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MIECZYS¸AW DÑBROWSKI

Problematyka mniejszoÊci narodowo-etnicznych,
kulturowych i seksualnych 

w literaturach s∏owiaƒskich po 1989 roku

Przypomnijmy s∏ownikowà definicj´ mniejszoÊci. Brzmi ona tak: MniejszoÊci,

spo∏ecznoÊci trwale zamieszkujàce na pewnym terytorium (zw∏. paƒstwa), ró˝niàce

si´ od wi´kszoÊci jego mieszkaƒców (lub od spo∏ecznoÊci panujàcej politycznie) cechà

(lub cechami), które powodujà uznawanie ich w ÊwiadomoÊci spo∏.[ecznej] za od-

mienne, a w stosunkach spo∏.[ecznych] wywo∏ujà nieraz dyskryminacj´; cechà takà

bywa religia, j´zyk, ÊwiadomoÊç nar.[odowa], kultura itd. Wspó∏czeÊnie poj´cie m.[niej-

szoÊci] jest rozumiane nieco szerzej, np. m.[niejszoÊci] seksualne, kobiety jako

m.[niejszoÊç] upoÊledzona (Tomaszewski: 253).

To wprowadzenie sk∏ada si´ z kilku tez, gdzie rozwa˝am pokrótce zagadnienia, jak

mi si´ wydaje, zupe∏nie na dzieƒ dzisiejszy w zwiàzku z powy˝szym podstawowe.

Teza 1:
Poczàtek myÊlenia opozycjà mniejszoÊç/wi´kszoÊç 

w paƒstwie narodowym

Jak pokazujà teksty znanych badaczy (Gellner), sama idea paƒstwa w nowo˝yt-

nej Europie wcale nie jest stara, wskazuje si´ tu przede wszystkim na Bismarcka

i jego wysi∏ek, aby w ostatniej çwierci XIX wieku scaliç w jeden organizm, paƒ-

stwowy w∏aÊnie, liczne samodzielne ksi´stwa i ziemie niemieckie. Mo˝na si´gnàç

nieco g∏´biej i wskazaç na Napoleona i ide´ wielkiej Francji, którà realizowa∏ –

do czasu – kosztem innych paƒstw, mo˝na wreszcie wskazaç na kszta∏towanie si´

wielkiej Rosji poprzez dzia∏ania carycy Katarzyny czy cesarsko-królewskiej monar-

chii habsburskiej. Zauwa˝my jednak, i˝ wsz´dzie tam szanowano wieloÊç narodo-

woÊciowà, cesarz Franciszek Józef I zwraca∏ si´ w kilku j´zykach oficjalnych „do

moich ludów”, Rosji zale˝a∏o g∏ównie na podbojach terytorialnych i dopiero Sta-

lin zaczà∏ przesuwaç ca∏e narody i etnie w miejsca bardziej z jego punktu widze-

nia strategiczne, a nawet je likwidowaç. W sumie chodzi o to, ˝e mamy w tych



wszystkich przypadkach, a zw∏aszcza w pierwszym, pruskim, przyk∏ad kszta∏towa-

nia nowego dyskursu, w którym kategoria paƒstwa zacz´∏a dominowaç kategori´

narodu (ludu). Dawniejsze organizmy paƒstwowe tolerowa∏y w zasadzie wspó∏ist-

nienie rozmaitych grup narodowoÊciowych i nie widzia∏y w tym nic z∏ego, ˝e mie-

szajà si´ mi´dzy sobà, handlujà, koegzystujà. Bra∏o si´ to z jeszcze wczeÊniejsze-

go doÊwiadczenia pierwotnej wymiany towarowej, w´drownych kupców, szlaków

handlowych itp., które cieszy∏y si´ dobrà opinià, gdy˝ przywozi∏y towary i wieÊci

z innego, egzotycznego, Êwiata, co zawsze by∏o niezmiernie po˝àdane. Istnia∏y

wi´c jakieÊ formy organizacji terytorialnej (królestwo, monarchia, republika), ale

nigdzie tam nie obowiàzywa∏a twarda regu∏a myÊlenia kategoriami paƒstwa naro-

dowego. Ta koegzystencja tak˝e nie by∏a idylliczna, to wiemy, g∏ównym powodem

i zarzewiem niesnasek by∏y kwestie religijne, wojny i waÊnie na tym tyle wybucha-

∏y raz po raz i trwa∏y niekiedy bardzo d∏ugo. Przyczynia∏a si´ do tego regu∏a Cuius

regio, eius religio, która s∏u˝y∏a w∏adzy od 1555 roku. W miar´ jednak – myÊl´

o XIX wieku – jak s∏ab∏y te impulsy w procesie sekularyzacji, pojawia∏y si´ inne:

w postaci paƒstwa narodowego, jednolitego, „czystego” etnicznie i zwartego wo-

kó∏ tzw. idei paƒstwowej. Tu warto przywo∏aç rozpoznania Hansa Kohna, który

uwzgl´dnia dwa modele narodu: zachodni (oÊwieceniowy, francuski, mieszczaƒ-

ski), który oparty jest na zasadach terytorialno-politycznych, a polega na respek-

towaniu regu∏ prawnych i wolnym wyborze przynale˝noÊci paƒstwowej (model:

„chc´ byç...”) oraz model wschodni (niemiecki – sic! – etniczny lub „romantycz-

ny”), gdzie wyznacznikiem podstawowym jest przynale˝noÊç etniczna i zwiàzane

z tym kategorie w rodzaju „losu narodowego”, „pos∏ania” etc. (niem. Blut- und

Bodenregel; model: „jestem...”) (Leutzeler 1995: 97). Zdaje si´, ˝e im dalej na

wschód, tym bardziej ta koncepcja si´ potwierdza (por. polski mesjanizm). Homi

Bhabha wià˝e fenomen paƒstwa z procesami wykorzenienia, które zapoczàtkowa-

∏a jego zdaniem fala emigracji z po∏owy XIX wieku, gdzie, zamiast rzeczywistego

doÊwiadczenia bycia w okreÊlonym Êwiecie, konstruuje si´ odpowiedni j´zyk wy-

pe∏niony metaforami paƒstwa narodowego. Sàdzi on jednak, i˝ w istocie by∏a to

jedynie próba retorycznego zamazywania coraz g∏´bszych ró˝nic i niespójnoÊci

w paƒstwie, które by∏o bardziej hybrydyczne z powodu ∏àczenia ró˝nic kulturalnych

i to˝samoÊciowych ni˝ to mo˝na by∏o przedstawiç w hierarchicznych czy binarnych

strukturach opisujàcych antagonizmy spo∏eczne (Bhabha 1997: 150). DziÊ wiemy co-

raz wyraêniej, ˝e paƒstwa ÊciÊle jednonarodowego, zw∏aszcza w ma∏ej Europie

i wobec tak splàtanych w przesz∏oÊci interesów, nie by∏o i byç nie mog∏o (Kessler,

Wertheimer 1995: 279). Elisabeth Bronfen mówi o narodzie jako „wyobra˝onym

spo∏eczeƒstwie”, którego cechà fundamentalnà jest pragnienie sensu i koherencji

oraz ˝e – w istocie – poj´cie narodu ∏àczy si´ natychmiast z kategoriami ró˝nicy

etnicznej, j´zykowej, kulturowej i wszelkiej innej (Bronfen 1997: 2). Podobnie jak

si´ sàdzi wspó∏czeÊnie, ˝e nie ma czystej kultury, lecz ˝e wszystkie sà wymiesza-

ne, hybrydyczne, tak trzeba te˝ uznaç, i˝ równie˝ w ˝adnym paƒstwie nie da si´

uzyskaç absolutnej czystoÊci etnicznej (jak wiadomo z historii, próby idàce w kie-

runku osiàgni´cia idealnego stanu w tym wzgl´dzie doprowadzi∏y do wielkiego

kryzysu cz∏owieka). Bhabha dodaje, i˝ naród nie jest ju˝ znakiem nowoczesnoÊci

(Moderne), gdzie ró˝nice kulturowe rozpuszczone (homogenisiert) sà w „horyzon-

8 MIECZYS¸AW DÑBROWSKI



talnym” widzeniu spo∏eczeƒstwa, a jeÊli si´ jeszcze takim poj´ciem operuje to ra-

czej ze z∏à wiarà i wykorzystujàc w tym celu stereotypy (Bhabha 1997: 164, 168),

dziÊ zwraca si´ raczej uwag´ na podzia∏y pionowe, na ró˝nice, widzi si´ dialek-

tycznie, a nie roz∏àcznie i w izolacji.

Godne podkreÊlenia jest te˝ niemal automatyczne przechodzenie od refleksji na-

rodowej do kulturowej, ˝adne z tych poj´ç nie funkcjonuje ju˝ samodzielnie, ˝adne

z nich nie jest te˝ stabilne. Charakterystyczne dla okresu przechodzenia od moderni-

stycznej do postmodernistycznej konstelacji sà zmiany to˝samoÊci ze statycznej na p∏yn-

nà, od jednoznacznoÊci do ambiwalencji – pisze Luetzeler (Luetzeler 1995: 95).

