonistycznych w Rosji by a 
kwestia relacji dwóch najwybitniejszych ro-
mantyków obydwu krajów: Adama Mickie-
wicza i Aleksandra Puszkina. W. Choriew � 
w rozdziale A. Mickiewicz i polskij stierieotyp 
otnoszenija k Rossiji. Mickiewicz i Puszkin � zaj-
muje w asne stanowisko wzgl dem tego 
nader eksploatowanego tematu. Z jednej stro-
ny przyznaje, e w czasach sowieckich ide-
owy spór pomi dzy Mickiewiczem a Puszki-
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nem by  tuszowany, z drugiej jednak nie 
zgadza si  z polskimi autorami, którzy po 
1989 roku pisali o tym, e przyja  pomi dzy 
Mickiewiczem a Puszkinem by a sztucznie 
rozdmuchiwana, a naprawd  sprowadza a 
si  jedynie do znajomo ci. Zdaniem Chorie-
wa negowanie przyja ni poetów jest nie tylko 
nie uprawnione, ale tak e umniejsza wag  
pi cioletniego pobytu polskiego poety w Im-
perium Rosyjskim, który dla rozwoju jego 
talentu i s awy mia  znaczenie decyduj ce. 

Ostatni rozdzia  � Wzgliad russkogo polo-
nista na polskuju literaturu XX wieka � mo na 
nazwa  najbardziej osobistym z ca ej ksi ki. 
W. Choriew pisze w nim m.in. o warunkach, 
w których on i jego rówie nicy poznawali 
polsk  literatur : Do lat 90. kanon polskiej 
literatury, modeluj cy jej histori , zale a  u nas 
od koniunktury politycznej. W adze bezceremo-
nialnie miesza y si  do pracy polonistów, którzy 
próbowali przedstawi  czytelnikowi obraz Polski, 
jej kultury i literatury maksymalnie zbli ony do 
rzeczywistego. Polonistyk , podobnie jak i innymi 
dziedzinami nauk humanistycznych �opiekowa a� 
si  nie tylko oficjalna cenzura, ale tak e dobrowol-
ni cenzorzy � redaktorzy wydawnictw oraz bezpo-
rednio kierownictwo partyjne, instruktorzy spe-

cjalnego Wydzia u CK KPZR, który zajmowa  si  
�bratnimi krajami socrealistycznymi� (s. 194).  
W po czeniu z autentycznie trudnymi  
i z o onymi relacjami polsko-rosyjskim  
w ci gu niemal e ca ej historii wspólnego 
s siedztwa da o to w efekcie, e obecnie nie-
przygotowany rosyjski czytelnik polskiej 
literatury posiada zazwyczaj powierzchowne 
i wypaczone wyobra enie o Polsce � jej histo-
rii, charakterze narodowym jej mieszka ców 
oraz o stosunkach polsko-rosyjskich. Tutaj 
Wiktor Choriew upatruje ratunku w literatu-
rze, gdy  jak pisze: poznanie innej mentalno ci 
w a nie poprzez literatur  pi kn , poprzez sfer  
�odczutej my li� sprzyja pomy lnemu przezwy-
ci eniu stereotypów (s. 192). 

Ryszard Kupidura 

�SZNURY ZAMÓWIONE, A S UP ZWA-
LONY� � czyli co zrobi  z pomnikami 
niewygodnej historii?� 

Aleksandra Paj k, Jaroslav Durych a spór  
o sens czeskich dziejów. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Opolskiego. Opole 2006, ss. 206. 

 

Tytu owy cytat zaczerpni ty zosta   
z jednego z publicystycznych tekstów kato-
lickiego pisarza, Jaroslava Durycha. Ko-
mentowa  on w tamtej chwili zniszczenie 
przez Czechów kolumny Maryjnej, która 
od XVII w. górowa a nad Rynkiem Starego 
Miasta w Pradze. Szok dla katolika, mani-
festacja odzyskania wolno ci dla narodu 
zniewolonego. 

Ksi ka Aleksandry Paj k jest przereda-
gowan  wersj  rozprawy doktorskiej autorki, 
zwi zanej z katedr  slawistyki Uniwersytetu 
Opolskiego. Przybli a ona polskiemu od-
biorcy temat w swej istocie trudny do zro-
zumienia. Trudny, poniewa  jak poj  
istot  rozterek czeskiego narodu, który 
jeszcze w XIX wieku, w okresie odrodzenia 
narodowego, szuka swojej to samo ci  
i g bszego sensu w historii naznaczonej 
brutaln  kontrreformacj  po wojnach hu-
syckich? Dla przeci tnego Polaka, czy tego 
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chce czy nie, jego to samo , za któr  stoi 
historia, zwi zana jest nierozerwalnie z ko-
cio em katolickim. Tymczasem nasi po u-

dniowi s siedzi znale li si  w punkcie,  
w którym przysz o im szuka  swej to sa-
mo ci w dwóch tradycjach: protestanckiej, 
husyckiej reformacji, b d  katolickiej � koja-
rzonej w okresie pobia ogórskim z kontrre-
formacj . Aleksandra Paj k, pisz c o naj-
trudniejszym w historii Czech sporze, tzw. 
sporze o sens dziejów, stara si  spojrze  na 
ten temat przez pryzmat dzie  publicystycz-
nych, a tak e powie ci Jaroslava Durycha. 

Wbrew kolejno ci zasugerowanej tytu-
em, to w a nie spór o sens dziejów jest tu 

problemem pierwszorz dnym � dodajmy, 
problemem wci  nierozwi zanym osta-
tecznie. Jak sugeruje tytu  jednego z roz-
dzia ów ksi ki sednem sporu (i jednocze-
nie najlepiej ilustruj cym jego istot ) jest 

spór Tomá�a Garrigue Masaryka i history-
ka Josefa Peka a. Masaryk doszukiwa  si  
sensu czeskiej historii w humanizmie, któ-
rego wcieleniem mia y by  reformacyjne 
poczynania Jana Husa. Naturalny tok ro-
zumowania za  nakazywa  uzna  przymu-
sow  kontrreformacj  w okresie po bitwie 
bia ogórskiej za przeciwwag  emancypacji 
ludzkiego rozumu. To w a nie humanizm  
i wolna my l ludzka mia a sta  si  zdaniem 
Masaryka istot  odrodzenia narodowego  
w Czechach. Tymczasem antagonista Masa-
ryka, Josef Peka , jednoznacznie okre la te 
filozoficzne rozwa ania mianem mitologii  
i mistycyzmu. Peka  twierdzi, e jedyny 
sens dziejów narodu czeskiego tkwi  
w my li narodowej, która nie tyle wi e si  
z romantyczn  ide , lecz której korzenie 
si gaj  redniowiecza. Jego zdaniem jest to 
my l pierwotna, rodz ca si  ze wiadomo-
ci wspólnoty � wi zów krwi i j zyka. Je li 

za  chodzi o czynniki, które mia y najwi k-
szy wp yw na rozwój czeskich dziejów, to 
by  to � w jego przekonaniu � dominuj cy 
wp yw Europy oraz po o enie geograficzne 

pomi dzy Niemcami. Dalsze losy narodu 
czeskiego, zdaniem Peka a, to zwyk y 
przypadek. Ca y spór do  obrazowo pod-
sumowa  w a nie sam Peka : Narodowa 
wiadomo  czeska nie wiod a od cz owiecze -

stwa ku czesko ci, jak my li Masaryk, ale od-
wrotnie od czesko ci do cz owiecze stwa1. Nie-
rozstrzygalno  tego sporu (przerwanego  
I wojn  wiatow ) le y w podstawowej 
ró nicy pomi dzy stronami zainteresowa-
nymi � star y si  ze sob  wiaty historii  
i filozofii. Po zako czeniu wojny Masaryk 
reinterpretuje swoj  wersj  historii, cho  
nie odst puje od obranej tezy. Jego zda-
niem nie mo e by  przypadkowym, i   
o losach narodu czeskiego decyduje religia 
� w uj ciu reformacyjnym b d  te  kontrre-
formacyjnym. To w a nie powojenne roz-
wa ania, b d ce kontynuacj  sporu, dopro-
wadzi y do przewarto ciowania ocenianej 
negatywnie epoki baroku, uto samianej  
z czasem upadku dla narodu czeskiego. 
Pojawi y si  nawet sugestie, i  rehabillitacja 
tego okresu jest odpowiedzi  �obozu kato-
lickiego� na filozoficzne teorie Masaryka. 

Zdaje si , i  to w a nie spór o sens 
dziejów jest rzeczywist  przestrzeni ,  
w której cieraj  si  Jaroslav Durych  
i Tomá� Garrigue Masaryk. Przestrzeni  
fikcyjn , bo wyznaczan  poprzez literatur , 
s  natomiast powie ci Durycha osadzone 
w a nie w epoce baroku. Aleksandra Paj k 
dobiera teksty Durycha w taki sposób, by 
obie te przestrzenie stanowi y komentarze 
dla siebie oraz dla historii Czech. Rozpra-
wa przechodzi do problemu, który musi 
zrodzi  si  w spo ecze stwie o dualistycz-
nej tradycji i do wiadczeniu zwanym od-
rodzeniem narodowym: jak  rol  odegra 
poeta w wyzwolonej ojczy nie? Jak zacho-
wa si  wobec kwestii identyfikacji religij-
nej? Durych jawi si  jako prorok, staraj cy 
________________ 

1 J. Peka , eska masarykova filozofie, cyt. za 
prac  A. Paj k. 
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si  poprowadzi  swój naród ku lepszej 
przysz o ci. Nie zawaha si  uciec do wr cz 
apokaliptycznych wizji, bo, jak pisze F.X. 
�alda o Czechach, a Aleksandra Paj k po-
wtarza za nim: ludzie ci dokonali ogromnej 
rewolucji w czeskim wiecie duchowym: zrzuci-
li z tronu Boga i posadzili na Jego miejsce cz o-
wieka, który jednak w ich interpretacji czasami 
podobny jest do bestii. Z rewolucj , o której 
by a tu mowa, Jaroslav Durych pogodzi  
si  nie móg . Cho  katolicyzm od czasów 
Bia ej Góry zacz  by  kojarzony z tyrani , 
a odrodzenie narodowe w Czechach wi za-
o si  z laicyzacj  spo ecze stwa, ten publi-

cysta i pisarz dopatrywa  si  w dziejach 
tego narodu stopniowego zbaczania z pra-
wid owej cie ki, któr  wyznacza  w a nie 
Ko ció . Chodzi o mi dzy innymi o to, by 
zwalczy  stereotyp, który Aleksandra Paj k 
za Janem Pato k  ujmuje w równaniu: 
�Czech = husyta, Czech = bezbo nik�.  
W swojej historiozofii Durych nie ba  si  
posun  do tego, co mo e uchodzi  para-
doksalnie wr cz za blu nierstwo � miano-
wicie, i  kontrreformacja w okresie po-
bia ogórskim to niewykorzystana szansa 
narodu czeskiego. Odwócenie si  za  spo e-
cze stwa od wiary katolickiej w okresie 
odrodzenia zaowocuje kl sk . O miela si  
napisa : �(...) w dzisiejszym wiecie wydaje si  
by  zupe nie powszechne i oboj tne: odwrót, 
odej cie, zdrad  i niszczenie wiary drog  pokoju. 
Nie tylko jednostki, ale i ca e narody mog  utra-
ci  wiar , jednak nie ka dy naród ma to szcz cie, 
jakiego my do wiadczyli my dzi ki kontrrefor-
macji po Bia ej Górze2. Komentarzem dla apo-
kaliptycznego uj cia sporu o sens dziejów 
wed ug Durycha niech pozostanie tytu  
jednego z podrozdzia ów ksi ki: Apokalip-
sa si  wype nia � Monachium 38�. 

