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craHeM H H ynaBaMH, HH KpojimcaMH. ByaeM jnoAbMH" (jde o aluzi na znamy roman Fazyla 
Iskandera Krdlici a hroznySi, rus. 1988). Zaujme studie Jozefa Sipka pravś o slovech-reali-
ich a etymologizujici, nćkdy vśak jen vykladov6 „pfibliźna" titulni stat" Niny Sćipanske 
B noucKwc 3KeueaneHmHOcmu. 

V oddfle pfekladatelskem zaujmou prace Natalji Kiseljovove, Ivany Kupkove, Zuza-
ny Mi§kovicovć a Stanislavy Obickć (Nazvy napoju v Jerofejevovć próze Moskva-Petuś-
ky). Oldfich Richterek pfispćl bohatć dokumentovanou a invenćni studii o pfekladu meta
fory. 

Sbornik je - jak jiż fećeno - reprezentativni: ukazuje na posuny durazu a hlavni, pfe-
vażujici, namnożę viak jen povrchnć koniunkturalni tćmata. Ponekud jiź vyćpelo tema l i 
teratury a naboźenstvi, resp. cirkvi: je tfeba k tomuto tematu pristoupit invenćneji, i tam je 
stale co objevovat; stranou zustava tćma ruskeho konzervatismu v literaturę. Sbomik radu 
zmćn i setrvalost jak v lingvistice, tak v literami vćdć, kulturologii a translatologii relativ-
nć pfesne zrcadli. 

Iw Pospisil 

Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany.) 
Pod redakcją Joanny Goszczyńskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet War
szawski, Warszawa 2003, 226 s. 

Zbiór tekstów, który powstał na warszawskiej slawistyce ma niezwykle różnorodny 
charakter. Pierwszym punktem odniesienia dla wszystkich prac jest pojęcie tożsamości. 
Każdy z autorów przyjmuje inną definicję pojęcia, które daje przecież ogromne możliwoś
ci interpretacyjne i pozwala na przyjęcie wielu metod badawczych. Heurystyka, dekon-
strukcja czy gender studies to tylko niektóre z przyjętych metodologii. 

Drugim elementem łączącym wszystkie prace jest pojęcie Słowiańszczyzny zachod
niej i południowej. W polu zainteresowania autorów znalazły się więc: Czechy, Słowacja, 
ukraińsko-polskie pogranicze, następnie Bułgaria, Macedonia i Chorwacja. Rozważania na 
temat wspomnianego obszaru nie ograniczają się do określonego momentu historycznego. 
Odnajdziemy tu tekst o bułgarskim świętym z okresu średniowiecza, o twórcy czeskiego 
odrodzenia narodowego, J. K. Tylu, czy o iluzjach tożsamości austro-węgierskiej, rozpat
rywanych na przykładzie utworów Chorwata Miroslava Krleży. W zbiorze znajdują się 
również prace poświęcone współczesności. 

Tu nie mogło zabraknąć analizy Tożsamości Milana Kundery, utworu będącego swo
istym podsumowaniem rozważań pisarza na temat tożsamości. Autor rozgranicza twór
czość Kundery na dwa etapy: „czeski" i „francuski", którym odpowiadają dwa typy tożsa
mości występujące w dziełach pisarza: tożsamość pozostająca w związku z historią oraz ta 
oderwana od niej; pisane są odpowiednio przez duże i małe „h". Dzieje narodów, wojny, 
rewolucje to domena Historii, którym przeciwstawia się -mała - historia jednostek, ludzka 
codzienność. W refleksjach Kundery o tożsamości nie odnajdziemy ostatecznej definicji 
pojęcia, lecz stwierdzenie, że jest ono zbyt dynamiczne i płynne, by można je zawrzeć w 
sztywnej formule. Tożsamość jest według pisarza kolekcją masek, nakładanych przez 
jednostkę w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje. 