Teza 2: 
Dyskurs jawny i dyskurs utajony w obr´bie paƒstwa narodowego

Nawet wi´c je˝eli próby konstruowania paƒstwa narodowego by∏y skazane na

niepowodzenie (choç wynika∏y z ch´ci uratowania zachowaƒ wspólnotowych), to

w momencie ich obowiàzywania nale˝a∏o udawaç, ˝e jest tak, jak wydawa∏o si´

w∏adcom. Pojawia∏o si´ prawo mimikry, maranizmu (to w zwiàzku z ˚ydami w Hisz-

panii), dziÊ nazwiemy to zjawisko dyskursem st∏umionym. ˚adne paƒstwo nie mo-

g∏o, nie by∏o w stanie staç si´ per decret nagle czystym narodowo czy rasowo, nawet

je˝eli wi´kszoÊç obywateli podejrzanych o obcoÊç, tak czy inaczej konstytuowanà,

zosta∏a zmuszona do wyjazdu (wspomniani hiszpaƒscy ˚ydzi w koƒcu XV wieku,

polscy ˚ydzi usuni´ci tu˝ przed wojnà z Rzeszy Niemieckiej, Niemcy wyrzuceni po

wojnie z terenów Polski czy Czech, by nie wspominaç czystek stalinowskich, polskie-

go Marca ’68 czy niedawnych czystek etnicznych na Ba∏kanach), to i tak proces ten

nigdy nie obejmowa∏ wszystkich, zawsze pozostawa∏a jakaÊ grupa, która z takich czy

innych powodów albo nie mog∏a opuÊciç nieprzyjaznego terytorium, albo mog∏a sobie

pozwoliç na pozostanie. Pozostajàc jednak – skazywa∏a si´ na milczenie, na prakty-

kowanie mowy utajonej. Ich dyskurs by∏ dyskursem milczenia, odrzucenia, dyskry-

minacji, nieobecnoÊci – wszystkie te procesy opisa∏ znakomicie Michel Foucault po-

kazujàc, i˝ badacza odleg∏ych epok interesowaç powinno nie to, co le˝y na wierzchu,

co jest jawne i dla ka˝dego jako êród∏o oczywiste, lecz to w∏aÊnie, co ukryte, co

zmarginalizowane, co by∏o pod policyjnym nadzorem, zamkni´te w tajnych archi-

wach – to jest bowiem Êlad dyskursu utajonego, ale rzeczywistego i wp∏ywajàcego

tak czy owak na dyskurs oficjalny (Foucault 1993). Zresztà sà to przecie˝ niedaw-

ne doÊwiadczenia wszystkich krajów komunistycznych: opozycja nie mia∏a tam g∏osu

oficjalnego, nie dysponowa∏a organami prasowymi, lecz jej czyn by∏ obecny i dziÊ

odszukuje si´ te znaki, odczytuje pisma, uzupe∏nia histori´. Dyskurs utajony, j´zyk

milczenia wydaje si´ cz´sto poznawczo bardziej p∏odny ni˝ to, co jest/by∏o dyskur-

sem oficjalnym, nie tylko dopuszczanym, lecz i promowanym, gdy˝ tamten by∏ j´zy-

kiem prawdy egzystencjalnej, ten zaÊ – zwykle tylko j´zykiem prawdy politycznej,

czy zgo∏a ideologii lub propagandy. Trzeba dopowiedzieç, i˝ praca historyka pole-

gaç musi w∏aÊnie na scaleniu tych dyskursów, na oÊwietleniu jednego przez drugi,

wywa˝eniu racji oczyszczonych z emocji: pesymizmu z jednej i triumfalizmu z dru-

giej strony.
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Teza 3: 
Porzàdek/chaos, jednorodnoÊç/wielorakoÊç

Idea paƒstwa narodowego, jednolitego etnicznie i/lub religijnie bra∏a si´ za-

zwyczaj z pragnienia, aby zapanowaç nad chaosem. Paƒstwo wieloetniczne by∏o

(i jest nadal) przestrzenià, w której krzy˝ujà si´ rozmaite wàtki, zadania, dà˝e-

nia, zobowiàzania i gdzie w zwiàzku z tym instytucje paƒstwowe poddane sà nie-

ustannej presji, aby tym wymaganiom sprostaç. Nie jest to, jak wiadomo, ∏atwe,

wymaga wysi∏ku organizacyjnego, logistycznego, cierpliwoÊci, ale przede wszyst-

kim woli politycznej, aby chcieç to robiç szanujàc w obywatelach ich odr´bnoÊç

narodowà, j´zykowà, religijnà, kulturowà itd. To znane k∏opoty paƒstw typu Kana-

da czy Holandia. Opozycja porzàdek/chaos pos∏u˝y∏a Zygmuntowi Baumanowi

do wyjaÊnienia dzia∏aƒ paƒstwa faszystowskiego na przyk∏adzie Niemiec Hitle-

ra, gdzie ustawy norymberskie da∏y formalne prawo do oczyszczania paƒstwa

z elementów obcych w ob∏´dnym projekcie uzyskania absolutnej czystoÊci raso-

wej i etnicznej (Bauman 1995, 2000). WieloÊç etni, to wiele porzàdków mental-

no-obyczajowych, to – zatem – swoisty chaos. WieloÊç próbowano wi´c zastàpiç

jednoÊcià lub – jak w sowieckiej Rosji – tak przesunàç narody na szachownicy

terytorialnej paƒstwa, aby lepiej „pasowa∏y”, mniej zagra˝a∏y, aby je spacyfiko-

waç, a cz´sto zwyczajnie – fizycznie wyniszczyç. WielorakoÊç zawsze wydawa∏a

si´ w∏adzy k∏opotem i zagro˝eniem, Gierek g∏osi∏ has∏o „jednoÊci moralno-poli-

tycznej narodu”, KoÊció∏ polski g∏osi ide´ „Polaka-katolika” czy nawet „katoli-

ka-Polaka” (Bartoszewski, Lewinówna 1996: 15), co nawet jeÊli nie by∏o i nie

jest prawdziwe, pozostawia Êlad w ÊwiadomoÊci i utrwala pewien stereotyp. Po-

rewolucyjna Francja nastawiona by∏a na promowanie obywatela, ale nie grup,

w tym jakichkolwiek mniejszoÊci, np. ˝ydowskiej. Dla ˚yda nale˝y uczyniç wszyst-

ko, dla ˚ydów – nic – komentuje zjawisko, za Sartre’em zresztà, Jan B∏oƒski

(B∏oƒski 1996: 71). Z tego stanowiska wyrós∏ zachodnioeuropejski model asymi-

lacji, który dawa∏ przedstawicielom mniejszoÊci pe∏ne prawa obywatelskie, ale

likwidowa∏ w zamian ich odr´bnoÊç. Jak to formu∏owa∏ Sartre: demokracja w po-

rewolucyjnym francuskim, doÊç radykalnym wydaniu, nie respektowa∏a ˚yda

jako ˚yda i pozostawia∏a jedynie cz∏owieka, abstrakcyjny i uniwersalny podmiot praw

cz∏owieka i obywatela (Sartre 1992: 55).

Teza 4: 
Paƒstwo narodowe jako „swojoÊç”

Tak rozumiane i uporzàdkowane paƒstwo wydawa∏o si´ „swoje” i swojskie za-

razem, mia∏o dawaç poczucie bezpieczeƒstwa, komfort istnienia ka˝demu oby-

watelowi, który – z za∏o˝enia – nie by∏ w niczym inny od swego sàsiada. Takie

paƒstwo pozornie gwarantowa∏o idealnà harmoni´ wspó∏˝ycia w relacji obywa-

tel-obywatel oraz obywatel-w∏adza. Ka˝da w∏adza takiego idea∏u po˝àda, gdy˝

u∏atwia on jej administrowanie, nic wi´c dziwnego, ˝e czasami za zgodà wi´k-

szoÊci obywateli, a czasami zgo∏a ich o racje nie pytajàc, przeprowadza swoje za-
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∏o˝enia. Chodzi zawsze o to, ˝eby obywatel czu∏ si´ silnie zwiàzany z ideà paƒ-

stwa, a stan taki mo˝na osiàgnàç, likwidujàc rozmaite bariery czy przes∏ony –

w postaci wielu etni na przyk∏ad, ró˝nych j´zyków urz´dowych, respektu dla ob-

chodzonych w innych terminach Êwiàt religijnych, rozmaitej architektury budow-

li sakralnych (koÊció∏, meczet, synagoga) sposobów wyra˝ania emocji etc., etc. –

które ten kontakt utrudniajà lub/i rozpraszajà. Paƒstwo narodowe, w s∏ynnej

opinii Mussoliniego, wyra˝a si´ w trzech aspektach: Nic poza paƒstwem, wszyst-

ko dla paƒstwa, nic przeciw paƒstwu (Schlangen 1976: 12). DziÊ paƒstwo rozu-

mie si´ przede wszystkim jako okreÊlone terytorium poddane zarzàdowi jakiejÊ

administracji, która regulowaç powinna podstawowe procesy na tym obszarze

zachodzàce, ale wi´kszoÊç spraw gospodarczych, obyczajowych, dotyczàcych kszta∏-

cenia, wyborów Êwiatopoglàdowych itp. pozostawia si´ obywatelom, ich indywi-

dualnej czy zbiorowej inicjatywie. Paƒstwo ma tylko dostarczyç narz´dzi (w po-

staci stosownych przepisów, czasem Êrodków finansowych) do ich zrealizowania,

reszt´ biorà na siebie podmioty tych dzia∏aƒ. Hugo Dyserinck g∏osi ide´ nieod-

leg∏ego spo∏eczeƒstwa ponadnarodowego (vide: Unia Europejska!), gdzie aspek-

ty narodowe relatywnie stracà na znaczeniu, zyska natomiast ÊwiadomoÊç uni-

wersalna i podmiotowoÊç obywatelska, realizujàca si´ najlepiej w strukturach

lokalnych (idea regionów Europy!) (Dyserinck, Syndram 1992).