Za publicystyk  w parze sz a powie-
ciowa twórczo  Jaroslava Durycha. Alek-

________________ 

2 J. Durych, Nad je katolictví v zemích eských. 
Brno 1996, s. 8�9. 

sandra Paj k w swojej pracy analizuje proz  
autora, która pod y a drog  wyznaczon  
przez problematyczny w czeskiej ocenie 
barok. Ten katolicki pisarz si ga do tradycji 
powie ci historycznej, wykraczaj c jedno-
cze nie poza jej ograniczenia. Na uwag  
zas uguje zw aszcza to, co autorka pracy 
okre la mianem dzie a ycia Durycha � 
tetralogi  Slu�ebníci neu�ite ní, tworzon  
przez 30 lat jego ycia. To w a nie w tej 
historii realizuje si  barokowa dychotomia 
cia a i ducha poprzez motyw mierci m -
cze skiej. To w a nie w wi tych m czen-
nikach Durych widzi przyk ad na trans-
cendentny kontakt sacrum i profanum. Nie 
na darmo wydan  po raz pierwszy w ca o-
ci tetaralogi  w roku 1996 okre lono mia-

nem �misyjnej epopei�. Mo na wr cz od-
nie  wra enie, e twórczo  Durycha tak  
epopej  w a nie by a... bo jak pisa a Zofia 
Starowieyska: Pisarz ukazuj cy aspekt chrze-
cija stwa w danej epoce i kraju daje ju  w ten 

sposób wyraz w asnym religijnym przekona-
niom i prze yciom3. 

Bartosz Kozd ba 

Marcin Filipowicz, Urodzi  naród. Z proble-
matyki czeskiej i s owackiej literatury kobie-
cej II po owy XIX wieku. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 
2008, s. 276. 

Praca Marcina Filipowicza pt. �Urodzi  
naród. Z problematyki czeskiej i s owackiej 
literatury kobiecej II po owy XIX wieku� 
ukaza a si  najpierw w j zyku czeskim pod 
tytu em Roditelky národ . Z problematiky 
eské a slovenské �enské literární tvorby 2. 

poloviny 19. století (Hradec Králové 2007). 
Korzystaj c z narz dzi krytyki femini-
________________ 

3 Z. Starowieyska, Kalejdoskop literacki. War-
szawa 1955, s. 93. 
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stycznej, autor stara si  odnale  miejsce 
czeskich i s owackich pisarek tego okresu 
w wiecie m skiej literatury. Podstawowym 
zadaniem, jakie sobie wyznacza, jest analiza 
twórczo ci trzech najwa niejszych czeskich 
autorek XIX wieku: Bo�eny N mcovej, 
Karolíny Sv tlej, Terézy Novákovej, oraz 
dwóch s owackich: Terezii Vansovej i Eleny 
Maróthy-�oltésovej, w wietle dyskursu 
feministycznego. Mimo istotnego miejsca  
w literaturze czeskiej i s owackiej, autorki 
te zawsze by y odczytywane z m skiej 
perspektywy. Autor ksi ki podejmuje si  
odczytania na nowo ich utworów. Poza 
ksi k  pozostaj  inne pisarki: mniej znane, 
zapomniane, czy te, których czynny udzia  
w emancypacji przy mi  twórczo  literac-
k . Filipowicz wiadomie decyduje si  na 
taki dobór autorek, kieruj c si  kryterium 
przynale no ci pisarek do XIX-wiecznego 
realizmu. I cho  z jednej strony ksi ka nie 
obejmuje mniej znanych autorek, z drugiej 
autor zaznacza, e mog  one stanowi  
temat kolejnych docieka  badawczych. 
Takie podej cie wskazuje, jak wiele jeszcze 
problemów zwi zanych z czesk  i s owac-
k  literatur  kobiec  pozostaje do odkrycia. 

Zestawienie czeskiego i s owackiego 
pi miennictwa kobiecego uzasadnia nie 

tylko czesko-s owacka wzajemno  kultu-
rowa, ale równie  istnienie tak zwanej 
kobiecej wspólnoty literackiej. Ta ostatnia 
jest oparta na �odwróconej koncepcji Ha-
rolda Blooma�, wed ug której o ile u pisa-
rzy-m czyzn mo na zaobserwowa  kom-
pleks Edypa w stosunku do poprzedników, 
o tyle u kobiet mo na wyró ni  powrót do 
pisarek-poprzedniczek, w celu poszukiwa-
nia oparcia i uzasadnienia kobiecej twór-
czo ci. Co wi cej, wspólnota, o której pisze 
autor, nie ogranicza si  do danej grupy 
etnicznej, wr cz przeciwnie, na gruncie 
czeskiej i s owackiej literatury mamy do 
czynienia z �czesko-s owack  siostrzan  
wspólnot �. Uwagi te wydaj  si  ciekawe, 
ale nie ca kiem zgodne z my lami krytyki 
feministycznej. Simone de Beauvoir w swo-
jej s ynnej ksi ce Druga p e  (Le Deuxième 
sexe, 1949), na któr  Filipowicz sk din d si  
powo uje, pisze, e kobiety nie okre laj  
siebie jednak jako podmiotu, �nie mówi  
�my��4, a co za tym idzie, brak im zdolno ci 
do tworzenia zjednoczonej grupy. Wobec 
tych za o e , wspólnota pisarek, o której 
pisze autor ksi ki, jest czym  wynikaj -
cym nie tyle ze wspólnej sytuacji w patriar-
chalnym wiecie, ile z podobnej sytuacji 
narodu � tej wspólnoty kobiety nie ukszta -
towa y, utworzy a si  ona poza nimi. 

Filipowicz dodatkowo problematyzuje 
zagadnienie twórczo ci XIX-wiecznych pi-
sarek za pomoc  idei � wi to ci j zyka�, 
reprezentowanej przez XIX-wiecznych pisa-
rzy, zgodnie z któr  wszystkie utwory pi-
sane w j zyku ojczystym powinny by  ce-
nione i wywy szane. W ten sposób czeskie 
i s owackie pisarki pozostaj  w wyj tkowej 
sytuacji, mog  liczy  na wi ksz  tolerancj  
dla niedoskona o ci ich pisarstwa ni  pi-
sz ce kobiety w innych krajach. Z drugiej 
strony jednak, pisarka, która wy ania si   
________________ 

4 S de Beauvoir, Druga p e . Przek . G. My-
cielska, M. Le niewska. Warszawa 2007, s. 16. 
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z zawartych w ksi ce rozwa a , jest bliska 
koncepcji �kobiety-obcego� de Beauvoir, 
niesamodzielnej istoty, która, wed ug Fili-
powicza, nawet je eli zostaje doceniona za 
swoje twórcze akty j zykowe, to nadal 
znajduje si  pod naciskiem patriarchalnego 
wiata, który wt acza j  w ramy twórczo ci 

m skiej. Mo na s dzi , e taka interpretacja 
jest po czeniem sfery prywatnej, rozumia-
nej jako ta nale ca do kobiet, oraz tej m -
skiej � publicznej. Kobieca codzienno  
zostaje wi c osadzona w m skiej niezwy-
czajno ci. 

Ksi ka zawiera pi  rozdzia ów, które 
kolejno dotycz : (1) pocz tków czeskiej 
krytyki feministycznej, (2) wyj tkowej sy-
tuacji czeskich i s owackich autorek oraz 
recepcji ich dzie , (3) organizacji tekstów 
przez nie napisanych, (4) kobiecej to samo-
ci, (5) macierzy stwa. Do analizy autor 

wykorzystuje nie tylko tradycj  anglosa-
skiej i francuskiej my li feministycznej, ale 
równie  polskie badania w tej dziedzinie. 
W ten sposób czeskie i s owackie pisarki 
tworz ce w II po owie XIX wieku s  wy-
zwalane z patriarchalnego systemu ich kla-
syfikacji. 

Istotnym zadaniem jest umieszczenie 
czeskich i s owackich bada  twórczo ci li-
terackiej kobiet w obr bie zachodniej krytyki 
feministycznej. W pracach trzech autorów: 
Franti�ka Xavera �aldy, Alberta Pra�áka 
oraz Zde ka Berana, Filipowicz odnajduje 
pewne zwiastuny feminizmu. W artykule 
�ena v poesii a literatu e (1905) �alda zwraca 
uwag  na umniejszenie roli kobiet w histo-
rii oraz postuluje stworzenie poj cia nazy-
wanego psychická mate �tina, czyli kobiece-
go j zyka, w którym mog yby si  one 
realizowa . Pra�ák natomiast w pracy eská 
spisovatelka (1940) wyra a przekonanie o kul-
turowej kastracji kobiet: �Charakterystycz-
ne dla tamtej epoki wychowanie ci gle 
jeszcze czyni o z kobiety, mimo wszelkiej 
ingerencji N mcovej i Sv tlej, jak  karyka-

tur  istoty ludzkiej oraz okalecza o j  na 
wzór okaleczanych nó ek chi skich kobiet� 
(s. 32�33, t um. autora recenzowanej ksi ki). 
S owacki badacz Beran w artykule eské ana-
lógie Eleny Maróthy-�oltésovej (1985) dostrze-
ga mo liwo  istnienia ukrytych znacze   
w twórczo ci wa nych pisarek czeskich  
i s owackich. 

Filipowicz zajmuje si  te  XIX-wieczn  
krytyk  literack  oraz problemem recepcji 
kobiecej twórczo ci. Wobec teorii traktuj -
cej kobiety-autorki niepowa nie, jako nie 
dorównuj ce w zdolno ciach m czyznom, 
czeska i s owacka krytyka prezentowa a 
nieco odmienny punkt widzenia. Fakt ten 
jest spowodowany procesami odrodzenio-
wymi, a wi c naciskiem na rozwój j zyka  
i pi miennictwa w ogóle. Kobieca twór-
czo  by a tu wi c doceniana, wr cz ocze-
kiwana, poniewa  tworzenie w j zyku 
ojczystym by o to same z patriotyzmem, 
p e  mia a wi c znaczenie drugorz dne. 