51 



OPERA SLAYICA, XVI, 2006, 1 

Do słowackiego obszaru kulturowego odwołuje się Joanna Goszczyńska, która na 
przykładzie do dziś nieopublikowanego poematu romantycznego Matora pokazuje wizję 
narodu słowackiego stworzona przez Michała Miroslava Hodźę. W jego rozważaniach 
przeważa krytyczny punkt widzenia odnosenie narodu słowackiego. Nie odnajdziemy ani 
śladu mesjanistycznych wizji narodu słowackiego, popularyzowanych w literaturze roman
tycznej. Hodźa bardziej realistycznie spogląda na własny naród, przypominając niechlubne 
momenty w przeszłości Słowaków. Uważa, że przed rewolucją 1848 roku nie potrafili się 
porozumieć z narodem węgierskim, co doprowadziło do fatalnej w skutkach decyzji: pod
czas Wiosny Ludów opowiedzieli się po stronie Wiednia. Poza tym przyczyny niepowod
zeń dopatruje się Hodźa przede wszystkim w psychologii narodu słowackiego, który uwa
ża za nację niewolników, istot biernych i skłóconych. W wizji Hodźy, polemicznej wobec 
propozycji Stura, zauważalny jest brak złudzeń wobec idei panslawizmu. Autor poematu 
dostrzega bankructwo wielkich idei, nadzieję pokładając w duchowym posłannictwie 
jednostki. 

W kolejnym z tesktów, tym razem dotyczących Bułgarii, Grażyna Szwat-Gyłybowa 
analizuje bogomilstwo - średniowieczny światopogląd, który okazał się jednym z najbard
ziej wpływowych nurtów w historii bułgarskiej duchowości. Autorka zajmuje się jednym 
z najnowszych tekstów poświęconych bogomilstwu. Poświęca jednak uwagę nie tyle sa
memu zjawisku - zdążyło ono bowiem zostać poddane licznym opracowaniom - co skupia 
się na funkcjonowaniu mitu bogomilskiego w bułgarskiej świadomości. Sposoby recepcji 
tego mitu, metody jego reinterpretacji we współczesności prowokują autorkę do refleksji 
na temat conditio bulgarica. Okazuje się, że bogomilstwo, którego kres nastąpił w X V 
wieku, do dziś inspiruje zbiorową wyobraźnię, doczekując się licznych aktualizacji. M a 
znaczenie chociażby w tworzeniu nowego wizerunku Bułgara, opozycyjnego wobec obra
zu wykreowanego w okresie odrodzenia narodowego. Stereotypowe wyobrażenie „prawo
sławnego patrioty" zostaje zastąpione wizją Bułgara-wiecznego heretyka, inicjatora oświe
conego humanizmu, religijnego reformatora, praojca nowoczesnych form duchowości typu 
New Age. 

Do najciekawszych prac w zbiorze należy tekst Danuty Sosnowskiej, poświęcony 
polsko-ukraińskim nieporozumieniom na gruncie pojmowania wspólnej historii. Autorka 
przywołuje zbiorowe wyobrażenia, które w dziewiętnastym stuleciu funkcjonowały 
w świadomości Polaków i Ukraińców i wpłynęły na uformowanie ich wzajemnych wize
runków. Te wyobrażenia w znacznym stopniu zostały wykreowane przez literaturę każde
go z narodów. Danuta Sosnowska ukazuje konflikt owych wyobrażeń, przywołując kilka 
„figur skłóconych wyobraźni" i analizuje znaczenie każdej z nich w polskiej oraz ukraiń
skiej świadomości. Jedno z owych pojęć to metafora „pustej przestrzeni" towarzysząca 
polskiemu postrzeganiu Ukrainy, a pojawiająca się między innymi w powieściach Sienkie
wicza. Dopiero misja Rzeczpospolitej miała, według polskiej wersji, ożywić cywilizacyjne 
pustkowie ukraińskie. Z drugiej strony problem oczywiście wyglądał inaczej: ukraińscy 
historycy dowodzili, że udział Polski w procesie zasiedlania Ukrainy wiązał się z aktami 
samowoli, bezprawia i okrucieństwa. Tego typu przykładów autorka podaje kilka. Jej 
analiza metafor, wytworzonych w zbiorowej świadomości każdego z narodów, pokazuje 
mechanizm tworzenia konfliktów między Polakami a Ukraińcami. Odmienne interpreto
wanie faktów, różnice w postrzeganiu danego problemu, to główna przyczyna wzajemnej 
niechęci Polaków i Ukraińców. Ta obustronna niechęć, która skutecznie podsycała literatu-
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ra, nie zakończyła się - jak wiadomo - w dziewiętnastym stuleciu, lecz objęła wiek dwu
dziesty. Obecnie rysuje się szansa na bardziej przyjazne stosunki między Polską a Ukrainą. 