Teza 5: 
MniejszoÊç jako innoÊç, obcoÊç, wrogoÊç

Na tle uwag dotyczàcych paƒstwa narodowego mo˝na sformu∏owaç tez´, chyba

nie nazbyt ryzykownà i nieprawdopodobnà, i˝ ka˝da mniejszoÊç – narodowo-et-

niczna przede wszystkim, ale i seksualna, i kulturowa, i religijna – postrzegana

jest jako element inny, obcy lub nawet wrogi. Stopniuj´ Êwiadomie te modusy

percepcji, gdy˝ za ka˝dym z nich kryje si´ odmienny sposób zachowania, rela-

cje mi´dzypodmiotowe. InnoÊç zwiàzana jest z zaciekawieniem, ale i w zasadzie

stosunkiem tolerancyjnym, a czasem nawet przyjaznym. Inny nie musi staç si´

od razu przyjacielem, ale te˝ nie jest postrzegany jako zagro˝enie. ObcoÊç su-

geruje sytuacj´ dystansu, usuni´cie poza kràg doÊwiadczeƒ kolektywnego „my”,

brak akceptacji, wyra˝anej g∏oÊno lub tylko gestem czy zachowaniem, niech´cià.

Stosunek ten przy pewnych sprzyjajàcych okolicznoÊciach (brak miejsc pracy na

rynku, zadra˝nienia na tle religijnym itp.) przeradza si´ we wrogoÊç. WrogoÊç

uwalnia podmioty z koniecznoÊci zachowywania politycznej poprawnoÊci (politi-

cal correctness), pozwala na ujawnienie i demonstrowanie jawnej niech´ci, pro-

wadzi do zbrodniczych czynów. Pojawienie si´ mniejszoÊci wiedzie do odkrycia

w danej spo∏ecznoÊci ró˝nicy (jakkolwiek sygnowanej), ró˝nica zawsze wymaga

zaanga˝owania i pracy poznawczej, aby jà zniwelowaç czy zasymilowaç. Je˝eli tej

woli zabraknie, pozostaje jako istotna bariera komunikacyjna i percepcyjna, któ-

ra rodzi zachowania nacechowane. ObcoÊç, innoÊç, odmiennoÊç jakakolwiek jest

wyzwaniem, wyzwaniem, jak powiada Stanis∏aw Czerniak, w ostatecznym ra-

chunku pozytywnym, gdy˝ zmusza mnie do innowacji w obszarze moich przeko-
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naƒ i zachowaƒ (Waldenfels 2002: XIII). MniejszoÊç wi´c jest przede wszystkim

narzuconym danej spo∏ecznoÊci zadaniem, które ono musi wykonaç, a co robi

zazwyczaj niech´tnie. Frustracje z tego wynikajàce sà g∏ównà przyczynà zacho-

waƒ negujàcych czy wrogich. W takich okolicznoÊciach praktykuje si´ dwie stra-

tegie: jedna polega na tym, ˝e nie zauwa˝a si´ mniejszoÊci i zachowuje si´ tak,

jakby nic si´ nie zmieni∏o, druga – wr´cz przeciwnie – stara si´ problem zg∏´-

biç, rozpoznaç i si´ z nim uporaç. Cz´sto w sposób najbardziej prymitywny, to

jest przez usuni´cie mniejszoÊci si∏à (tak by∏o kilka lat temu w Polsce przy

pierwszych próbach organizowania oÊrodków dla osób chorych na AIDS), jej

likwidacj´ (Endloesung kwestii ˝ydowskiej) czy zamkni´cie jej ust (opozycja an-

tykomunistyczna). Za ka˝dym razem jednak wi´kszoÊç musi stanàç oko w oko

z problemem, odpowiedzieç naƒ w taki czy inny sposób. S∏owem: mniejszoÊç,

jakakolwiek mniejszoÊç, jest przede wszystkim zadaniem, jest problemem, który

stanà∏ na drodze wi´kszoÊci i domaga si´ odpowiedzi. Nie mo˝na go wyminàç.

Teza 6: 
To˝samoÊç mniejszoÊci

W procesie tej konfrontacji przebiega gwa∏townie to˝samoÊciowe, mentalne

dojrzewanie samej mniejszoÊci. Zjawisko, które cz´sto bierze si´ z jakiegoÊ

zbuntowanego, zrewoltowanego zachowania jednej czy drugiej jednostki, ma∏ej

grupki, staje si´ coraz liczniejsze, przyciàga kolejnych wyznawców w miar´, jak

osiàga swojà ÊwiadomoÊç, jak potrafi okreÊliç w∏asne idee, g∏osiç je, umiej´tnie

do nich przekonywaç, wskazywaç na w∏asne prawa do takiego czy innego myÊle-

nia i zachowania. Cz´sto wszystkie te samo-si´-legitymizujàce dzia∏ania, zw∏asz-

cza jeÊli zaprz´gnie si´ do nich wspó∏czesne Êrodki propagandy, przeradzajà si´

w „zjawiska medialne”, za którymi niewiele si´ kryje; tak bywa cz´sto z subkul-

turami, które celujà w demonstrowaniu zewn´trznych oznak innoÊci. General-

nie chodzi jednak o to, ˝e ÊwiadomoÊç mniejszoÊci rodzi si´ w zderzeniu ze

ÊwiadomoÊcià wi´kszoÊci, mówiàc j´zykiem Jacquesa Derridy: gdy ÊwiadomoÊç

s∏aba umacnia si´ w zderzeniu ze ÊwiadomoÊcià mocnà, peryferyjna z centralnà,

niedojrza∏a (otwarta) z patriarchalnà czy/i ksenofobicznà (zamkni´tà). Ró˝nica

okazuje si´ byç twórcza dla obu stron konfliktu, gdy˝ równie˝ wi´kszoÊç nie po-

zostaje oboj´tna i nienaruszona w swoim mentalnym wyposa˝eniu. MniejszoÊç

czerpie uzasadnienie dla swojego istnienia z wi´kszoÊci, z tego mianowicie, ˝e

nie zgadza si´ z pewnymi elementami wi´kszoÊciowego dyskursu, chce odpowie-

dzieç na niego swoim w∏asnym dyskursem, który usilnie wypracowuje. Tu rodzi

si´ konflikt, konstytuowanie obcoÊci, wszelka obcoÊç zaczyna si´ bowiem od wy-

odr´bnienia, oderwania od grupy, wykluczenia. MniejszoÊç nie jest wi´c „dziec-

kiem znikàd”, jest na ogó∏ zmutowanym potomstwem dyskursu wi´kszoÊciowe-

go (oficjalnego), które nagle zaczyna si´ domagaç prawa do g∏osu w∏asnego

i niekiedy z masochistycznà luboÊcià prezentuje swoje wykluczenie. Odrzucenie

bowiem daje mniejszoÊci si∏´ oraz impuls do budowania w∏asnego dyskursu,

w∏asnej estetyki i obyczajowoÊci. W∏asne mówienie zaczyna si´ od obcego – traf-
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nie zauwa˝a Bernhard Waldenfels (Waldenfels 2002: 157), przy czym „obce”

w tym uj´ciu – to dyskurs wi´kszoÊci. JeÊli spo∏eczeƒstwa odrzucajà mniejszo-

Êciowe dyskursy, to w∏aÊnie dlatego, ˝e uznajà je za chore naroÊla na w∏asnej

skórze, które, jak im si´ zdaje, nale˝y wyciàç, wypaliç, odrzuciç. Nie zawsze jest

to mo˝liwe, prawie nigdy nie udaje si´ tego zrobiç do koƒca, gdy˝, jak ju˝ mówi-

∏em wy˝ej, mniejszoÊç – nawet kiedy zmuszona jest do milczenia – mówi. Mó-

wi swoim milczeniem. Milczy tym g∏oÊniej. Spo∏eczeƒstwa wspó∏czesne dojrze-

wajà coraz wyraêniej do tego, aby tolerowaç swoje zmutowane potomstwo, czyli

dyskursy mniejszoÊciowe, dlatego po prostu, i˝ rozumiejà, ˝e nie powsta∏yby

one, gdyby nie by∏o wi´kszoÊci. Jedno determinuje drugie, jedno za drugie od-

powiada, jedno drugie dopowiada.

Teza 7: 
ObcoÊç innych i obcoÊç w∏asna

Dzieje si´ tak mi´dzy innymi dlatego, ˝e posiadamy coraz subtelniejszà wie-

dz´ na temat w∏asnego i cudzego JA. Od Fryderyka Nietzschego i Zygmunta

Freuda wiemy ju˝ z ca∏à pewnoÊcià, i˝ nasza ÊwiadomoÊç nie jest monolityczna,

˝e funkcjonujemy na zasadzie „tak jakby”, to znaczy, ˝e na co dzieƒ nie zag∏´-

biamy si´ w niespójnoÊci naszej jaêni, gdy˝ nie bylibyÊmy prawdopodobnie w sta-

nie nic zrobiç; prawdziwa stonoga, która zaczyna analizowaç swoje ruchy. Funk-

cjonujemy wi´c na zasadzie pewnego za∏o˝enia o jednolitoÊci psychicznej i tylko

od czasu do czasu, w momentach kryzysowych albo granicznych, uÊwiadamiamy

sobie, po jak kruchym làdzie stàpamy. W istocie w ka˝dym cz∏owieku, w ka˝dej

pojedynczej ÊwiadomoÊci, trwa nieustajàce zmaganie si´ mi´dzy jakàÊ „wi´kszo-

Êcià” i jakàÊ „mniejszoÊcià”, dzieje si´ intensywne kwestionowanie samego siebie

(Waldenfels 2002: 6). Powiedzmy, ˝e za pierwszym terminem kryje si´ wszystko

to, co zosta∏o nam nadane przez tradycj´, domowe wychowanie, szko∏´, naucza-

nie religijne, rozmaite regu∏y fundamentalistycznego rozumowania – to jest z pew-