Poszukuj c wyznaczników kobieco ci 
na gruncie tekstu literackiego, autor rozpa-
truje dzie a Bo�eny N mcovej w kontek cie 
projektu écriture féminine i dostrzega u pi-
sarki uto samianie si  z w asn  cielesno-
ci . W powie ciach Karolíny Sv tlej Fili-

powicz widzi koncepcj  arachnologiczn , 
w której tekst traktowany jest jako materia  
tkany przez kobiet  w miejsce braku w a-
snego j zyka. Powie  wiejska Terézy Nov-
ákovej, porównana z m skimi opisami 
wiejskiego ycia, zaskakuje daleko posu-
ni tym mimetyzmem w obrazowaniu co-
dzienno ci. Natomiast Terézia Vansová do 
podró y ideologicznej, traktowanej jako ty-
powo m ski gatunek, wprowadza nowe, 
kobiece modyfikacje. Rozwa ania na temat 
elementów kobieco ci w utworach oma-
wianych pisarek ko czy refleksja bardziej 
ogólna, dotycz ca przynale no ci kobiece-
go pisarstwa do tradycji oralnej. 

Rozdzia  po wi cony kobiecej to sa-
mo ci pokazuje próby stworzenia pozy-
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tywnego wzorca kobiecej to samo ci, zgod-
nego z oczekiwaniami odradzaj cego si  
narodu. První e�ka (1861) Karolíny Sv tlej, 
Malom stský román (1890) Terézy Nováko-
vej oraz Sirota Podhradských (1889) Terézii 
Vansovej to trzy powie ci tendencyjne, na 
podstawie których Filipowicz rozwa a za-
gadnienie to samo ci kobiecej. Wa ne jest 
nawi zanie do teorii mimetycznej Luce 
Irigaray, która s u y jako narz dzie odczy-
tywania na nowo modeli kobiecej to samo-
ci w wybranych powie ciach. We wszyst-

kich utworach kobiece �ja� budowane jest 
na zasadzie binarnej opozycji mi dzy pozy-
tywnym modelem kulturowym kobiety  
a jego zaprzeczeniem. Jednak w odczytaniu 
feministycznym pod schematycznymi po-
staciami bohaterek kryj  si  pok ady in-
nych znacze . Okazuje si  bowiem, e za-
równo wzór, jak i antywzór kobiecy, 
poszukuj  swojej to samo ci i wolno ci, ale 
czyni  to w inny sposób. Nowa kobieca 
to samo , oczekiwana przez odradzaj ce 
si  narody: czeski i s owacki, jest niczym 
innym jak inn  form  zniewolenia kobiety: 
�Bycie symbolem odradzania si  narodu 
jest pu apk , w której dochodzi do kolejne-
go uprzedmiotowienia kobiety. Wcze niej 
stanowi a przedmiot po dania, teraz jest 
przedmiotem obowi zku� (s. 180). 

W ostatnim rozdziale autor wyró nia 
posta  matki-patriotki u Bo�eny N mcovej, 
�matki wychowawczyni i stra niczki mo-
ralno ci� u Karolíny Sv tlej, matki wia-
domej nie tylko obowi zku patriotycznego, 
ale i ogranicze  i cierpienia zwi zanych  
z pe nieniem tej funkcji � u Terézy Nová-
kovej, matki jednocze nie pragn cej do-
wiadcza  macierzy stwa, ale i uwolni  si  

od niego � u Eleny Maróthy-�oltésovej. 
Warto równie  wspomnie  o trudno ciach 
z okre leniem natury macierzy stwa: czy 
mo na je traktowa  jako umiej tno  na-
bywan  w procesie socjalizacji, czy przyna-
le y ono mo e do instynktu biologicznego. 

Filipowicz poszukuje u wybranych autorek 
odpowiedzi na to pytanie, bior c pod uwa-
g  tez  de Beauvoir o nieistnieniu instynk-
tu macierzy skiego. Istotnym elementem 
obrazu macierzy stwa jest równie  pod-
kre lenie kwestii przemilczanych przez 
autorki, przy czym chodzi tu g ównie  
o do wiadczenia zwi zane z cia em, które 

czono z traum  porodu. 
Praca Marcina Filipowicza zas uguje na 

uwag  nie tylko ze wzgl du na podj cie si  
zadania rozpatrzenia roli kobiecej twórczo-
ci w II po owie XIX wieku, ale równie  ze 

wzgl du na dostrzeganie wspólnych cech 
w twórczo ci czeskich i s owackich pisarek. 
Poprzez odkrycie ukrytych elementów 
twórczo ci znanych pisarek, namawia czy-
telnika do zastanowienia si  nad si  dys-
kursu patriarchalnego, który je zniewoli   
i oceni  wed ug w asnych kryteriów. Wska-
zuje, e XIX-wieczne pisarki, wiadomie 
b d  nie wiadomie, szyfrowa y w tek cie 
swoj  kobieco , by mie  mo liwo  zaist-
nienia w patriarchalnej rzeczywisto ci. 

Ilona Go aszewska 

To samo  a j zyk w perspektywie slawi-
stycznej. Red. Stanis aw Gajda. Wydawnic-
two Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2008, 
ss. 410. 

Niniejszy tom w sposób bezpo redni 
nawi zuje do Mi dzynarodowego Kongre-
su Slawistów, który odby  si  w 2008 roku 
w Ochrydzie w Macedonii. Nie jest to jed-
nak klasyczna publikacja pokonferencyjna. 
Komisja S owia skich J zyków Literackich 
(dzia aj ca przy Mi dzynarodowym Kon-
gresie Slawistów) zg osi a propozycj  bloku 
tematycznego, stanowi cego jednocze nie 
tytu  omawianego w tym miejscu zbioru. 
Jak podkre la Stanis aw Gajda � autor 
wst pu � �warunkiem przyj cia propozycji 
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i jej realizacji na Kongresie jest wcze niejsze 
opublikowanie przewidzianych w bloku 
wyst pie �. Ich ograniczona liczba nie 
prze o y a si  jednak na zawarto  tomu. 
Organizator postanowi  bowiem zaprosi  
do wspó pracy dalszych badaczy zajmuj -
cych si  podobn  problematyk . Dzi ki 
temu � poza sze cioma wyg oszonymi na 
Kongresie referatami � odnale  mo na  
w niniejszym tomie a  czterna cie innych 
artyku ów, które sta y si  integraln  cz  
publikacji oraz uzupe nieniem podejmo-
wanych na Kongresie tematów. 

Sam  to samo  � b d c  has em 
przewodnim sympozjum � uznawa  trzeba 
za poj cie niezwykle pojemne i niejedno-
znaczne. Doskonale ilustruj  to zawarte  
w tomie teksty, odnosz ce si  do wielu 
ró nych perspektyw badawczych � litera-
turoznawstwa, socjologii, filozofii, historii 
czy kulturoznawstwa. Ksi k  otwiera 
obszerne wprowadzenie (autorstwa Stani-
s awa Dubisza), w którym czytelnik odnaj-
dzie nie tylko podstawowe uwagi wst pne, 
ale równie  przybli enie poj cia to samo ci, 
rozbudowane omówienie relacji to samo -
j zyk, a tak e zarys kontekstu s owia skie-
go tej w a nie relacji wraz z uwzgl dnie-
niem przyjmowanych wzgl dem niej po-
staw. Publikacja podzielona zosta a na trzy 
ci le powi zane ze sob  cz ci. Pierwsza  

z nich, o podtytule �To samo  a j zyk�, 
przynosi siedem g osów w dyskusji o zwi z-
kach wiadomo ci, j zykowej (auto)identy-
fikacji oraz etnosu. Poruszony zostaje pro-
blem grup etnicznych w perspektywie j zyka 
spo ecze stw wielokulturowych (Zbigniew 
Boksza ski), nast pnie omawiane s  dzieje 
refleksji nad j zykiem i pochodzeniem 
S owian (Jerzy Strzelczyk) oraz fenomen 
kulturowo-j zykowy to samo ci i jego rola 
w historii etnosu ( a a . e e o). 
Identyfikacja j zykowa zestawiona zostaje 
z identyfikacj  narodow  (Hana Gladkova), 
a akwizycja j zyka pierwszego ze wiado-
mo ci  jednostkowej to samo ci (Jerzy Kmi-
ta). Wreszcie zanikanie odczucia przyna-
le no ci etnicznej i jego j zykowe przejawy 
przedstawiane s  z perspektywy komuni-
kacji czeskoj zycznej (Jan Ko enský). Arty-
ku  zamykaj cy niniejszy rozdzia  po wi -
cony zostaje sposobom identyfikowania 
to samo ci narodowej poprzez j zyk  
w krajach s owia skich (W adys aw Luba ). 

Drugi rozdzia  zawiera pi  tekstów 
sk adaj cych si  na znacznie bardziej zaw -

on  tematycznie ca o , której wspólnym 
ogniwem jest po udniowos owia ska per-
spektywa rozwa a  o to samo ci i j zyku. 
Podejmowane tematy dotycz  j zyka i lite-
ratury spo eczno ci �bizantyjskiej� w kon-
tek cie bu garskim (Rajmond Detrez), wielo-
j zyczno ci we wspó czesnych j zykach  
i literaturach narodów zamieszkuj cych 
obszar by ej Jugos awii (Maciej Czerwi ski), 
a tak e funkcjonalno-stylistycznych ró nic 
mi dzy j zykami serbskim, chorwackim  
i bo niackim ( pa o To o ). J zyk chor-
wacki � jako osobne zagadnienie � powraca 
równie  w kolejnym tek cie. Po wi cony on 
zosta-je kodyfikacji stanowi cej jednocze nie 
temat literacki (Julian Kornhauser). Dope -
nienie po udniowos owia skiej optyki na-
st puje za  poprzez odniesienie problemu 
to samo ci do j zyka macedo skiego (Lilja-
na Mindova � yp okova). 
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Rozdzia  zamykaj cy niniejszy tom � 
cho  przybli a �dyskursy to samo ciowe 
na s owia skiej pó nocy� � cechuje wyra -
ny polonocentryzm. Po przedstawieniu 
leksykografii jako stymulatora aktów auto-
identyfikacji narodowej (Wojciech Chlebda) 
zaproszeni do wspó pracy badacze w dal-
szym ci gu koncentruj  si  na problematyce 
bezpo rednio zwi zanej z polsk  rzeczywi-
sto ci  kulturowo-j zykow . To samo  
odnoszona jest wi c do polskiej literatury 
po 1989 roku (El bieta D browska), konsty-
tucji � rozumianej jako akt samo wiadomo-
ci pa stwa i narodu polskiego (Ewa Mali-

nowska), a tak e do pie ni religijnych 
(Marzena Makuchowska), które analizo-
wane s  z perspektywy dyskursu religijno-
patriotycznego. Dwa kolejne artyku y zosta y 
wykorzystane przez redaktorów tomu do 
stworzenia harmonijnego przej cia mi dzy 
pierwsz , polskoj zyczn  i polonocentryczn  
cz ci  rozdzia u a jego zako czeniem. 
Omówione zostaj  wska niki to samo ci 
narodowej w ród Polonii zamieszkuj cej 
Bukowin  pó nocn  i wschodni  cz  Ukra-
iny (Helena Kraskowska), jak równie  po-
j cia rusko ci, sowiecko ci i rosyjsko ci  
w polskim zaprogramowaniu kulturowym 
(Andrzej de Lazari). Ostatnie artyku y od-
dalaj  si  jednak od �rodzimej� tematyki  
i poruszaj  kwestie zwi zane z warto ciu-
j cymi uwarunkowaniami gatunków mowy 
w pokrewnych lingwokulturach (Ba  B. 

e e e ) oraz wyborem kodu i to sa-
mo ci  nadawcy � mówi cego/pisz cego � 
w odniesieniu do czeskiej sytuacji komuni-
kacyjnej (Jana Hoffmannová). 