Zaprezentowana książka jest pierwszym tomem z cyklu rozważań o tożsamości. 
Właśnie została wydana część druga Problemów tożsamości kulturowej w krajach sło
wiańskich. Tym razem w kręgu zainteresowań badaczy znalazł się wiek dziewiętnasty 
i odrodzenie narodowe na terenach zachodniej i południowej Słowiańszczyzny. 

Sylwia Siedlecka 

Ruska literatura a svSt 

Zahrddka, A/.: Ruska literatura XIX. stoleti v kontextu evropskych literatur (Osob-
nosti a dialog literatur). Periplum, Olomouc 2005, 279 s. 

Olomoucky rusista Miroslav Zahradka syntelizuje svou rusistickou tvorbu v serii pfe-
hledu ruskę literatury 19. a 20. stoleti. T i , kdo znaji jeho ranę prace, v6di, żejeho pojedna
ni o ruskę valećne próze sahaji hluboko do 19. stoleti s razantnimi vystupy kołem duleżi-
tych vojenskych a politickych udalosti stoleti minuleho; jsou v§ak znamy take jeho prace 
o tematice a poetice dśl K. Fedina a M . Solochova, vztahovć studie k A . Fadejevovi a redi-
govani a spoluautorstvi slovniku ćesko-ruskych literamich vztahu. V5e v tomto svetć pod-
lćha kose ćasu, ale myslim, że rada Zahradkovych prąci si svou hodnotu - materialovou 
a dilem i analytickou - uchovala. Soustfedćni na pfehledove, portrćtni a kontaktove prace 
je charakteristickć i pro tuto novou publikaci. 

Autor si k rozboru ruskę literatury 19. stoleti vytvofil pfedpoli jiż v kapitole nazvane 
Pred Puśkinem, kde najdeme portrety mj. A . Kantćmira, V . Trediakovskeho, M . Lomono-
sova, A . Sumarokova, D. Fonvizina, G. Dćrźavina, Kateriny II., I. Krylova, A . Radiśćeva, 
N . Karamzina a Pu5kinovych bezprostfednich predchudcu K. Bat'u5kova a V . Żukovskćho. 
Zahradka dśli ruskou literaturu pfedminuleho stoleti na portrćty a ianry. Kołem portretu 
klićovych autoru ćasto seskupi „plejady" dalśich, także napf. v kapitole Puśkin najdeme 
autory tzv. PuSkinovy doby, tedy spolużaky z carskoselskeho lycea, souputniky a historic-
ke romanopisce. Tentokrat nezapomnćl ani na agenta carske tajne policie F. Bulgarina. 
Kdyz probira Gogola, neopomene ani jine petrohradskć Malorusy (Ukrajince) - Kvitka 
Osnovjanenka a Hrebinku; s N . Nćkrasovem probira dobovou socialni a jinou poezii, ale 
take literami kritiku, a nezapomene ani na fiktivniho Kozmu Prutkova. S Ostrovskym mu 
souzni ruskę drama vćetnć Suchovo-Kobylina, s Turgenćvem jdou ruku v ruce prozaici po
litickych temat, samostatne portrćty maji I. Gonćarov, M . Saltyklov-Sćedrin, F. Dostojev-
skjj a L . Tołstoj; ponekud neorganicky tu pusobi vsuvky o próze a poezii 70.-80. let 19. 
stoleti; vśe konći skoro kłasicky Korolenkem a Ćechovem, pfićeml pośledni kapitola pre-
kraćuje i ramec 19. stoleti v portrćtech Gorkeho, Kuprina, Bunina, Andrejeva, Serafimovi-
će, Veresajeva a prvnich modernistu. 

V5e je dob?e a pfehlednć uspofadano, doplnśno skoro up to date a hlavnć prosyceno 
vstupy z evropskych a svćtovych souvislosti: jde o inspiraci, podnity, ale take recepci. Za
hrddka tu postupoval sv£domitć; najdeme tu pasaże o skandinavskych literaturach, vstupy 
do asijskych kultur a literatury americke - ovSem kromć tradićni triady Francie - Nćmecko 
- Anglie - a Slovanu, specificky Cechu a Slovaku. Problemem ov5em je nesoustavnost 
a nerovnovaźnost tfichto vstupu a jejich neproporcionalnost a neduslednost. 
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