noÊcià nasze pierwotne wyposa˝enie mentalne, bardzo silne, bo wpajane od

dziecka. Ale w momencie dojrzewania, indywidualnych prób interpretacji Êwia-

ta pojawiajà si´ doÊwiadczenia i obserwacje, które stojà w sprzecznoÊci z tym,

co zosta∏o nam wpojone, dochodzi do wewn´trznej rebelii. To nasza psychicz-

no-mentalna mniejszoÊç. Ka˝dy z nas, jeÊli tylko zadaje sobie odwa˝ne i uczci-

we pytania o siebie, innych i Êwiat, dochodzi do takiego punktu. I zachowuje si´

dok∏adnie wed∏ug modelu, który nazwa∏em wczeÊniej w odniesieniu do ca∏ych

spo∏eczeƒstw: albo udaje, ˝e to nic nie znaczy, nie podejmuje tych wàtków, nie

rozwija ich, nie domyÊla, nie rozbudowuje – lecz wtedy pozostaje na swoim daw-

nym poziomie, nie osiàga ˝adnego dodatkowego punktu widzenia, nie rozszerza

perspektywy oglàdu, mówiàc j´zykiem egzystencjalistów – zaprzepaszcza swój pro-

jekt ˝yciowy. Albo – Joseph Conrad, Witold Gombrowicz, Andrzej Bobkowski,

ich ˝ycie, myÊlenie i pisarstwo by∏yby tu dobrym przyk∏adem – przeciwnie: wzma-

ga t´ wewn´trznà rebeli´, podsyca jà lekturami, rozmowami, rozwija ów b´kar-

ci dyskurs, prowadzàc w rezultacie do ukszta∏towania nowej ÊwiadomoÊci, do

13Problematyka mniejszoÊci narodowo-etnicznych, kulturowych i seksualnych w literaturach…



przeformu∏owania dziedzictwa mentalno-obyczajowego, wprowadza do swojej

ÊwiadomoÊci nowe dane, które inaczej pozwalajà sàdziç o Êwiecie i ludziach. Ten

element wewn´trznego, nieustajàcego dialogu dostrzega∏ bardzo wyraênie Der-

rida (1998), pisa∏a o tym z wielkà subtelnoÊcià Julia Kristeva (1990). Dopo-

wiedzmy, ˝e jest to spo∏eczno-mentalny wymiar obcoÊci we mnie. Ale jest te˝

chyba i inny, analizowaç go zaczà∏ Freud, jak w ogóle psychoanaliza g∏´bi, kon-

tynuowa∏ Jacques Lacan, pisa∏a Maria Janion nazywajàc fantazmatami – chodzi

o ca∏à „ciemnà” sfer´ naszej psychiki, o to, co w niej dla nas samych zaskaku-

jàce i niesamowite.

Teza 8: 
WartoÊç poznawcza obcoÊci/innoÊci, czyli mniejszoÊci

W tym punkcie refleksji trzeba uwzgl´dniç wa˝nà problematyk´ stereotypiza-

cji. Kategoria stereotypu nale˝y do najstarszych i najlepiej zadomowionych w na-

szym myÊleniu wyobra˝eƒ i przedstawieƒ. Potwierdzajà to zarówno najdawniej-

sze zapiski podró˝nicze, jak i Êwiadectwa najnowsze. PowinniÊmy zatem zaczàç

rozpatrywaç stereotyp nie jako Êwiadectwo obskurantyzmu, ksenofobii czy zaco-

fania, lecz jako pierwszorz´dny materia∏ do rozpoznawania to˝samoÊci obu obiek-

tów stereotypowego myÊlenia, zarówno tego, który myÊli, jak i tego, o którym

si´ myÊli. Nie wydaje si´ mo˝liwe uwolnienie od myÊlenia stereotypem, powin-

niÊmy zatem uczyniç z tego si∏´ poznawczà i wartoÊç. W zasadzie da si´ pomy-

Êleç trzy ró˝ne rodzaje stereotypów: etniczne, literackie i kulturowe. Modelem

najstarszym jest model etniczny. Spotykanie si´ ró˝nych grup narodowo-j´zyko-

wo-religijno-rasowych w rozwoju historycznym Êwiata powodowa∏o refleksj´ nad

innoÊcià spotykanych ludzi, ta zaÊ kulminowa∏a w kszta∏towaniu pewnych, utrwa-

lanych coraz bardziej przez powtarzanie, gotowych wyobra˝eƒ na temat innych.

Zofia Mitosek (1974: 5) mówi o nich jako o spetryfikowanych wzorcach ujmowa-

nia Êwiata. Zbigniew Bokszaƒski (1997: 6) okreÊla je jako uproszczone obrazy

myÊlowe, nale˝àce do mentalnego wyobra˝enia jednostek. Wprowadza przy tym

istotnà strukturalizacj´ stereotypów, ujawniajàc ich trzy poziomy: 1) tradycj´

grupy, czyli t´ cz´Êç jej dorobku kulturowego, która odnosi si´ do wzorów po-

strzegania grup obcych etnicznie, 2) paradygmat narodów i grup etnicznych,

który opiera si´ na trwa∏ych i ˝ywych wyobra˝eniach „innych etnicznie” oraz

3) schemat ideologiczny narodu czy grupy etnicznej, który jest wynikiem Êwia-

domego i intencjonalnego dzia∏ania, aktualizujàcego w danym wypadku jakiÊ frag-

ment tradycji grupy. PodkreÊla si´ przy tym, i˝ za ka˝dym razem obcy etnos sta-

wa∏ si´ lustrem, w którym przeglàdaliÊmy si´ my sami. To jest w∏aÊnie pozytywny

aspekt stereotypu. Im wi´cej takich kontaktów, im cz´stsza by∏a okazja takiego

spoglàdania w lustro, tym bardziej obraz w∏asnego etnosu – czy jakiejkolwiek in-

nej grupy mniejszoÊciowej – stawa∏ si´ wyrazisty, wewn´trznie zró˝nicowany,

subtelny. Spotkania mi´dzy etnosami by∏y wi´c za ka˝dym razem otwieraniem

kolejnych drzwi do przestrzeni, których bez tego pewnie byÊmy nigdy równie do-

brze nie rozpoznali. Dotyczy to wszelkich kontaktów interetnicznych i intergru-
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powych, prawda ta ma walor powszechnej sprawdzalnoÊci: tylko w spotkaniu

z innymi etnicznie jesteÊmy w stanie okreÊliç i uchwyciç nasz w∏asny etnos. Ze-

tkni´cie z obcymi stanowi wa˝ny czynnik krystalizacji poczucia narodowego –

stwierdza Antonina K∏oskowska (1996: 60). Heterostereotyp pozwala odkryç

autostereotyp, kultura cudza okreÊla i opisuje kultur´ w∏asnà, dostarcza narz´-

dzi do jej rozpoznawania, poniewa˝ rozpoznajemy na zasadzie ró˝nicy i tego

samego. To-Samo i Ró˝nica – to dwa podstawowe wymiary myÊlenia i badania

etnosów. MikrodoÊwiadczenia wobec makrostruktur okreÊlajà w znacznej mie-

rze dynamik´ spo∏ecznego dyskursu. Mówiç o czymÊ obcym, to mówiç o czymÊ

innym i o czymÊ wi´cej, ni˝ sugerujà to nasze znajome koncepcje i projekty – pi-

sze Waldenfels (2002: 50). W Êwiecie wspó∏czesnym, gdzie ró˝nice etniczne tracà

na znaczeniu (tj. zauwa˝a si´ je nadal, ale rozumie i nie stanowià ju˝ one za-

sadniczo – ca∏y czas trzeba uwzgl´dniaç ten znak relatywnoÊci – przeszkody

w podejmowaniu dialogu i wspó∏pracy), zyskuje na nim myÊlenie kategoriami

stereotypu kulturowego. ObcoÊç jest inaczej kwalifikowana, rozprasza si´, nie

jest tak dotkliwa, staje si´ raczej innoÊcià, odmiennoÊcià. Powstajà one po to,

aby opisaç wspólne cechy czy zachowania pewnych grup zawodowych, b´dàcych

znakami nowej stratyfikacji socjalnej spo∏eczeƒstwa globalnego. Nie idzie bowiem

o stereotypy ugruntowane etnicznie czy religijnie, ale o pewien ich rodzaj, któ-

ry wytwarzany jest, wed∏ug Dyserincka, w spo∏eczeƒstwach ponadnarodowych.

MyÊl´ na przyk∏ad o stereotypie badacza, stereotypie playboya, gwiazdy filmo-

wej czy muzycznej, stereotypie informatyka, „bia∏ych ko∏nierzyków” itp. Wszyst-

kie te konstatacje dadzà si´ odnieÊç do wszelkiego rodzaju mniejszoÊci, tak˝e

tych, które sà przedmiotem naszego opisu.

Teza 9: 
MniejszoÊç jako zaproszenie do dialogu kultur i doÊwiadczeƒ

Na naszych oczach obserwujemy, jak zmaga si´ kultura tradycyjna – zarów-

no ta tzw. wysoka, inteligencka, jak i kultury etniczne – z kulturà masowà. Opi-

sywali je wnikliwie i raczej krytycznie Antonina K∏oskowska, Marcin Czerwiƒ-

ski; Gilles Deleuze i Felix Guattari wprowadzajàc kategori´ k∏àczy (rhizome),

próbujà odwróciç to negatywne nacechowanie (Deleuze, Guattari 1998). Mó-

wià mianowicie o zasadniczym splàtaniu i wielokierunkowoÊci êróde∏ kultury

wspó∏czesnej, w której zauwa˝yç winniÊmy nie tylko to, co jest efektownà po-

wierzchnià, ale co tworzy te˝ splàtany, chaotyczny, „dziki” podziemny wzór.