O ostatecznej warto ci tomu wiadcz  
nie tylko poszczególne artyku y badaczy  
o bogatym dorobku z wielu krajowych 
(Opole, ód , Pozna , Katowice, Kraków, 
Warszawa) i zagranicznych (Moskwa, Pra-
ga, O omuniec, Ghent, Graz, Skopie, Sara-
tów) o rodków akademickich. wiadczy  
o tym równie  fakt wpisywania si  ca o ci 

tomu w szeroki kontekst filologiczny. 
Wspó czesna filologia za  � jak ma o która 
humanistyczna dyscyplina � nieomal obli-
gatoryjnie gwarantuje interdyscyplinarny 
charakter publikacji, a zatem niezaw ony 
wy cznie do perspektywy lingwistycznej 
(na co pocz tkowo mog oby wskazywa  
zawarte w tytule tomu zestawienie j zyka  
z poj ciem to samo ci). 

Co równie wa ne � i podkre lane przez 
autora wst pu � �warto  poznawcza poj -
cia to samo ci polega jednak nie tylko na 
tym, e ods ania rzeczywisto , ale równie  
wype nia pewn  luk  konceptualn  w na-
szym obrazie ludzkiego wiata�. Oznacza 
to, e redaktorzy tomu (nie tylko po rednio 
poprzez wyra n  interdyscyplinarno  i dys-
cypliny �graniczne�, ale te  bezpo rednio, 
nominalnie) nawi zuj  do jednego z najcie-
kawszych i najszerszych paradygmatów 
naukowych ostatnich lat � kognitywistyki, 
o której znaczeniu nie trzeba ju  dzi  niko-
go przekonywa . 

Wojciech Hofma ski 

Hodnota Zmeny � Zmena Hodnoty. Demar-
ka ný rok 1989. Red. Z. Profantová. Bratisla-
va 2009, ss. 408. 

Jak poradzi  sobie z brzemieniem prze-
sz o ci, szczególnie, gdy przesz o  ta -
czy a w jednym tworze pa stwowym dwa 
narody? Historia Czechów i S owaków  
w XX wieku stanowi pewnego rodzaju ewe-
nement w ród tych narodów, które funk-
cjonowa  musia y w powojennej rzeczywi-
sto ci totalitarnej ideologii komunistycznej. 
Kulturowo bliskie s siedztwo zamienione 
na wspó egzystencj  wystawione zosta o na 
wiele prób wyznaczanych przez kolejne 
punkty zwrotne, w znakomitej wi kszo ci 
wspólne z histori  pozosta ych krajów 
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bloku komunistycznego. Historia dwóch 
narodów po czonych jednym wrogiem  
w postaci ideologii komunistycznej nie 
ko czy si  w znamiennym roku 1989. Stan 
wspó egzystencji trwa  jeszcze przez pe-
wien czas. Dopiero nieudane próby wspól-
nych reform doprowadzi y do pokojowego 
rozpadu Czechos owacji. Od 1 stycznia 
1993 roku Czechy i S owacja funkcjonuj  
jako dwa niezale ne, niepodleg e pa stwa. 
Brzemi  przesz o ci jednak daje o sobie 
zna , szczególnie przy okazji ró nych rocz-
nic i jubileuszów. Lata powojenne staj  si  
przestrzeni , w której oba narody poszuku-
j  uzasadnie  dla swojej aktualnej kondycji. 

Wydaje si , e taki zamiar przy wieca  
autorom prawie dwudziestu tekstów, które 
z o y y si  na omawian  przeze mnie pra-
c . Zawiera ona w wi kszo ci analizy doty-
cz ce historii i spo ecze stwa s owackiego. 
Reprezentacja czeskich do wiadcze  jest 
zdecydowanie mniejsza, co zaburza ocze-
kiwan  przez czytelnika, czy te  postulo-
wan  w tytule (Wspólnota Zmiany � Zmiana 
Wspólnoty) równowag . Co wa ne, prowa-
dzone analizy wymykaj  si  poza ramy 
jednej, okre lonej perspektywy. Mo na tu 
bowiem znale  inspiracje p yn ce z takich 
dyscyplin naukowych jak historia, antropo-
logia kulturowa, filozofia, literaturoznaw-
stwo, socjologia, etnologia, politologia czy 
te  architektura. Ca a praca nie zosta a 
podzielona na cz ci tematyczne. Nie trud-
no jednak pokusi  si  o taki podzia . Dwa 
pierwsze teksty (J. Pe�ek, Roky 1945�1989  
v eskoslovensku a na Slovensku: Od skon enia 
vojny cez dlhé roky totality k demokratickej 
revolúcii, M. Zemko, Vývin na Slovensku  
v rokoch 1989�2009) to prace czysto historycz-
ne, odnosz ce si  do sfery historii politycznej. 
W pierwszym z nich autor, wprowadzaj c 
pewne cezury czasowe, przedstawia poli-
tyczne aspekty mechanizmu w adzy ko-
munistycznej w Czechos owacji do roku 
1989. Drugi tekst to próba analizy zmian 

zachodz cych w Czechos owacji i pó niej 
w S owacji po roku 1989 a  do roku 2008. 

Kolejnych pi  tekstów (R. Bilik, Udalo-
sti v literárnom �ivote na Slovensku v rokoch 
1949�1989, I. Taranenková, Slovenská litera-
túra po roku 1989, E. Brtá ová, T. Vráblová, 
Vplyv ideológie na formovanie jazyka literárnej 
vedy, D. Podmaková, Vplyv politicko-spolo-
enských premien na divadelné o umenie. Spo-

mienky, fakty a súvislosti, Z. Profantová, 
Sloboda a pravda v novinárskej ka�dodennosti) 
traktuj cych o literaturze i sztuce, otwiera 
dosy  pojemn  cz , któr  nazwa  mo na 
spo eczno-kulturow . Pierwszy tekst przed-
stawia kluczowe zmiany w literaturze s o-
wackiej w latach 1948�1989, traktuj c j  
jako przestrze  kolizji sfery indywidualnej 
i instytucjonalnej. Zestawiaj c ró ne rodza-
je relacji mi dzy twórc  a w adz , autor 
dochodzi do wniosku, e zachodz ce 
zmiany historyczne stanowi y jedynie ele-
ment zmian dokonuj cych si  wewn trz 
literatury s owackiej. W drugim tek cie 
natrafiamy natomiast na obraz literatury 
s owackiej ju  po zmianach demokratycz-
nych, które nast pi y w 1989 roku. Obraz 
ten, jak odczytuj  intencje autorki, nie rysu-
je si  w kolorowych, optymistycznych 
barwach. Brak presji ideologicznej i znie-
sienie cenzury spowodowa  bowiem, jej 
zdaniem, banalizacj  literatury. Kolejna 
praca to próba ukazania procesu wp ywu 
ideologii komunistycznej na literaturo-
znawstwo. Za przyk ad ilustruj cy wybra-
no czasopismo �Slovenská Literaturá�, 
za o one w 1954 roku, które spe nia  mia o 
funkcj  narz dzia ideologicznego w r kach 
w adzy. W czwartym tek cie tej cz ci mo-

emy zapozna  si  z dychotomiczn  relacj  
mi dzy teatrem a spo ecze stwem. Z jednej 
strony bowiem, to teatr, jako forma arty-
stycznego oddzia ywania, wp ywa  mia  na 
spo ecze stwo, z drugiej natomiast, to spo-
ecze stwo w znacznej mierze w ró nych 

okresach wp ywa o na form  i kondycj  
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teatru w Czechos owacji. Ostatnia praca, 
koncentruj ca si  na czasach nam wspó -
czesnych, w ciemnych barwach kre li obraz 
s owackich mediów, w szczególno ci prasy. 
Dawna zale no  od centralnego o rodka 
w adzy-ideologii zosta a zast piona uza-
le nieniem od dyktatu pieni dza, co zde-
cydowanie wp ywa na upadek etycznego 
wymiaru pracy dziennikarskiej. 

Pozostaj c w sferze rozwa a  spo ecz-
no-kulturowych, chcia bym omówi  kolej-
nych pi  tekstów (K. Andrá�iová, Archi-
tektúra a architekti v období socializmu a po 
roku 1989, H. Pelikánová, Bydlení � sociální 
jistota a materiální pot eba. Bytová politika  
a narativní reflexe bytové situace v esko-
slovensku p ed a po roce 1989, Z. Be u�ková, 
Petr�alka vtedy a dnes, P. Schindler-Wisten, 
Chalupá ská subkultura v období tzv. Normali-
zace a po roce 1989, M. Vrzgulová, Sviatky  
a verejný priestor mesta), które moim zda-
niem zdefiniowa  mo na jako charaktery-
zuj ce przestrze  miejsk  i wiejsk  jako 
przestrze  egzystencji. Pierwsza ods ona 
prezentuje wp yw sytuacji spo ecznej i po-
litycznej na architektur  w kluczowych 
momentach historycznych w Czechos owa-
cji w drugiej po owie XX wieku. Drugi tekst 
to spojrzenie na gospodark  mieszkaniow  
przed i po roku 1989 z dwóch perspektyw. 
Pierwszy, pisany w perspektywie makro, 
stanowi spojrzenie na problem z punktu 
widzenia sytuacji polityczno-ekonomicznej. 
Drugi mikroperspektywicznie skupia si  na 
indywidualnych do wiadczeniach ludzi  
i ich sposobach radzenia sobie z trudn  
rzeczywisto ci  oficjalnej polityki mieszka-
niowej. Kolejny tekst to klasyczny przyk ad 
studium przypadku. Jest to bowiem opo-
wie  mieszka ców bratys awskiej dzielni-
cy blokowej Petr�alka, jednego z najg ciej 
zaludnionych obszarów Europy rodkowo-
Wschodniej. Perspektywa �wczoraj i dzi � 
przynosi analiz  rzeczywisto ci skompli-
kowanego funkcjonowania w realnym dzie-

dzictwie epoki komunizmu. To, co wtedy 
uchodzi o za progresywn  technologi , sta-
o si  wspó czesnym brzemieniem. Czwarta 

ods ona tej cz ci to spojrzenie na wiejskie 
domki i ogródki dzia kowe jako pewnego 
rodzaju fenomen w spo ecze stwie czecho-
s owackim przed rokiem 1989. Powszechna 
dost pno  sprawia a, e weekendowe, czy 
te  wakacyjne wyjazdy na wie  stawa y si  
nie tylko sposobem na bliski kontakt  
z natur , lecz tak e namiastk  wolno ci, 
ucieczk  od wszechobecnej zbrodniczej ideo-
logii. T  cz  zamyka tak e swoiste case 
study, dotycz ce sposobów funkcjonowania 
przestrzeni miejskiej, publicznej jako areny 
oficjalnych wi t i obchodów rocznico-
wych. Autorka, korzystaj c g ównie ze 

róde  prasowych, analizuje ostatnie 40 lat 
z historii s owackiego miasta Tren ín, sta-
raj c si  przybli y  sposób wykorzystywa-
nia przestrzeni miejskiej w okresie tak 
zwanej Normalizacji. 

