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* RECENZE *

Problémy tožsamošci kulturowej w krajach stowiaňskich 2 (Jej formy i przemiany) Pod redakcja. Joanny Goszczyňskiej, Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, 193 s.
W Instytucie Slawistyki Zachodniej i Poludniowej Uniwersytetu Warszawskiego powstal drugi juž tom, pošwiecony wažnemu we wspótczcsnej humanistyce problemowi,
jakim jest kwestia tožsamošci. O ile pierwsza cz;šč (wydana w 2003 roku) miafa formui;
bardziej otwarta., czešč druga posiada punkt odniesienia w postaci koncentracji na wieku
dziewi;tnastym oraz - w wiejcszošci tekstów - na odrodzeniu narodowym, czyli niezwykle
wažnym dla omawianego obszaru okresie, w którym pojede tožsamošci, jej ksztattowania,
definiowania bylo czymš kluczowym.
Najwi;ksza ilošč tekstów porusza kwesti; czeskiego obszaru kulturowego, a každý
z autorów proponuje inne spojrzenie na problém tožsamošci. Praca Marcina Filipowicza
ukazuje proces ksztattowania s i ; czeskiej tožsamošci narodowej na przyktadzie wiejskiej
literatury kobiecej. W utworach Karoliny Světlej i Boženy Němcovej dochodzi do odtwarzania matriarchatu oraz zdefiniowania roli kobiety i samej kobiecošci - pisze autor, wskazujac na toposy i symbole narodowe (Libusza, Wielka Bogini), których wyražne slady odnadziemy w prozie omawianych pisarek. Autor pracy wskazuje tež na szerszy kontekst pisarstwa wiejskiego, które poprzez odwolania do problematyki pici, kobiety stwarzalo nowe wzorce narodowe, opozycyjne wobec wzorców niemieckich.
Odmienny charakter ma tekst Patrycjusza Pajaka, który podejmuje kwesti? tožsamošci
jednostkowej. Na przykladzie noweli Juliusa Zeyera Dům U tonoucí hvězdy, której bohaterowie - Czech i Slowak - žyja. w Paryžu koňca dziewi?tnastego stulecia, autor pokazuje
procesy tožsamošciowe - samorealizacji, poznania i samopoznania w przestrzeni miedzykulturowej. Tlem rozwažaň nad bohaterami jest dogtebna analiza przestrzeni, która wykazuje w noweli Zeyera dwuznaczne nacechowanie. Z jednej strony jest to przestrzeň wolnošci, która otwiera možliwošč autokreacji, z drugiej - cechuje ja^ obcošč, wynikaja^ca
z braku hierarchii i punktów odniesienia, które mogtyby byé podložem procesów samostwarzania s i ; jednostki.
Syntetyczne podejšcie do problému tožsamošci, rozumianej zarówno jako došwiadczenie jednostkowe, jak i element istotny w ksztattowaniu s i ; národu czeskiego, podejmuje
tekst Roberta Kulmiňskiego, w którym dochodzi do konfrontacji problému tožsamošci
i šmierci. Przywolujac postaci i zdarzenia z historii Czech, takie jak m;czeňska šmierč
šwi;tego Waclawa, pogrzeb K . Havlíčka Borovskiego czy slynne akty spalenia b^dž samospalenia w dziejach Czech, wskazuje na silné ich sprz;ženie z procesami ksztattowania
badž umacniania narodowej šwiadomošci.