Wymieszanie oznacza jednak koniecznoÊç pracy poznawczej poprzez wzajemne

dopowiadanie si´ i t∏umaczenie, poprzez – dialog. Ta bachtinowska kategoria

mo˝e si´ i tym razem przydaç; kultura wspó∏czesna jest kulturà dialogizujàcà –

i takie sà, takie powinny byç dzisiejsze spo∏eczeƒstwa. Poszczególne kultury

sk∏adowe, mniejszoÊciowe czy wi´kszoÊciowe, jak i ich uczestnicy skazani sà na

rozmow´. ˚adna z kultur nie mo˝e ju˝ sobie dzisiaj roÊciç prawa do pe∏ni i wy-

∏àcznoÊci, wszystkie otwarte sà na dop∏ywy i dopowiedzenia. Tylko takie kultu-

ry zdolne sà do wejÊcia w dialogowy kontakt z innà kulturà czy ÊwiadomoÊcià.
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Dialogowa koncepcja kultury wspó∏czesnej ∏àczy si´ z pewnymi modelami po-

st´powania badawczego, a mianowicie z komparatystykà kulturowà, opartà na

badaniu stereotypów narodowych, heterostereotypów, z imagologià itp. Z dru-

giej strony mo˝na i trzeba wskazaç na koncepcje filozofii dialogu, na Martina

Bubera i Emmanuela Lévinasa, którzy dajà si´ wpisaç w te dzia∏ania w tym

sensie, i˝ budujà filozofi´ porozumienia, rozmowy, spotkania, bycia z innymi

przeciwstawiajàc si´ tym samym egzystencjalistycznie ugruntowanej filozofii ego-

logicznej (Skarga 1997). Taka koncepcja zaczyna ju˝ obowiàzywaç w wielu kra-

jach cywilizacji zachodniej tak˝e w odniesieniu do mniejszoÊci nie tylko naro-

dowo-etnicznych, lecz i seksualnych czy kulturowych. Dà˝y si´ do tego, aby

integrowaç te grupy, w∏àczaç w normalny rytm ˝ycia codziennego, nie oddzie-

laç i nie odgradzaç, lecz w∏aÊnie scalaç, szukaç sposobów porozumienia, akcep-

tacji, dróg wspólnego dzia∏ania.

Teza 10: 
Oswajanie mniejszoÊci

Rezultatem postawy dialogu jest oswajanie mniejszoÊci. To, co zrazu, ze wzgl´-

du na swojà odmiennoÊç, innoÊç jawi si´ jako obce i nawet wrogie – Waldenfels

okreÊla mianem obcoÊci radykalnej i okreÊla jako fenomeny graniczne, jak ero-

tyka, upojenie, sen czy Êmierç, które prze∏amujà bieg rzeczy (Waldenfels 2002: 34, 82)

– z czasem budzi tylko zaciekawienie poznawcze, obcoÊç normalnà czy codzien-

nà, która wyrabia stosunek tolerancji wobec tego, co nie-moje, wzmaga ch´ç

wspó∏pracy na polu handlowym i wspó∏˝ycia codziennego. MniejszoÊç przestaje

straszyç, przera˝aç, byç tajemnicà, staje si´ zjawiskiem oswojonym i „normal-

nym”. Odr´bne dyskursy zaczynajà poszukiwaç miejsc wspólnych, gdzie mo˝e

si´ zrodziç porozumienie, mowa w∏asna staje si´ – bodaj podÊwiadomie – odpo-

wiedzià na mow´ cudzà, obcà, j´zyki i drogi myÊlenia stopniowo si´ przenikajà,

mieszajà, wyrównujà. Pomocna w tych procesach mo˝e si´ okazaç europejska

idea regionów zamiast paƒstwa narodowych, wspó∏pracy przygranicznej, gdzie

elementem scalajàcym winna byç lokalna spo∏ecznoÊç i lokalna tradycja, oby –

wszelka tradycja i wieloraka spo∏ecznoÊç.

Pole badawcze

W tym tomie interesujà nas wyraênie trzy kategorie: mniejszoÊci narodowo-

-etniczne, kulturowe i seksualne. Wydaje si´, i˝ w∏aÊnie lata po 1989 r. uÊwiado-

mi∏y bardzo ostro istnienie – obok tradycyjnych mniejszoÊci narodowych – mniej-

szoÊci nowego typu, które w∏aÊnie wskaza∏em i o których ten tom, czasami pe∏nym

g∏osem, ale w wielu przypadkach marginesowo, mówi. Co jednak nie likwiduje

w ˝adnym razie zupe∏nie podstawowych pytaƒ o kategori´ mniejszoÊci narodo-

wych i/lub etnicznych, z którymi ma∏a i ciasna Europa, w tym Europa s∏owiaƒ-

ska mia∏a i wcià˝ ma, niestety, k∏opoty. S∏ówko „niestety” pojawia si´ tu dla-
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tego, ˝e pami´tamy niedawne krwawe walki mi´dzy ró˝nymi cz´Êciami sk∏ado-

wymi Jugos∏awii i widzimy, ˝e osoby piszàce o tamtym rejonie mia∏y twardy orzech

do zgryzienia, aby sine ira et studio opisaç to, co si´ tam dzia∏o oraz to, co si´

na dzieƒ dzisiejszy pozwala ujrzeç w literaturze jako stan „po bitwie”. Tu cha-

rakterystyczne sà teksty Dericia, Âkvorca, Georgievskiej. Literatura dotyczàca zja-

wisk narodowo-etnicznego pogranicza, jakakolwiek jest, jest niejednolita w roz-

poznawaniu zjawiska. Jest to przyk∏ad trudny i drastyczny (myÊl´ wcià˝ o krajach

by∏ej Jugos∏awii), pisa∏ o nim troch´ Slavoj ˚iŒek, ale nie jest to przyk∏ad wy-

∏àczny. Dawna Czechos∏owacja podzieli∏a si´ wszak na dwa odr´bne paƒstwa,

powstaje pytanie, czy podzieli∏a si´ te˝ mentalnie, jaki (nowy) rodzaj Êwiadomo-

Êci zosta∏ w ten sposób wywo∏any. Piszà na ten temat, przy okazji drà˝enia g∏ów-

nego zagadnienia mniejszoÊci, Tibor ˚ilka, Ludvik Ât˘pán i Libor Martinek (ten

g∏ównie o mniejszoÊci polskiej w Czechach). Wydaje si´ bowiem, ˝e o tych kwe-

stiach mo˝na mówiç tak˝e w kategoriach koegzystencji, porozumienia, wzajem-

nego poszanowania – mniej wi´cej w takim duchu jak formu∏owa∏ to Hugo Dy-

senrick konstruujàc wizj´ przysz∏ego spo∏eczeƒstwa zjednoczonej Europy. Jego

wypowiedê stawia∏a takie pytanie: co b´dzie stanowi∏o znak rozpoznawczy po-

szczególnych kultur i narodów w jednej Europie? Odpowiada∏ na nie, ˝e j´zyk,

˝e kultura. Ze wskazanych tekstów wynika, ˝e niekoniecznie; przynajmniej jeÊli

idzie o zachowania m∏odzie˝y mniejszoÊciowej, która ch´tnie pos∏uguje si´ j´zy-

kiem wi´kszoÊci (to konkluzja Barkera w odniesieniu do ¸u˝yczan czy Martin-

ka w stosunku do Polaków zaolziaƒskich), ale z kolei Octavia Nedelcu pokazu-

je, jak pr´˝na jest w Rumunii s∏owiaƒska mniejszoÊç Serbów, s∏usznie wskazujàc

na przyk∏ady twórczoÊci ludycznej, popularnej (epitafia cmentarne, nekrologi),

które stanowià tak˝e – jako element folkloru – znak istnienia mniejszoÊci et-

niczno-kulturowej.

W warunkach wspólnej gospodarki, mniej wi´cej wspólnej polityki zagranicz-

nej, swobodnego przep∏ywu kapita∏u i si∏y roboczej (takie sà przynajmniej za∏o-

˝enia i wizje) zmieniaç si´ b´dzie tak˝e poczucie to˝samoÊci narodowej, patrio-

tyzmu, przynale˝noÊci paƒstwowej itp. Ju˝ si´ zmienia. Interesujàce jest zobaczyç,

jak literatura s∏owiaƒska ostatnich kilkunastu lat zauwa˝y∏a ten problem i w ja-

kim trybie si´ do niego odnosi. Czy cementuje stare uprzedzenia i narodowe

stereotypy, czy te˝ jest otwarta na nowe zjawiska, czy je promuje etc. Jest bo-

wiem rzeczà oczywistà, i˝ demokratyczna wolnoÊç wypowiadania swoich opinii

i pragnieƒ otwiera tak˝e pole do artykulacji stanowisk w kwestiach narodowo-

-etnicznych. Sprawa jest szczególnie trudna w krajach ba∏kaƒskich, gdzie nak∏a-

dajà si´ w dodatku dwie cywilizacje religijne: prawos∏awie (w wi´kszoÊci, cza-

sami katolicyzm) z mahometanizmem. Bardzo obszernie, szkicujàc dramatyczny

rozwój historyczny, pisze na ten temat Andrzej Nowosad w tekÊcie poÊwi´co-

nym Bu∏garii. Ale wiemy, ˝e te k∏opoty pojawiajà si´ w wielu miejscach s∏owiaƒ-

skiej Europy; rodzi si´ pytanie, czy chodzi w tym wypadku w wi´kszym stopniu

o ujawnienie, czasem odkrycie, w∏asnych korzeni, tradycji kulturowych, swoisto-

Êci obyczajowej itp. w tym celu, aby wiedzieç o sobie wi´cej czy te˝ po to, aby

domagaç si´ dla siebie specjalnych praw, w tym prawa do poni˝ania sàsiadów

zza progu i/lub zza miedzy.
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W Polsce sprawa stosunkowo nowa i do pewnego stopnia bulwersujàca opi-

ni´ publicznà, to kwestia Âlàzaków, którzy domagajà si´ uznania w∏asnej odr´b-

noÊci narodowej. Jak wiadomo, stanowisko nauki w tej kwestii nie jest jedno-

znaczne, sà i tacy jej przedstawiciele, którzy mówià, ˝e je˝eli jakaÊ grupa odczuwa

swojà wspólnot´, to to wystarczy do jej wyodr´bnienia (np. Jerzy Szacki), prof.