Kolejnym w tkiem, tak e mieszcz cym 
si  w sferze spo eczno-kulturowej, wydaje 
si  kategoria pracy, omawiana w czterech 
tekstach (K. Nováková, Transforma né pro-
cesy na Slovensku a ich odraz v agrárnej kultú-
re, M. Van k, Hodnotová orientace p íslu�ník  
d lnických profesí v autobiografických vyprá-
v ních zam ených na období tzv. Normalizace, 
M. Paríková, Brigády socialistickej práce. Fe-
nomén práca medzi realitou a formalizmom?,  
P. Mücke, P es hranice v era a dnes aneb obraz 
cest a cestování do zahrani í p ed rokem 1989  
a po roce 1989 v pam ti d lník  a p íslu�ník  
tzv. Pracující inteligence eskoslovenska sedm- 
desátých a osmdesátých let 20. století).  
W pierwszym z nich autorka ledzi zmiany 
w s owackim rolnictwie, prowadz ce od 
gospodarstw indywidualnych, poprzez 
kolektywizacj , po powrót do form indy-
widualnych. Analizy te prowadzone s   
z punktu widzenia relacji mi dzy cz owie-
kiem a prac  i ziemi  jako najwa niejszymi 
warto ciami. Drugi tekst to prezentacja pro-
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jektu �Klasa robotnicza i inteligencja  
w okresie tzw. Normalizacji. Wywiady 
autobiograficzne� zrealizowanego przez 
czeskie Oral History Center, ukazuj cego 
ró ne do wiadczenia ludzi zwi zane z ich 
prac  zawodow . Trzecia ods ona tej cz ci 
to próba spojrzenia na prac  troch  z innej 
strony. Autorka bowiem rozpoczyna swoj  
refleksj  od ukazania pracy jako formy kary, 
upokorzenia, dyskryminacji, z czym wi e 
si  temat obozów pracy przymusowej.  
W dalszej cz ci praca staje si  rodzajem 
kultu silnie zwi zanego z ideologi  komu-
nistyczn . Rywalizacja zawodowa jako 
pewnego rodzaju model kulturowo-ideo-
logiczny, przeniesiony z ZSRR do innych 
krajów bloku komunistycznego, odcisn a 
swoje pi tno tak e w spo ecze stwie cze-
chos owackim. Autorka, odwo uj c si  do 
wspomnie  wiadków i zapisków kroni-
karskich, analizuje histori  jednej z braty-
s awskich socjalistycznych brygad pracy. 
Cz  t  ko czy tekst, który równie  na-
wi zuje do wspomnianego powy ej projek-
tu historii mówionej, koncentruj c si  na 
aspektach czasu wolnego, mianowicie na 
mo liwo ciach podró owania po Europie 
Zachodniej i Wschodniej przed i po roku 
1989. Otwarcie granic po upadku bloku 
komunistycznego widziane jest tutaj jako 
jedna z kluczowych konsekwencji wyzwo-
lenia si  z re imu komunistycznego. 

Ostatnia cz , któr  chcia bym wyod-
r bni , sk ada si  z dwóch tekstów (N. Ve-
selská, Sloboda a politickí väzni v eskosl-
ovensku a na Slovensku, I. Bumová, (Dis)Kon-
tinuita hodnôt na príklade jednej �idovskej 
rodiny (w kontexte historických zlomov 1938/39, 
1948, 1968, 1989)). Kategoriami cz cymi 
obie analizy s , jak si  wydaje, w g ównej 
mierze wi zi rodzinne i religia. W pierw-
szym tek cie autorka, analizuj c zanegowa-
nie warto ci wolno ci i praw ludzkich  
w komunistycznej Czechos owacji, wskazuje 
na podporz dkowanie sferze politycznej 

podstawowych warto ci przypisanych ludz-
kiej egzystencji. Rozmowy z lud mi do-
wiadczonymi przez re im wskazuj , e 

instytucja rodziny oraz religia katolicka 
tworzy y szczególn  sfer  oporu, z któr  
walka w S owacji okaza a si  nieskuteczna. 
Drugi tekst to podobnie, jak kilka wspo-
mnianych powy ej prac, studium przy-
padku. Dzi ki zastosowaniu metody bio-
graficznej, odkrywamy losy trzech pokole  

e skich cz onków pewnej ydowskiej 
rodziny mieszkaj cej w S owacji. Dzieje tej 
rodziny, w pewnym sensie naznaczone 
prze omowymi datami historycznymi, to 
ci g e zmaganie si  z prób  odbudowy, 
restauracji swojej to samo ci religijnej  
i kulturowej. 

Próbuj c podsumowa  omawian  ksi -
k , chcia bym skoncentrowa  si  na kilku 
jej elementach, które w istocie stanowi   
o spójno ci perspektywy tak licznych poru-
szanych w tków. 

Po pierwsze, wi kszo  autorów doko-
nuje analiz, dziel c swój przedmiot bada  
cezur  czasow  wyznaczon  prze rok 1989. 
Data ta zdaje si  funkcjonowa  nie tylko 
jako symboliczny moment upadku re imu 
komunistycznego, lecz tak e, a mo e 
przede wszystkim, pocz tku zmian ludz-
kiej mentalno ci. Do tego w tku powróc  
poni ej. Kontynuuj c problem cezur cza-
sowych, pragn  zauwa y , e powszech-
nym zjawiskiem jest strukturyzowanie 
wywodów wokó  kilku prze omowych, 
zdaniem autorów, wydarze  historycznych. 
S  to kolejno: rok 1948 � przej cie w adzy 
w Czechos owacji przez komunistów, rok 
1968 � nieudana próba zbudowania �socja-
lizmu z ludzk  twarz � zako czona inwa-
zj  wojsk Uk adu Warszawskiego, wspo-
minany ju  rok 1989 � europejska jesie  
narodów/ludów oraz rok 1993 � pokojowy 
podzia  Czechos owacji. Taki sposób pro-
wadzenia analiz z punktu widzenia czytel-
nika szybko staje si  monotonny, czy te  



PORÓWNANIA 7, 2010 

248 

przewidywalny. By  mo e ciekawiej by o-
by podj  prób  zag bienia si  w obraz 
danej dziedziny z perspektywy jej we-
wn trznej dynamiki, niekoniecznie stero-
wanej bod cami zewn trznymi. Nale y 
jednak zgodzi  si  z tym, e zmiany histo-
ryczne stanowi y wa ny element, a w nie-
których przypadkach inicjowa y przeobra-

enia w wielu dziedzinach spo eczno-
kulturowych. 

Po drugie, co zaliczam in minus, poza 
kilkoma wyj tkami (M. Van k, P. Mücke, 
P. Schindler-Wisten, H. Pelikánová), domi-
nuj cy w tekstach punkt widzenia stanowi 
mówienie o spo ecze stwie s owackim  
w latach istnienia Czechos owacji i po roz-
padzie tego pa stwa. Do wiadczenia cze-
skie s  raczej skromnym uzupe nieniem 
ca o ciowego spojrzenia. Wydaje si , e 
ciekawiej by oby, gdyby na ca o  z o y y 
si  porównawcze analizy, reprezentuj ce 
obydwie perspektywy w sposób zrówno-
wa ony. By  mo e jeszcze bardziej intere-
suj ce rozwi zanie przynios aby próba 
ukazania zmian w tych dwóch narodach  
z punktu widzenia w a nie swojego s sia-
da. W ten sposób mieliby my do czynienia 
nie tylko ze �zmian  wspólnoty�, lecz tak e 
�wspólnot  zmian�. 

Po trzecie, powtarzaj cym si  tematem 
jest kategoria ycia codziennego, rozumia-
nego dodatkowo w szczególny sposób. 
Codzienno  przedstawiana �wtedy� i �te-
raz� nabiera tu wyj tkowego kszta tu. Nie 
jest bowiem kategori  bezczasow , nie 
wyst puje jedynie w formie �tu i teraz�. 
Owo �tu i teraz� w sposób nieunikniony  
i bardzo widoczny czy si  z przesz o ci  

ycia codziennego, wybiegaj c jednocze-
nie, cho  niebezpo rednio, w przysz o . 

Po czwarte, co szczególnie mnie cieszy, 
punktem wyj cia w wielu analizach s  
relacje wiadków historii, ich do wiadcze-
nia, co wskazuje na dosy  siln  pozycj  
historii mówionej jako metody badawczej 

historii. Dodatkowo, patrz c z perspekty-
wy ycia codziennego, wydaje si , e ta 
metoda, czy te  nurt badawczy uchodzi za 
wa ny element refleksji na temat przesz o-
ci w Europie rodkowo-Wschodniej. Co 

prawda, wielu jeszcze mo na spotka  opo-
nentów takiego sposobu prowadzenia ana-
liz historycznych, jednak do wiadczenia, 
szczególnie czeskie, pokazuj , e historia 
mówiona stanowi ogromny i dopiero cz -
ciowo wykorzystany potencja  badawczy. 

Po pi te i ostatnie � tutaj pozwol  sobie 
wróci  do rozwa a  o mentalno ci � z wielu 
tekstów wy ania si  dosy  pesymistyczny 
obraz wspó czesno ci. W wielu dziedzi-
nach ycia widoczny jest brak wykorzysta-
nia mo liwo ci, jakie przynios o obalenie 
re imu, co wi cej, autorzy wspominaj  tak e 
o regresie. Dowiadujemy si  kolejno o pro-
blemach z wprowadzeniem demokracji,  
o banalizacji literatury, o zani aniu kryteriów 
artystycznych w teatrze, o braku poczucia 
odpowiedzialno ci w spo ecze stwie, o nie-
doborze neutralno ci i niezale no ci me-
diów, o brzemieniu skostnia ej gospodarki 
mieszkaniowej, o zaniku parasola socjalne-
go, o problemach w adaptacji w realiach 
wolnego rynku, o rosn cym bezrobociu,  
o ci g ej dewaluacji kategorii wolno ci, 
najogólniej � o problemach z funkcjonowa-
niem, czy te  mocniej, zaistnieniem spo e-
cze stwa obywatelskiego. Wydaje si , e 
problem ten nie jest odosobnion  przypa-
d o ci  Czechów i S owaków, lecz charak-
teryzuje wi kszo  pa stw by ego bloku 
komunistycznego. Wyj cie poza �wczoraj� 
staje si  trudnym do zrealizowania zada-
niem. O ile wrogi system, ideologia mo li-
wa by a do obalenia w ci gu jednego dnia, 
nawet w sferze symbolicznej, czego przy-
k adem jest obalenie muru berli skiego, 
zmiany ludzkiego sposobu my lenia, men-
talno ci wymagaj  wi kszych nak adów si . 
Pytaj c, dlaczego tak si  dzieje, chcia bym 
na zako czenie przytoczy  s owa Marka 
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Siemka, który w pracy Wolno , równo , 
intersubiektywno  pisze: 

(...) dla europejskich krajów zwanych dzi  
«postkomunistycznymi» istot  modernizacji sta-
nowi rozbiórka Wschodu, który jest w nas. To  
w nim bowiem koncentruje si  dzi  i symbolicz-
nie wyra a wszechobejmuj ca niedojrza o  tych 
krajów i ich niemoc wobec wyzwa  XXI wieku. 
Otó  ten Wschód (�) jest zakorzeniony w men-
talno ci ludzi o wiele g biej ni by si  mog o 
zdawa . Dlatego to w a nie on stanowi dzi  
najwi ksz  przeszkod  na drodze modernizacji. 
(�) Okazuje si  mianowicie, e sama tak wiet-
nie wywalczona wolno  polityczna bynajmniej 
jeszcze nie wystarcza do tego, by od razu wy-
tworzy  brakuj c  substancj  nowoczesnego 

ycia spo ecznego. Dojrzewanie do «zachod-
niej», czyli po prostu europejskiej normalno ci, 
coraz wyra niej jawi si  jako mudny i d ugo-
trwa y proces, w którym wci  b dzie trzeba si  
zmaga  z zagro eniami p yn cymi wcale nie 
tylko ze s abo ci ekonomicznej, lecz tak e,  
a nawet przede wszystkim, z politycznej nie-
kompetencji, z etycznej i prawnej anomii, z men-
talnej bezsi y i niedoros o ci samych ludzi5. 