55

O P E R A S L A V I C A , X V I I , 2007, 1

Joanna Goszczyňska, wykorzystuja^c korespondencj? slowackiego poety romantycznego Samo Bohdana Hrobonia, ukazuje procesy samookrešlenia narodowej tožsamošci. Owe
przemiany obrazuje przede wszystkim warstwa j?zykowa listów Hrobonia. Poczajkowa
identyfikacja z czeskoslowackim obszarem kulturowo-jezykowym zmienia si? z czasem
w wahanie mi?dzy poczuciem wíasnej czeskošci i bycia Slowakiem, by na powrót zaowocowač scaleniem w akcie przyjecia tožsamošci slowackiej (na co miato wplyw osobiste
rozczarowanie Czechami). Hroboň skupiat swe nadzieje na Slowacji, której miaia wedlug
niego przypašč kluczowa rola duchowego przywódcy innych narodów slowiaňskich.
W studium Macieja Falskiego odnajdziemy analiz? miejsca Dubrownika w chorwackiej przestrzeni narodowej, okrešlane z perspektywy dziewi?tnastowiecznych twórców
chorwackich. Dubrownik - jako enklawa wolnošci, ale i symbol wielkich tradycji literackich - stal si? punktem licznych odniesieň dla dzialaczy narodowych, którzy mogli nobilitowač chorwacka_ histori? i kultur? poprzez wpisanie jej w obreb tradycji dubrownickiej.
Jednoczešnie Dubrownik nie stanowil niekwestionowanego wzoru dla ideologów odrodzenia: jego zbytni kosmopolityzm, w czasie akcentowania rodzimych wzorców, nie mógl kojarzyó si? dobrze.
Zakres podejmowanej problematyki poszerzaja_ artykuly Gražyny Szwat-Gylybowej
i Magdy Boguslawskiej. Pierwsza z autorek rozpatruje bulgarskie problémy z tožsamošci^,
analizujac znaczenie postaci dziewi?tnastowiecznego mistyka Petyra Dynowa, który po
powrocie z Amery ki stal si? inspiratorem nowych form duchowošci. Sam Dynow, jak
równiež sposoby interpretowania tej postaci przez biografów (autorka w znacznej mierze
pošwi?ca uwag? biografii Dynowa autorstwa Atanasa Slawowa) rzucaj^ šwiatlo na bulgar
skie sposoby pokonywania kompleksów zapóžnienia, poczucia marginalizacji, a wr?cz poprzez wskazanie na doniostošč roli Dynowa i jego duchowej spušcizny - na nobilitacj?
wlasnego národu jako prekursora nowoczesnošci.
Magda Bogustawska w swym tekšcie pošwi?ca uwag? wažnemu artykulowi serbskiego uczonego Lazy Kosticia z przelomu X I X i X X wieku pod tytulem Narodno glumovanje. Badaczka udowadnia, že artykul Kosticia stanowi nie tylko inicjacj? teroretycznego
nurtu serbskiej teatrologii, lecz - poprzez odwolanie si? do wzorców rodzimych (doniosla
rola widowisk ludowych) czyni folklor rama^ porozumienia z serbskim odbiorca^.
Odwolanie do form ludowych pozwala na uczynienie tej sféry wyróžnikiem serbskošci, na
docenienie rodzimych wartoáci jako wažnych i niepowtarzalnych.
Róžnorodnošé zamieszczonych w tomie tekstów jest jego zálety. Nie moglo byč inaczej, zwažywszy na sama^ róžnorodnošé tekstów stanowiacych baz? rozwažaň czy chočby
na sama, migotliwošč poj?cia tožsamošci (szczególnie gdy wežmiemy pod uwag?, že wiek
dziewi?tnasty byl czasem klopotów z tožsamošciq mlodych narodów slowiaňskich). Nizzaležnie od tego, z tekstów wytania si? pewien obraz tožsamošci, jako czegoš, co ciqgle wymaga dookrešlenia, zdefiniowania na nowo. Tožsamošč odkrywa si? lub projektuje i pro
ces ten trwa niezaležnie od czynników zewn?trznych, o czym przekonuje chociažby
umieszczony w tomie tekst Jerzego Molasa o teorii dotyczacej iraňskiego pochodzenia
Chorwatów. Wielowiekowe dzieje przeksztatcania i przyswajania owej etnogenetycznej
legendy moga_ byč przykladem rekonstrukcji samej tožsamošci oraz dynamiki tego pro
cesu, który odniešč možemy nie tylko do Chorwacji, lecz do obszaru Zachodniej i Poludniowej Slowiaňszczyzny.
Sylwia Siedlecka
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