K∏oskowska z kolei sàdzi, i˝ trzeba po temu pewnego zaplecza kulturalnego,

tradycji tzw. kultury wy˝szej; w przypadku Âlàzaków stwierdza zaÊ brak takiego

zaplecza (K∏oskowska 1996). Tu zresztà dochodzi jeszcze jedna kwestia, miano-

wicie polskoÊç i niemieckoÊç Âlàska. Splàtanie historycznych losów tych ziem

pokaza∏ Êwietnie i literacko, i w postaci dokumentów osobistych, i tekstów fik-

cjonalnych Horst Bienek, ale niedawno wysz∏a interesujàca ksià˝ka Henryka Waƒ-

ka Finis Silaesie odnoszàca si´ tak˝e do tego problemu. Mimo ˝e od czasu woj-

ny i politycznych rozstrzygni´ç terytorialnych min´∏o blisko 60 lat, te historie

tkwià wcià˝ g∏´boko w pami´ci zbiorowej i emanujà podobnymi tekstami. W na-

szym opracowaniu pisze na ten temat Aleksandra Kunce, bioràc „ÊlàskoÊç” jako

przyk∏ad do analizy lokalnoÊci, przyk∏ad jeden z wielu mo˝liwych (o wszystkim

nie da si´ napisaç).

Kwestie narodowe i etniczne nie znik∏y zatem z pola naszego doÊwiadczenia,

wr´cz przeciwnie: mo˝na powiedzieç, i˝ generalnie w ca∏ej S∏owiaƒszczyênie na-

sili∏y si´ po 1989 roku, otrzyma∏y od historii nowy impuls. Trzeba odpowiedzieç

na pytanie, jak widzi je, odbiera, wartoÊciuje i opisuje literatura: czy jako pozy-

tywnie waloryzowany proces emancypacji ÊwiadomoÊci lokalnej, w∏asnej, koncy-

liacyjnej i dà˝àcej do wspó∏˝ycia, czy te˝ jako ÊwiadomoÊci agresywnej, niena-

wistnej, awanturniczej i jak si´ to wszystko ma wobec wi´kszych narracji, jakà

jest np. wizja zjednoczonej Europy, w której nied∏ugo chyba wszystkie kraje s∏o-

wiaƒskie mogà si´ znaleêç. Nader zajmujàco i (chyba) przysz∏oÊciowo prezentu-

je si´ ta sprawa u Serbo∏u˝yczan (vide: tekst Barkera), raczej pytajnie – w tek-

Êcie Katarzyny Kotyƒskiej o mniejszoÊci rosyjskiej w ukraiƒskim Lwowie.

W analizie mniejszoÊci narodowych pojawia si´ – jeÊli o metodologi´ chodzi

– kategoria etnosu, auto- i heterostereotypu, interferencji kulturowych, granicy,

swojego i obcego, znanego i nieznanego, innoÊci i obcoÊci, przenikania si´ j´zy-

ków, mieszania wyznaƒ religijnych, odmiennej obyczajowoÊci i procedur semio-

tycznych itp. (Dàbrowski 2001).

To pierwsza kwestia, poniekàd dobrze znana. Jest i druga: wiadomo, ˝e by∏

to czas, w którym nastàpi∏a wyraêna emancypacja ÊwiadomoÊci erotycznej, bar-

dziej otwarte ni˝ dawniej manifestowanie innoÊci w obr´bie praktyk seksualnych

i wià˝àcych si´ z tym ró˝nic w obyczajowoÊci, estetyce, ÊwiadomoÊci itd. Powsta-

je zupe∏nie ju˝ jawna, przynajmniej w kulturach zachodnich, ale i u nas coraz

cz´Êciej, literatura homoerotyczna (w Polsce np. Grzegorz Musia∏, Izabela Fili-

piak, Ewa Schilling, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, ostatnio Micha∏ Witkowski,

Bartosz ˚urawiecki), która pociàga za sobà koniecznoÊç nowego zdefiniowania

ludzkich pragnieƒ, psychologii, innej interpretacji stosunków interpersonalnych

(w tym: rodzinnych), obcoÊci/innoÊci, koniecznoÊç namys∏u nad charakterem

kultury itp. Od zawsze obecny, ale w nowo˝ytnych kulturach patriarchalno-au-

torytarnych spychany na margines ÊwiadomoÊci publicznej, w obr´b tego, o czym
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si´ nie mówi, co nie ma swojego j´zyka, homoerotyzm wszed∏ dziÊ (czy wcho-

dzi) do j´zyka publicznego, do j´zyka filmu, reklamy, szeroko rozumianej kul-

tury. Jest te˝ obecny w literaturze i to nie tylko w postaci tabu kulturowego,

które jeszcze w dwudziestoleciu domaga∏o si´ kamufla˝u j´zykowego, aby si´

w ogóle wyraziç (por. teksty Germana Ritza na temat Jaros∏awa Iwaszkiewicza,

Tadeusza Brezy, Jerzego Andrzejewskiego, Wilhelma Macha). Jest dziÊ obecny

w postaci rozwini´tych fabu∏, okreÊlonych zdarzeƒ, jawnej i ukierunkowanej te-

matyzacji, w postaci swoistego j´zyka i specyficznej wra˝liwoÊci, co zasadniczo

zmienia postaç rzeczy i domaga si´ g∏´bszego namys∏u i rozpoznania. Alina Mo-

lisak traktuje t´ grup´ w kategoriach mniejszoÊci kulturowej i obudowuje jà

ÊwiadomoÊcià teoretycznà. Homoeroci sà niewàtpliwà mniejszoÊcià w heterosek-

sualnych zasadniczo spo∏eczeƒstwach, ale mniejszoÊcià niekiedy doÊç silnà, obec-

nà, wyraênà, nale˝y wi´c zbadaç, jaki jest zasi´g zjawiska rozpoznawanego lite-

racko i jak jest recypowane. Piszà na ten temat Urszula Âmietana (o Polsce),

Aleksandr Szczup∏ow (o Rosji), Andrzej Nowosad (o Bu∏garii). Z kolei Deriç

(Serbia) uwa˝a, ˝e sà to zjawiska marginalne i „podziemne”, które dotàd nie

znalaz∏y godnego wyrazu literackiego.

W refleksji nad literaturà homoerotycznà pojawia si´ j´zyk psychologii, mó-

wiàcy o subtelnoÊciach emocjonalnych, specyficznej wra˝liwoÊci, odrzuceniu jed-

nych i przyj´ciu innych wartoÊci, cielesnoÊci, kulcie m∏odoÊci, rozchwianej (cz´-

sto) podmiotowoÊci, konfliktach sumienia w wymiarze etycznym i religijnym,

specyficznym j´zyku, estetyce itp.

Poj´cie „mniejszoÊci kulturowe” wskazuje na rozmaite subkultury, które two-

rzà si´ i funkcjonujà obok tradycyjnej i nie podlegajàcej dyskusji kultury domi-

nujàcej; przyk∏adem sà subkultury m∏odzie˝owe (tzw. blokersi, dresiarze) czy

Êrodowiskowe (np. „klubowicze” – od clubbing, narkomani, „bia∏e ko∏nierzyki”)

lub korporacyjne (np. korporacje studenckie nawiàzujàce do dawnych tradycji

pracy, honoru i hase∏ narodowych). Dobrymi przyk∏adami tekstów opowiadajà-

cych te przypadki sà Wojna polsko-ruska pod flagà bia∏o-czerwonà (2002) Doroty

Mas∏owskiej czy Heroina (2002) Tomasza Piàtka. Najcz´Êciej obserwuje si´ tu

konflikt mi´dzy kulturà oficjalnà, dominujàcà, powszechnie uznawanà i stano-

wiàcà model odniesienia a rozmaitymi kulturami mniejszoÊciowymi, które pro-

jektuje dane Êrodowisko. Jest w tym pragnienie odci´cia si´ od g∏ównego nurtu

kultury, negacji z jednoczesnym dà˝eniem do ukszta∏towania w∏asnego wizerunku

oraz takiego modelu kultury, który wspó∏brzmi z w∏aÊciwymi tym grupom prak-

tykami obyczajowymi, mentalnoÊcià, wyobra˝eniami o spo∏eczeƒstwie zewn´trz-

nym itp. Pisze o nich m.in. Alina Molisak, Ihor Nabytowicz.

W opisie grup kulturowych przydatny jest j´zyk socjologicznej analizy, dà˝à-

cy do zdefiniowania odr´bnoÊci, jej uzasadnienia, szukania dystynkcji mi´dzy

danà grupà a „resztà”, szkicowania celów, regu∏ uwznioÊlenia swojej dzia∏alno-

Êci (funkcjonowania), lokalnoÊci.

W tej analizie bierzemy pod uwag´ zasadniczo teksty, ale teksty rozmaitego ro-

dzaju, charakteru i wartoÊci. W niektórych przypadkach nie mamy do czynienia

z utworem artystycznym, lecz ze Êwiadectwem socjologicznym, co zmusza anality-
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ka do odrzucenia kryteriów wysokiej duchowoÊci czy artyzmu na rzecz prawdy do-

Êwiadczenia, relacji, surowego zapisu. Te teksty cz´sto nie majà artystycznej klasy,

ale dla nas sà wa˝ne jako dokumenty rodzàcej si´ nowej ÊwiadomoÊci i/lub sytu-

acji. Sà to wi´c utwory literackie zwarte, ale równie˝ manifesty, „art-” czy „socjo-

-ziny”, reporta˝e, ulotki, które cz´sto drukuje peryferyjna prasa i magazyny m∏o-

dzie˝owe, internetowe blogi, rozmowy. Sà to tak˝e tzw. teksty kultury, czyli zjawiska,

które nie majà swojego literackiego (szerzej: j´zykowego) wyrazu, ale sà widoczne

i czytelne i którymi zajmuje si´ cz´sto publicystyka (por. „Polityka”) i antropolo-

gia kultury (Sulima). Wydaje si´, ˝e w zale˝noÊci od autora, zmienia∏a si´ te˝ nie-

co metodologia badawcza. Wa˝ne jest, ˝e uda∏o si´ uniknàç j´zyka ideologii, poli-

tycznego sporu, konfrontacji; teksty te sà konsekwentnie poznawcze, sine ira.