Ten jak e trafny moim zdaniem cytat 
wiernie oddaje status quo. Nie jest to jednak 
stan natury, a raczej obraz deformacji, na 
który nie mo na si  godzi . Pozostaje zmie-
rzy  si  z nim, mówi  o nim w sposób 
otwarty i bez kompleksów, czego przyk a-
dem jest omawiana przeze mnie publikacja. 

Micha  Kierzkowski 

Peter Liba, Prieniky do literatúry a kultúry. 
Kulturologická spolo nos  v Nitre. Univerzi-
ta Kon�tantína Filozofa. Nitra 2009, ss. 304. 

Peter Liba w monografii Prieniky do 
literatúry a kultúry (Przenikania do literatu-
________________ 

5 M.J. Siemek, Wolno , rozum, intersubiektyw-
no . Warszawa 2002, s. 325 i n. 

ry i kultury) okre li  swoje credo metodo-
logiczne, zwi zane zreszt  z jego twór-
czym. W jego uj ciu dialog pomi dzy lite-
ratur  i kultur  oznacza rozumienie tekstu 
w kontek cie kulturowym i badanie rów-
nie  jego sensu ukrytego pod powierzchni  
(s. 47). Liba zdaje sobie spraw  z tego, e 
literaturoznawca ma obowi zek bada  i po- 

 

porównywa  z pokor  oraz szanowa  au-
torskie pogl dy w kontek cie wspó czesnej 
mu recepcji (s. 11). Wpisuje on w t  kon-
frontacj  warto ci w asny ogl d i prób  
aktualizacji, która nie jest nieograniczon  
wolno ci  s owa, tylko nieustannym i wra -
liwym poszukiwaniem interpretacyjno-
semantycznych mo liwo ci tekstu. Z tego 
w a nie powodu Liba, znany s owacki 
literaturoznawca, cieszy si  w ojczy nie 
s aw  wybitnego badacza interdyscypli-
narnego, cz cego � ju  od czasów swoich 
bibliograficznych pocz tków w Maticy S o-
wackiej (a równie  w ramach swej dzia al-
no ci w Nitrze) � analiz  tekstologiczn   
z szerok  heurystyczn  podstaw  i abs-
trakcyjnym my leniem. Poczynaj c od edy-
torskiego zainteresowania histori  literatury 
s owackiej i dziewi tnastowieczn  s owac-
k  kultur  ludow , Liba stopniowo stwa-
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rza  w asn  teoretyczn  koncepcj  kultury 
masowej i popularnej, publikuj c liczne 
interdyscyplinarne teksty, wykorzystuj ce 
dokonania semiotyki, folklorystyki i her-
meneutyki. 

W niniejszym tomie Liba nawi zuje do 
swoich tekstów z lat 90. i pocz tku XXI wie-
ku. Autor koncentruje si  w tym okresie na 
odkrywaniu zwi zków antropologicznych 
pomi dzy literatur  i kultur  � pojawia si   
u niego nowe tematyczno-metodologiczne 
spojrzenie na duchow  przestrze  literatury. 
Podej cie to wyra niej zaznacza si  w prze-
my leniach autora na temat prze omowej 
sytuacji wspó czesnego cz owieka oraz kul-
tury s owackiej w �chaosie bezgranicznego 
postmodernizmu� i globalizacji wiata. 

W tek cie Liby przeplataj  si  trzy 
aspekty: teoretycznoliteracki, komunikacyj-
no-semantyczny i pedagogiczny. Ujawniaj  
si  one w dialogu, w którym autor bierze 
udzia , preferuj c podej cie emocjonalne od 
informacyjnego i racjonalnej oceny. S dzi 
on, e tylko �w momencie zrozumienia 
mo e mie  miejsce odbiór i wzbogacenie 
dzi ki procesowi rozdawania i przyjmo-
wania warto ci poetyckich dzie a literac-
kiego� (s. 36). Jego pytania o obecne zmia-
ny hierarchii warto ci i rozwoju literatury 
prowadz  go do powrotu do pierwotnego 
znaczenia s owa pisanego, co w a nie � zda-
niem Liby � pomaga w �otwartym czytaniu�. 
Jego celem nie jest prezentacja faktogra-
ficzna, ale przede wszystkim odkrywanie 
nowych, czasem z pozoru marginalnych  
i cz stokro  niedocenionych stron historio-
grafii literackiej. Liba na przyk ad uwypukla 
chrze cija ski punkt widzenia literatury, 
wcze niej zakazywany, a mimo wszystko 
kluczowy dla rozwoju to samo ci s owac-
kiej; z tego w a nie powodu przyjmuje jako 
punkt wyj cia równie  metod  chrze cija -
skiej antropologii. W obecnych czasach �cha-
osu postmodernistycznego� owo chrze ci-
ja skie podej cie do literatury podkre la 

powrót do moralno ci oraz antropologicz-
nej i dydaktycznej (jednak nie ideologicz- 
nej) funkcji tekstu. Tych w a nie atrybutów 
trzeba wed ug Liby broni  i wyja nia  je. 

Monografia z o ona jest z 17 tekstów 
podzielonych na cztery rozdzia y. Teksty 
powsta y w latach 2005�2009, trzy prace nie 
by y dot d publikowane. Ró norodno  
gatunkowa i tematyczna (esej, studia, po-
s owia i szkice o osobowo ciach s owackie-
go ycia literackiego) podnosi atrakcyjno  
czytelnicz  tomu. Rozdzia  pierwszy za-
wiera interpretacje poezji i prozy katolic-
kiej, rozdzia  drugi prezentuje kulturolo-
giczne podej cia do korzeni s owackiego 
Odrodzenia Narodowego, teksty rozdzia u 
trzeciego ujednolicaj  teoretycznoliterackie 
poj cia osobowo ci i podmiotu w pozatek-
stowych i mi dzytekstowych odniesie-
niach, za  dwa eseje tworz ce czwarty 
rozdzia  dotycz  mi dzykulturowego dia-
logu mi dzy narodami i wyznaniami oraz 
kwestii kryzysu wspó czesnej kultury. 

Pierwszy rozdzia  w najwi kszym stop-
niu posiada charakter �literacki�, a raczej 
krytycznoliteracki. W pierwszym studium, 
nawi zuj cym w tytule do monografii  
S. �matláka, autor przedstawia oryginaln  
interpretacj  gatunku modlitwy w literatu-
rze dla dzieci Rúfusa. Równie  wiersze 
Kasandry, wed ug autora, charakteryzuje 
liryczno-epicki dramatyzm codziennych 
prze y , za którym kryje si  poszanowanie 
moralno ci, chrze cija stwa i mi o  do 
rodzinnych stron. Liba w czy  równie  do 
dziejów literatury s owackiej drugiej po o-
wy XX wieku dot d pomijan  proz   
R. Dilonga i dzienniki P. �traussa. Ostatni 
tekst tego rozdzia u to refleksja nad poety-
k  wierszy M. �princa, którego ocenia au-
tor (obok wspominanego Dilonga) jako 
jedn  z najbardziej wyrazistych osobowo ci 
s owackiej pr du moderny katolickiej. 

Drugi rozdzia  ma charakter historycz-
noliteracki. Liba np. w studium Kultúrotv-
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orný fenomén bernolákovského hnutia (Kultu-
rotwórczy fenomen ruchu bernolakowców) 
powraca do kluczowego okresu s owackich 
dziejów i omawia niektóre uproszczone 
interpretacje europejskiego O wiecenia i his-
toryzmu prze omu XVIII i XIX wieku, ro-
zumiej ce ten pr d jako jednolity i pomija-
j ce post powe dzia ania chrze cija skich 
ksi y � bernolakowcy bowiem, zdaniem 
autora, nie d yli do odrodzenia w znacze-
niu powrotu do przesz o ci, jak mia o to 
miejsce w czeskiej kulturze, ale usi owali 
stworzy  now  kultur , specyficzn  form  
kszta cenia ludowego i indywidualnego 
�uszlachetniania�, w których znacz ca rola 
przypada a religii. W nast pnym tek cie, 
Svätí v národnej kultúre ( wi ci w kulturze 
narodowej), autor, badaj c sakralne i wiec-
kie elementy kultury s owackiej, zastana-
wia si  nad okre leniem tzw. narodowych 
wi tych oraz nad przejawami wi to ci  

w tekstach artystycznych � kultura s owac-
ka, podobnie jak wi kszo  narodów euro-
pejskich, �nacjonalizowa a� wi tych do-
piero w XIX wieku, wcze niej uwa ani byli 
oni przede wszystkim za za o ycieli kultury 
chrze cija skiej; za  wiadomo  historycz-
n  S owaków, zdaniem autora, kszta towa  
w pewnym stopniu równie  duchowy 
wymiar s owackich legend. 