Na prezentacj´ ka˝dego kraju s∏owiaƒskiego przeznaczamy mniej wi´cej 1 arkusz

wydawniczy, to pensum wype∏nia tekst jednego autora lub kilka mniejszych, któ-

re opisujà poszczególne wàtki i sk∏adajà si´ w ten sposób na ca∏oÊç prezentacji.

Tematyka tomu, który mia∏em zaszczyt redagowaç, jest niejednorodna i dlatego

nale˝y dopuÊciç taki rodzaj pracy. Opis doÊwiadczeƒ polskich z tego kr´gu prze-

widuje np. t´ drugà formu∏´.
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SUMMARY

National/Ethnic, Cultural and Sexual Minorities’ Problems 
in Slavic Literature after 1989

The article discusses several aspects of minority problems. The author starts with analysing

the issue of national-ethnic minority and their position in relation to the majority organized

in a national state. Next, conditions for minority discourse (open or concealed) are examined,

whose appearance is always determined by the majority; moreover, the ways of consolidating

the identity of the majority are also analysed. Further questions are: minority regarded as

otherness, strangeness or hostility, but also as a cognitive value (i.e. “mirror” reflecting the

majority). Finally, the article raises the issue of becoming accustomed to the minority and

their problems where minority and majority converge as a result of intercultural dialogue. In

the second part of the article, the author defines research area, methodology, and – as an

instance – refers to some of the analytic writings.
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ALEKSANDRA KUNCE

MyÊlenie lokalne / myÊlenie w mniejszoÊci

„Dom” oznacza [...] przestrzeƒ przydzielajàcà ludziom

to, w czym jedynie sà oni „w domu”, mogàc w ten sposób

byç w swoistoÊci swego przes∏ania. Przestrzeƒ t´ rozdarowu-

je niepokalana ziemia. Ona przydziela ludziom ich przestrzeƒ

dziejowà. Ziemia wypogadza „dom”.

Martin Heidegger, ObjaÊnienia do poezji Hölderlina

MyÊlenie mniejszoÊciowe – czym jest?

Za mniejszoÊç narodowà – w Êwietle umowy spo∏ecznej – uznaje si´ grup´ lu-

dzi ró˝niàcà si´ od pozosta∏ych mieszkaƒców kraju pochodzeniem, j´zykiem,

kulturà, religià. MniejszoÊç mo˝e zamieszkiwaç okreÊlony teren lub byç rozpro-

szona po ca∏ym paƒstwie (Musgrave 1997).

O tak poj´tej mniejszoÊci mo˝na pomyÊleç w kilku aspektach: etnicznym, na-

rodowym, kulturowym, j´zykowym, religijnym etc. I zwykle tak przebiega ów

dyskurs, gdy wyodr´bnia si´ mniejszoÊç jako odr´bnà ca∏oÊç, która zamieszkuje

cz´Êç obszaru przynale˝nego administracyjnie do innego paƒstwa. Wyró˝nia jà

j´zyk, tradycja, religia, poczucie odr´bnoÊci wzgl´dem wi´kszoÊci spo∏ecznej,

w której si´ jest osadzonym. Istotne okazuje si´ rozró˝nienie na to, co jest na-

rodowe, a co etniczne – i o to toczà si´ wojny aktorów na scenie politycznej.

O mniejszoÊci narodowej stanowi si´, gdy ma∏oÊç liczebna ma wzmocnienie w tym,

˝e posiada gdzieÊ w∏asne paƒstwo i w∏asny naród, który jest „tam” wi´kszoÊcià

(K∏oskowska 1996: rozdz. 4). Pozwala odnieÊç ma∏e locum, marginalizowane przez

wi´kszoÊciowego gospodarza, do si∏y i do w∏adzy wzgl´dem innego terytorium

czy innej organizacji spo∏ecznej. W przypadku mniejszoÊci etnicznej odr´bnoÊç

jest fundowana na etnicznoÊci. To prze∏o˝enie szczególnie odczuwalne jest w Êrod-

kowej czy wschodniej cz´Êci Europy, gdy˝ tu budowanie narodowe odbywa si´

poprzez zakorzenienie w tym, co etniczne, a nie jedynie polityczne i prawne –

co jest charakterystyczne natomiast dla zachodnich obszarów Europy czy Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki (Musgrave 1997: 2).



Trudno o zaufanie do robienia listy mniejszoÊci. Nie sposób jednoznacznie

rozstrzygaç o jedynie prawomocnych kryteriach wyodr´bnienia i uznania, a tak˝e

dyskusyjne jest tworzenie zupe∏nej typologii mniejszoÊci. Wyp∏ywa to z niewiary

w przystawalnoÊç rozwiàzaƒ formu∏owanych przez centrum – w obr´bie okreÊlo-

nego schematu wiedzy – do marginalnych wizji. A ju˝ na pewno nie przystaje

do tego, co jest sednem opisywanej rzeczy. Jak powiedzia∏by Emmanuel Lévi-

nas, do tego, co jest jej Smakiem (Lévinas 1994: 144-169). A smaku nie da si´

porachowaç. Trudno o ufnoÊç dla myÊlenia rachujàcego, dla tej mierzalnoÊci eu-

ropejskiej, która martwi∏a tak Martina Heideggera (Heidegger 1995: 89-96). Bo,

jak pisze Heidegger, wszelki rachunek roztapia policzalne w policzone, aby móc

je u˝yç w nast´pnym policzeniu (Heidegger 1995: 93).

Rozwa˝my wi´c pewne rysy etnicznego locum.

Wa˝ne sà punkty zapalne na linii ma∏oÊç-wielkoÊç, wzmocnienie-os∏abienie,

gospodarz-goÊç, centrum-marginalia. Interesuje nas bardziej pu∏ap metafory, któ-

ra naprowadza na smak myÊlenia o etnicznym locum trzymanym w ryzach rela-

cji wielkoÊç – ma∏oÊç i ró˝nych konsekwencjach z tego p∏ynàcych.

L¢K I DUMA. MyÊlenie o locum pozornie ma si´ dobrze. Jest stale obecne

w przestrzeni spo∏ecznej i medialnej. Gdy si´ jednak nad nim zastanowiç – roz-

poznaç si∏´ samostanowienia i skal´ (dez)aprobaty, na którà napotyka – okazu-

je si´, ˝e to myÊlenie jest marginalizowane, otoczone niech´cià, obawà o kwe-

stionowanie porzàdku ca∏oÊciowego. Nie tyle jest liczebne i nagminne, ile w∏aÊnie

sporadyczne i przez to zauwa˝alne na tle spokojnej i jednostajnej mapy spo∏ecz-

nej. MyÊlenie mniejszoÊciowe razi wi´kszoÊç, rodzi l´k, uruchamia but´ w po-

dejmowaniu innoÊci. Natomiast w mniejszoÊci/lokalnoÊci wzmacnia poczucie krzyw-

dy, radosnej wiedzy, która dynamizuje spo∏ecznoÊç. Nade wszystko jednak to, co

pomniejsze i marginalizowane, zyskuje si∏´ i radykalizuje si´. Radykalizacja na-

st´puje w myÊleniu, dzia∏aniu, w ocenie siebie i innych. Przek∏ada si´ na kontu-

ry, które zyskuje locum, gdy konstruuje swe dookreÊlenie. Na pewno to, co ma-

∏e razi wi´kszoÊç tym, ˝e oÊmiela si´, wywraca i upomina si´.

WIEDZA I KRACH ZWIERCIAD¸A. Problem zaczyna si´, gdy to, co niepro-

szone, podejmuje w∏asne dzia∏anie i potwierdza siebie, gdy kwestionuje sta∏à opo-

wieÊç o Êwiecie. O ile domoros∏e praktyki nie rozbijajà opowieÊci ca∏oÊciowego

centrum, o tyle nie ra˝à. Gdy podwa˝ajà porzàdek ustalony przez administra-

cyjny, polityczny, intelektualny Êrodek oglàdu Êwiata, tym samym skazujà si´ na

gwa∏townà reakcj´. Podnoszà si´ znane zastrze˝enia: czy mo˝na mówiç o odr´b-

noÊci, na jakich warunkach, na ile to zagra˝a racji intelektu, a nawet racji sta-

nu.

Si∏a ka˝dego myÊlenia lokalnego zaczyna si´ w momencie, gdy przestaje wy-

pe∏niaç w∏asnà specyfik´ jako folklorystycznà i radosnà stref´, która nie zagra-

˝a nie tylko separacjà terytorialnà, ale separacjà myÊlenia. Si∏a ka˝dej odr´bnej

grupy – definiowanej etnicznie bàdê narodowo – zaczyna si´ w momencie, gdy

rozsadza i gmatwa wiedz´ klasyfikacyjnà uprawianà z pozycji centrum i legity-

mizowanà przez prawodawców centralnych. Okazuje si´ wtedy, ˝e zostajà pod-

wa˝one np. kryteria odr´bnoÊci, ˝e wprowadza si´ inne wyznaczniki to˝samo-

Êciowe, ˝e nie ufa si´ regu∏om koniecznoÊci uznania przez innego. Inaczej mówiàc,
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˝e lustro ustawione przez innego, które mia∏o odbijaç nas, zostaje rozbite. Roz-

bite przez nas. Krach zwierciad∏a i mocy odbijania wymusza ustawienie alterna-

tywnego oglàdu innego, który musi inaczej kwalifikowaç i podejmowaç nas sa-

mych. To rodzi napi´cie spo∏eczne.