Trzeci rozdzia  po wi cony jest zna-
czeniu i funkcji biografistyki literackiej, 
przedstawia sylwetki s owackich history-
ków literatury, bliskich autorowi (J. Pa�te-
ka, V. �abík) oraz rozwa ania na temat 
pozycji intelektualisty w dziejach narodo-
wych. Znacz ce jest studium Osoba � biogra-
fia � literárna komunikácia (Osoba � biografia 
� komunikacja literacka), w którym autor  
z punktu widzenia antropologii kulturowej 
zastanawia si  nad takimi poj ciami, jak 
cz owiek-indywiduum, osoba, podmiot  
i in. w terminologii literackiej oraz nad 
procesem personalizacji w historii. D enie 
do rehabilitacji �personalnego� (antropolo-

gizuj cego) podej cia do przesz o ci silnie 
zwi zane jest z rozumieniem przez autora 
biografistyki jako dialogu z tradycj  i pa-
mi ci  dziejow . Naukowej biografistyki 
zatem, zdaniem Liby, nie tworzy si  tylko 
poprzez faktograficzn  dokumentacj  wy-
darze  i czynów, ale przede wszystkim 
przez badanie dziejów mentalno ci osób  
i spo ecze stw. Naukow  i artystyczn  
biografistyk  mo na okre li  jako przed-
si wzi cie kulturowe, poniewa  wszystkie 
postaci z przesz o ci wst puj  do wiado-
mo ci kulturowej za po rednictwem ga-
tunku i tekstu jako �znacz ce�, �warto-
ciowe�, �symboliczne� itp. Warto równie  

wspomnie , e okre lenie fizycznego (bio-
graficznego) autora i autora recepcyjnego 
(intencjonalnego) stanowi o jedn  z pod-
staw nitra skiej szko y komunikacyjno-
semiotycznej. Wa n  cz  tego rozdzia u,  
a zarazem ca ej publikacji, stanowi  syl-
wetki naukowców: L. Hanusa, �. Luby�ego, 
J.Ch. Korca oraz historyków literatury:  
J. Pa�teki i V. �abíka. Pisz c o s owackim 
filozofie, L. Hanusie, autor podkre la jego 
pogl dy na temat biografii jako gatunku 
literatury faktograficznej oraz ich arty-
styczn  realizacj  w jego biografii z lat 60., 
Pamäti svedka storo ia, w której poprzez 
osobiste do wiadczenia prezentowane s  
sylwetki niektórych badaczy z zakresu 
humanistyki i nauk cis ych. Twórczo  
biograficzn  kardyna a J. Ch. Korca oceni  
Liba z czytelniczego punktu widzenia i z 
punktu widzenia ró norodno ci gatunko-
wej, cz cej m. in. autobiografi  epistolar-
n , autentyczne teksty narratywne i oficjal-
ne dokumenty. Na przyk adzie dokona  
historyka literatury J. Pa�teki, Liba uznaje 
uzasadnienie personalnego podej cia w hi-
storii jako metody naukowej, wywodz cej 
si  z bergsonowskich albo bremondow-
skich inspiracji. Wyk adowc  Uniwersytetu 
w Nitrze, a zarazem koleg , V. �abíka, 
przedstawia Liba jako zainteresowanego 



PORÓWNANIA 7, 2010 

252 

literatur  ogólno wiatow  analitycznego 
krytyka literackiego. Mo na w tym miejscu 
podzieli  si  w asnym do wiadczeniem  
z czytania tekstów �abíka, publikowanych 
w latach 80. i 90. w czasopi mie �Rombo-
id�: jego pogl dy na temat perspektyw 
metodologicznych historii literatury i her-
meneutyki stanowi y intryguj c  alterna-
tyw  dla za o e  szko y nitria skiej. 

Ostatni rozdzia  tomu zawiera ogólne 
przemy lenia na temat funkcji i znaczenia 
dialogu mi dzykulturowego � rok 2008 
zosta  og oszony przez Rad  Europy �Ro-
kiem dialogu mi dzykulturowego�. Liba  
w tek cie Dialóg � kultúra � porozumenie 
(Dialog � kultura � zrozumienie) przekonuje, 
i  idealny dialog wymaga � tak w polityce, 
jak i w yciu duchowym � konieczno ci 
komunikowania si , nie tylko informowa-
nia, ale przede wszystkim s uchania i zro-
zumienia. Dialog jest wyrazem odpowie-
dzialno ci za cz owieka, ochron  przed 
w adz  i manipulacj . W eseju zamykaj -
cym tom, Hodnotový filter kultúry (Kulturo-
wy filtr warto ci), autor ocenia wspó cze-
sny kryzys kultury jako pewnego rodzaju 
konflikt pomi dzy estetyk  a racjonalno-
ci , jako konflikt nauki i wiary, a kryzys 

cywilizacji pokazuje przede wszystkim jako 
kryzys s owa: �(...) istota kryzysu kultury jest 
zawsze wyrazem nieuporz dkowanej wol-
no ci i le ukierunkowanej mi o ci� (s. 283). 

Charakteryzuj c naukow  sylwetk   
P. Liby trzeba stwierdzi , e nie nale y on 
do przedstawicieli tradycyjnego literaturo-
znawstwa. Mimo i  na pierwszy rzut oka 
mo e si  wydawa  badaczem konserwa-
tywnym, jego metoda jest nowoczesna  
i zmierza w stron  bada  interkulturowych, 
interdyscyplinarnie porusza si  pomi dzy 
socjologi , kulturologi  i teologi . W opi-
sywanej pracy unika klasycznej interpreta-
cji, a tekst literacki s u y mu do czytania, 
porównywania, prowadzenia rozwa a   
i dialogu z nim. Jako intelektualist  chrze-

cija skiego cechuje go wielkie, nieobecne 
jego zdaniem we wcze niejszej dobie, po-
szanowanie dla s owa i wielk  pokor  wo-
bec tekstu literackiego. Z tego w a nie po-
wodu wa ne dla niego jest �zanurzenie 
si � w tek cie, wyczucie tekstu, d enie do 
jego zrozumienia � to podstawa jego roz-
wa a . Zgodnie z metodologi  szko y  
nitra skiej, preferuje �semantyk  od semio-
tyki, znaczenie od obrazu i gier j zyko-
wych� (s. 194). Dzie o literackie stanowi dla 
niego zawsze niezamkni ty, niepowtarzalny 
tekst, który przyjmujemy jako specyficzne 
do wiadczenie duchowe i za po rednic-
twem którego odnawiamy �dojrza o  
kulturow , swoj  ludzk  osobowo �  
(s. 35). 

Koncepcja Liby czy respekt wobec 
tekstu przede wszystkim z szacunkiem 
wobec materia u historycznego. Rozpoczy-
naj c swoje ycie naukowe jako pracownik 
dzia u biograficznego Maticy S owackiej,  
w naturalny sposób przyj  aspekt biografii 
literackiej i antropologiczne podej cie do 
literatury jako wa ny element swojej meto-
dy literaturoznawczej. Wa ne dla niego jest 
widzie  za tekstem �twarz� konkretnego 
autora, zrozumie  jego powody do pisania, 
a to w a nie odró nia jego podej cie od 
metody strukturalistycznej lub klasycznej 
interpretacyjnej. Czytanie tekstów Liby 
otwiera drzwi duchowej sfery literatury, 
st d nie nale y to do zada  prostych. Zda-
niem autora, jego teksty prowadz  czytel-
nika przez komparatystyczny, krytyczny  
i kontekstualny odbiór tekstu, a z tego po-
wodu musz  by  lektur  trudn , �stawiaj c 
opór� przyj tym pogl dom i ocenom. Ich 
najwi kszym atutem jest impuls do refleksji 
nad indywidualnym i egzystencjalnym 
losem cz owieka oraz jego historycznym 
miejscu w nowoczesnym spo ecze stwie. 

Anna Zelenková,  
prze . Lenka Vítová 
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Galyna Korby , Zachid, Pol�� a, Rosija  
v literaturno-kryty nomu dyskursi rann�ogo 
ukrajins�skogo modernizmu: Vybrani aspekty 
recepciji. Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Pozna  2010, ss. 334. 

 

Do najwa niejszych tendencji w ukrai -
skim literaturoznawstwie po 1991 roku 
zaliczy  nale y bezsprzecznie niespotykane 
dot d (bo zabronione) zainteresowanie 
rodzimym modernizmem pocz tku XX 
wieku. Tacy badacze jak So omija Paw ycz-
ko, Tamara Gundorowa, Natalija Szumy o, 
Serhij Jakowenko, Jaros aw Poliszczuk, 
Marija Mok ycia i wielu innych po wi ci o 
najwa niejsze publikacje w swych dorob-
kach naukowych u wiadomieniu roli, jak  
odegra  ten okres w historii kultury ukrai -
skiej. Swój wk ad wnios a tak e polska ukra-
inistyka � dwana cie lat temu Wydawnic-
two Universitas wyda o ksi k  Agnieszki 
Kornijenko Ukrai ski modernizm. Próba 
periodyzacji procesu historycznoliterackiego,  
a w roku 2006 nak adem Wydawnictwa 
Uniwersytetu wroc awskiego ukaza a si  
ksi ka Agnieszki Matusiak, W kr gu secesji 
ukrai skiej. Wybrane problemy poetyki twór-
czo ci pisarzy �M odej Muzy�. 

W omawianej pracy Halina Korbicz � 
adiunkt w Zak adzie Ukrainistyki Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
� postawi a sobie za zadanie uwypukli  
ukrai sk  my l krytycznoliterack  jako 
sk adow  cz  ycia kulturalnego nowego 
czasu. To w a nie krytyka � zdaniem au-
torki � wysun a nowe, odmienne od izola-
cjonistyczno-narodnickich postulaty i wy-
znaczy a nowe perspektywy i mo liwo ci 
rozwoju ukrai skiej kultury. 

Zachid, Pol�� a, Rosija... sk ada si  z trzech 
rozdzia ów. Kolejno traktuj  one o: kondycji 
ukrai skiej krytyki doby modernizmu, 
transpozycji do wiadczenia s siadów (Pol-
ski i Rosji) w celu budowy w asnego modelu 
kulturowego oraz zmianach w ukrai skiej 
wiadomo ci literackiej postrzegania Europy 

jako kontynentu kulturalnego. 
Wszystkie rozdzia y posiadaj  jednak 

wspólny mianownik, który wydaje si  by  
g ówn  tez  autorki tej pracy. Otó  przez 
ca y tekst przewijaj  si  bli niacze frazy, 
które podkre laj , e zarówno wnikliwa 
obserwacja procesów kulturowych u s sia-
dów, jak i przewarto ciowywanie rodzimej 
tradycji by y intencjonalne, a warunkowa a 
je ch  stworzenia w asnego samoistnego 
modelu kulturowego. W ró nych miejscach 
ksi ki czytamy oto: Nowoczesna intelektu-
alna historia Ukrainy polega a na wyborze 
samodzielnej drogi pomi dzy Zachodem a Rosj  
(s. 86); Nowoczesna ukrai ska wiadomo  
pragn a stworzy  nie tyle odmienny, co nieza-
le ny model kulturo-narodowy (s. 99); Poszu-
kiwania wzorców i do wiadcze , które by yby 
korzystne dla rozbudowy w asnego modelu 
narodowego, wp yn y na tre  dialogu, jaki 
strona ukrai ska prowadzi a z polsk  (s. 144); 
Dla ukrai skiej recepcji (Rosji i jej kultury � 
RK) wa ne by y czynniki narodowotwórcze  
i literackie (s. 182); (�) ukrai ski modernizm 
od recepcji i adaptacji przeszed  do synchroniza-
cji z g ównymi przejawami europejskich mo-
dernizmów (s. 296). 

Halina Korbicz sk ania si  przy tym, by 
zjawiska modernizmu nie traktowa  jako 
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marginalnej tendencji w rozwoju literatury 
i kultury ukrai skiej, co by o domen  lite-
raturoznawstwa radzieckiego, a traktowa  
go jako zjawisko o wiele szersze i z o one 
(elastyczne � jak chce autorka), a przy tym 
wspó decyduj ce (wespó  z wci  jeszcze 
silnym wówczas nurtem narodnickim)  
o obliczu ukrai skiej kultury doby fin de 
siècle�u. Takie stanowisko wymaga równie  
poszerzenia grona twórców i krytyków, 
których uwa amy za ówczesnych moder-
nizatorów ukrai skiego ycia kulturalnego. 
Id c tym ladem, autorka ksi ki stwier-
dza, e postulaty modernizacji wysuwali 
nie tylko a priori nowatorsko ukierunkowa-
ni krytycy zgrupowani wokó  miesi cznika 
�Ukrai ska Chata�, ale i tacy autorzy jak: 
Mychaj o Hruszewskyj, Wasyl Panejko, 
Andrij Nikowskyj, Hnat Chotkewycz, 
Dmytro Doncow, Maksym Hechter a razem 
z nimi Iwan Franko i esia Ukrainka. 

Ju  w pierwszym rozdziale ksi ki po-
wi conym rozwa aniom metakrytycznym 

autorka podkre la, e cho  ukrai ska kry-
tyka dobrze u wiadamia a sobie zasadnicze 
zmiany, jakie zachodzi y w europejskiej 
metodologii krytycznej i literaturoznaw-
czej, to jednak w procesie przyswajania 
tego nowatorstwa stosowa a zasad  �ak-
tywnego doboru� (ukrai ski termin: aktyv-
nyj vidbir jest precyzyjniejszy, gdy   
w wi kszym stopniu podkre la selekcyjny 
charakter tego aktu). Ka dy z autorów na 
swój sposób ocenia  przydatno  tego lub 
innego twierdzenia zachodniej krytyki dla 
ukrai skiego procesu literackiego. 

Na przyk ad w jednym z podrozdzia-
ów, który po wi cony zosta  roli przek adu 

artystycznego autorka prezentuje pogl dy 
Hnata Chotkewycza na temat przek adu 
literackiego, które s  do  zaskakuj ce, 
szczególnie w wietle ostatnich publikacji 
(mam tu na my li przede wszystkim ksi -
k  M. Strichy Ukrajinskyj chudo nij perek ad: 
mi  literaturoju i nacijetworinnjam, Kyjiv 

2006, ale równie  prace M. Moska enki,  
R. Zoriwczak czy A. Mu anowskiej),  
w których podkre la si  nie tylko rol  prze-
k adu literackiego w procesie narodotwór-
czym, ale tak e uwa a si  go za decyduj cy 
argument na rzecz zdolno ci kultury ukrai -
skiej do bycia równorz dnym partnerem  
w wymianie kulturalnej z innymi naroda-
mi. Tymczasem cytowany przez Korbicz 
Chotkewycz ostrzega  przed zgubnym 
wp ywem translatorskiej nadprodukcji. Cze-
chow, Maeterlinck i Ibsen zdaniem krytyka 
przys onili niebo m odym ukrai skim twór-
com, st amsili ich i zamkn li drog  ku orygi-
nalnej twórczo ci. Mo na zrozumie  te s owa 
jako ch  wyznaczenia pewnych granic 
�orientowania si  na Europ � i integracji z jej 
przewodnimi ideami. W momencie ich prze-
kroczenia, przek ad literacki z integralnej 
cz ci projektu modernizacyjnego na rzecz 
tworzenia samoistnej kultury ukrai skiej, 
stawa  si  hamulcem, zatrzymuj cym j   
w okresie dzieci ctwa i infantylnego na la-
downictwa. 

Drugi rozdzia  ksi ki traktuje o recep-
cji i reakcji ukrai skich autorów na do-
wiadczenia ich najbli szych s siadów, 

czyli Polaków i Rosjan. Korbicz staje na 
stanowisku, i  fakt s siedztwa nie jest wy-

cznie polem dla bada  zwi zków bezpo-
rednich (wp ywów, zapo ycze ) lub po-

szukiwa  podobie stw typologicznych. 
Badaczka zajmuje tu bardziej zdecydowan  
pozycj  i odwo uje si  do tezy holender-
skiego literaturoznawcy Douwe�y W. Fok-
kemy, który stwierdzi , e niemo liwe jest 
jakiekolwiek rozpatrywanie historii litera-
tury Niderlandów w izolacji od faktu s -
siedztwa niemiecko-, francusko- i angloj -
zycznych narodów i ich kultur. 

Podobnie pozna ska ukrainistka za-
uwa a, e po o enie Ukrainy pomi dzy 
prawos awn  Rosj  i katolick  Polsk , czyli 
pomi dzy dwoma odmiennymi, ale samo-
istnymi modelami kulturowymi, spowodo-



Omówienia, przegl dy 

255 

wa o, e ukrai ska kultura musia a nabra  
syntetycznego charakteru, który w jej wy-
padku oznacza  bizantyjsko- aci sk  dycho-
tomi . Ukrai skie istnienie �pomi dzy� 
kszta towa o mentalno  tego narodu jako 
otwartego na inno  i lojalnego w stosunku 
do obcego. Ta pozytywna sk din d cecha 
dzia a a jednak zazwyczaj nie na korzy  
formowania si  ukrai skiego �oblicza� na-
rodowego, gdy  pozbawia a go dostatecznie 
wyra nych rys. 

Obawa przed rozmyciem si  w polu si-
owym ju  to kultury polskiej, ju  to kultu-

ry rosyjskiej z jednej strony wp ywa a na 
czujno  ukrai skich krytyków, z drugiej 
za  nie mog a ca kowicie zag uszy  ch ci 
skorzystania z po ytecznego do wiadcze-
nia s siadów. 

Polskie ycie literackie pocz tku XX 
stulecia, przede wszystkim za  idee M odej 
Polski, mia y na gruncie ukrai skim swoich 
gor cych zwolenników i zaciek ych wro-
gów. Dla Iwana Franki s owo dekadentyzm 
oznacza o synonim zwyrodnienia sztuki, 
zagnania jej w � lepy k t�, z którego nie 
wida  dróg jej dalszego rozwoju. Autor 
Moj esza widzia  w poezji polskich moder-
nistów jedynie kapitulacyjne nastroje 
zw tpienia i pesymizmu. 

Stonowanym odbiorc  polskiego mo-
dernizmu i tym samym oponentem Franki 
by  Wasyl Szczurat, który � jak pokazuje 
Korbicz � swoimi artyku ami przygotowy-
wa  ukrai skiego czytelnika na recepcj  
poezji, w której warto ci estetyczne sta y 
ponad dydaktyzmem i postulatami socjal-
nymi. 

Odr bn  kwesti  w stosunkach polsko-
ukrai skich, któr  porusza badaczka jest 
reakcja krytyków na wydan  w 1884 roku 
powie  Ogniem i mieczem Henryka Sien-
kiewicza. Jak wiadomo, wytworzy a ona  
w wiadomo ci polskiego spo ecze stwa 
ca y system mitologemów demonizuj cych 
Ukrain  i jej mieszka ców. Odpowied  

ukrai skich publicystów, w tym Mychaj a 
ozynskiego, mia a kontrdyskursywny cha-

rakter i by a oskar eniem Sienkiewicza  
o instrumentalne potraktowanie narodu 
ukrai skiego w celu �pokrzepienia serc� 
swoich rodaków. Korbicz przyznaje przy 
tym, e nawet najwi kszy gniew ukrai -
skiego pióra nie by  w stanie zmieni  faktu, 

e polskie kolektywne wyobra enie o Ukra-
inie istnia o i istnieje nadal w g ównej mie-
rze w oparciu o Sienkiewiczowsk  wizj . 

Tymczasem ukrai skie spojrzenie na 
rosyjsk  kultur  warunkowa a d ugoletnia 
historia istnienia Ukrainy w granicach Im-
perium Rosyjskiego, która w konsekwencji 
zrodzi a hybrydyczn  sytuacj , w której 
ukrai ska kultura sytuowa a si  wewn trz 
�wielkoruskiej�. Sama orientacja na nieza-
le no  i samoistno  okazywa a si  przez 
to cz sto niewystarczaln . S uszne by y  
w tym kontek cie uwagi jednego z autorów 
�Ukrai skiej Chaty� Andrija Towkaczew-
skiego, który stwierdza , e Ukrai cy yj -
cy w Imperium Rosyjskim nie tylko znaj-
dowali si  pod wp ywem kultury �wiel-
koruskiej� (czyli rosyjskiej), ale cz sto uto -
samiali si  z ni  w wi kszym stopniu 
ani eli z kultur  ukrai sk . Wobec tego 
Towkaczewski przestrzega  przed aktem 
radykalnego odci cia si : (�) jak bardzo 
by my nie chcieli pozby  si  wielkoruskiej spu-
cizny, to nie jeste my w stanie tego zrobi , 

poniewa  nie mieliby my wówczas z czym 
rozpoczyna  swe nowe ycie (s. 161). 

W ostatnim rozdziale ksi ki badaczka 
przedstawia katalog obrazów Europy, jakie 
nosili w sobie najwa niejsi twórcy ukrai scy 
prze omu stuleci, a tak e jak widzia y Za-
chód ugrupowania literackie tego czasu na 
Ukrainie. I tak, Iwan Franko chcia  widzie  
Europ  jako �wspólnot  ró nic�, czyli miej-
sce, gdzie odr bne literatury poddaj  si  
wspólnym tendencjom rozwojowym, przy 
jednoczesnym zachowaniu indywidual-
nych cech. Twórczo  esi Ukrainki, orga-
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nicznie cz cej w sobie ukrai sko  i eu-
ropejsko , by a swoistym ywym reliktem, 
dowodz cym integralno ci dawnej kultury 
ukrai skiej (wywodz cej si  z tradycji  
kozackiej szlachty) z europejskim konty-
nentem kulturowym. Myko a Woronyj 
nawo ywa  do otwarcia si  na najlepsze 
zdobycze europejskiej kultury, do których 
zalicza  m.in. filozofi  niemieck  oraz fran-
cusk  poezj . Poeci spod znaku �M odej 
Muzy� otwarcie mówili ju  o tym, e kultura 
europejska to dla nich kultura wolna od spo-
ecznych zobowi za . 

Podsumowuj c prac  Zachid, Pol�� a, 
Rosija� Haliny Korbicz nale y zwróci  
uwag  na dwa aspekty, które przes dzaj   
o wadze tej ksi ki. Po pierwsze, stanowi 

ona istotne dope nienie wewn trzukrai -
skiej dyskusji na temat rodzimych przeja-
wów modernizmu. Po drugie, obszerne jej 
fragmenty mog  by  atrakcyjne dla pol-
skiego lub rosyjskiego odbiorcy, poniewa  
pozwalaj  zapozna  si  z obcym (w tym 
wypadku ukrai skim) spojrzeniem na ich 
ojczyste kultury. Polski czytelnik jest  
w o tyle lepszej sytuacji, e bior c pod 
uwag  miejsce pracy autorki, mo emy si  
spodziewa , e wybrane podrozdzia y tej 
publikacji zaczn  si  wkrótce ukazywa   
w polskim t umaczeniu w ró nych literatu-
roznawczych periodykach. 

Ryszard Kupidura 