ZASIEDZIA¸OÂå I RUCH. MyÊlenie lokalne niebezpiecznie ufa drobia-

zgom, piel´gnuje wzgl´dnoÊç systemowych uj´ç jako perspektyw widzenia-sie-

dzenia. Zasiedzia∏oÊç wiedzy, ta którà silnie krytykowa∏ Friedrich Nietzsche

(Nietzsche 1990: 150-152), jest êle czytana w myÊleniu marginalizowanym, które

jest kwintesencjà ruchu, które w∏aÊnie domaga si´ ruchu i zmian transformujà-

cych przestrzeƒ spo∏ecznà. Ucieka si´ do ró˝nych form buntu: deklaracji, mani-

festów, mitologizowania, stawiania oporu, rewolty, promowania, ataku i obrony,

walki. Dotyka ˝ycia i Êmierci. Jest ruchem. MyÊlenie lokalne, o ile nie przybie-

ra karykaturalnych bàdê kostycznych postaci, pokazuje zawi∏e kwestie lokalno-

Êci, uniewa˝nia proste i powierzchowne dookreÊlenia etnosu (wbrew pozorom!),

nazbyt czytelne wyroki globalne o tym, co stanowi, a co wyklucza odr´bnoÊç

kulturowà. Locum zawsze napotyka na taki moment, ˝e lansuje odr´bnoÊç, kiedy

inni jà wykluczajà. Kwestionuje dyskurs ca∏oÊciowego ∏adu.

WIELKIE/MA¸E T¸O. Nie mo˝na uniewa˝niç jednej rzeczy, ˝e myÊlenie wo-

kó∏ locum etnicznego musi obracaç si´ wokó∏ tego, ˝e jest jakaÊ spo∏ecznoÊç,

zjednoczona nie tylko spo∏ecznie, a w∏aÊnie kulturowo, która wyodr´bnia si´ z t∏a.

T∏o jako norma, jako standard kultury oficjalnej i wi´kszoÊciowej, w której jest

si´ ulokowanym, bywa êród∏em niepokojów. Idzie wszak o to, by siebie wyod-

r´bniç i zaznaczyç. To niezgoda na uprawomocniony wi´kszoÊciowy krajobraz kul-

turowy.

TRANSFORMACJE OBRAZU. Bycie w locum pociàga za sobà reakcj´ in-

nych, co jest nast´pstwem hiperbolizowanej i doÊwiadczanej ró˝nicy spo∏ecznej.

MyÊlenie o obcym, sàsiedzie, innym, gorszym, lepszym, wrogim, takim samym,

podobnym jest tu oczywistym nast´pstwem rzeczy (Dàbrowski 2001). Dyskurs

o dyskryminacji, o koêle ofiarnym, o przeÊladowaniach wszelakich dobrze pa-

suje do opowieÊci o mniejszoÊciach kulturowych. To, co jest w mniejszoÊci, do-

Êwiadcza poró˝nienia, przemieszczania, transformowania. Boryka si´ z trudem

stworzenia spójnej wizji siebie i ujarzmienia obrazu nas samych powo∏anego

oczami wi´kszoÊciowego obcego. WieloÊç doÊwiadczeƒ skazuje na mechanizm

nieustannych przemieszczeƒ, transformuje nasz obraz, ró˝ni widzenie innego.

Przek∏ada si´ na problemy spo∏eczne, na kwestie w∏adzy, a raczej uzurpowania

sobie prawa do stanowienia o innych. Objawia si´ to demonstracyjnie w przy-

padku, kiedy jedni – majàcy poczucie bycia odr´bnym mniejszoÊciowym bytem

– napotykajà opór spo∏ecznej wi´kszoÊci, która argumentuje prosto, ˝e ich nie

uznaje.

CENTRUM-PERYFERIE/GOSPODARZ-GOÂå. Problem locum jest proble-

mem w∏adzy, która nie chce uszczupliç w∏asnej mo˝noÊci wyrokowania. Najpro-

Êciej orzec, ˝e innoÊç innego musi byç przez nas potwierdzana, a skoro nie wi-

dzimy/nie uznajemy w innym innoÊci to uprawomocnionej niezale˝noÊci nie ma.

OczywiÊcie ten proceder myÊlenia jest wàtpliwy epistemologicznie, bo skoro ty-

le si´ natrudziliÊmy, by zawyrokowaç o czyjeÊ innoÊci i sprowadziç jà do nasze-
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go „tego samego”, skoro tak oburzajà nas praktyki tych, którzy si´ nie poczu-

wajà do nas, skoro zauwa˝amy ra˝àcà obcoÊç – to znaczy, ˝e t´ innoÊç napoty-

kamy, tyle ˝e jej nie przyznajemy prawa do usamodzielnienia si´ wzgl´dem na-

szej kontroli. A innoÊç to innoÊç. Skoro jest doÊwiadczana przez poczucie braku

wi´zi spo∏ecznej mi´dzy odmiennymi aktorami areny spo∏ecznej – to nie mo˝na

jej uniewa˝niç. Umo˝liwia rozprz´˝enie starych mechanizmów kontroli spo∏ecz-

nej ufundowanych na prymacie si∏y, przesuwa akcent na doraêne kontakty face

to face, które najlepiej zaÊwiadczajà o innoÊci, której nie usuwa ani jednoczàcy

dyskurs poprawnej nauki, ani polityki.

ZDROWA PRZYNALE˚NOÂå/INDYWIDUUM. Prymat zbiorowej przynale˝-

noÊci uniewa˝nia bàdê przynajmniej marginalizuje dyskurs indywidualny. Trud-

no zrealizowaç swoje autonomiczne „ja” wyzwolone z regu∏ bycia cz∏onkiem okre-

Êlonej lokalnoÊci, która jednoczy si´ w grupie, walczy o obecnoÊç grupy w planie

spo∏ecznym i z uwagi na innà grup´ staje si´ wyrazista. Przestrzeƒ rozdêwi´ku

mi´dzy wolà jednostki a racjà locum – racjà narodu, racjà etnosu, racjà stanu

etc. – jest planem dramatu.

TERYTORIUM. Locum jest przywiàzane do okreÊlonego terytorium, które

z racji przesuni´ç politycznych granic znalaz∏o si´ we w∏adzy odmiennych struk-

tur. Stanowiç wi´c mo˝e enklaw´ odmiennoÊci. Mo˝e te˝ byç lokalizowane na

rozproszonym obszarze po utracie swej przestrzeni. Istotne jest, ˝e co przemi-

n´∏o politycznie, nie przemin´∏o kulturowo. A w∏aÊciwie nale˝a∏oby stwierdziç,

co przemin´∏o politycznie, a kulturowo zosta∏o transformowane na przyk∏ad

w wizj´ idyllicznej opowieÊci o utraconym kraju. To polityczne wykorzenienie

jest próbà zakorzeniania si´ w tym, co stare, dawne, utracone, wzgl´dnie w tym,

co nigdy nie urzeczywistnione. Zakorzenienie jest równie˝ próbà zrozumienia

nawyków wi´kszoÊci, owego t∏a, które mo˝e cià˝y, ale mo˝e i jest szansà, mo˝e

rodzi napi´cia, ale i pokojowà komunikacj´.

UNIVERSUM. Poczucie ci´˝aru obcego systemu skazuje locum na nieustanne

manifestowanie w∏asnej odr´bnoÊci, poch∏ania jà w udr´kach regionalnych. Po

stronie takiej buntowniczej natury locum trudno o rozwa˝ania – bo takich si´

od locum nie oczekuje – o uniwersalnym wymiarze, skupionym na cz∏owieku

i/czy filozofii dziejów. Za to obecna jest lokalizacyjna akcja zakorzeniajàca,

która apoteozuje ma∏e. To sytuacja, w której locum przes∏ania Êwiat.

Dlatego o sile locum nie tyle decyduje ÊwiadomoÊç regionalna, ale mo˝liwoÊç

i umiej´tnoÊç wyzwolenia si´ z umiejscowienia w imi´ universum. Przedstawiciel

mniejszoÊci, który zadaje pytania o sens ludzkiej egzystencji lub boryka si´ z do-

wodami na istnienie Boga, zaÊwiadcza o sile wspólnoty lokalnej. Ona nie musi

wyczerpywaç si´ na locum, luksus dywagowania o nie spo∏ecznych kwestiach jest

miernikiem sta∏oÊci, oczywistoÊci przywiàzania do lokalnego siebie, poczucia

spokoju i pewnoÊci wzgl´dem znaczàcych innych.

WYKORZENIENIE/ZAKORZENIENIE. Otwarcie te˝ dotyczy nieczytelnoÊci

nieustannego mechanizmu jednoczesnego wykorzenienia i zakorzenienia. Wyko-

rzeniam si´ z siebie oczywistego, którego nie sposób kwestionowaç, bo bycie

w mniejszoÊci przek∏ada si´ na wiedz´ o mo˝liwoÊciach kwestionowania siebie.

Wykorzeniam si´ tak˝e z siebie, który buduje swà spójnoÊç jedynie na odr´bno-
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Êci. Wykorzeniam si´ wi´c z prostej lokalnoÊci. Wykorzeniam si´ tak˝e z czytel-

nych obrazów, które mi si´ trafiajà, gdy formu∏uj´ sàdy o innych i gdy inni mi

je podajà jako wytrychy do poznania obcego. Ale i jednoczeÊnie si´ zakorze-

niam w locum. Zakorzeniam si´ w sobie. Zakorzeniam si´ w znaczàcych innych,

nawet wrogach, poprzez których musz´ definiowaç siebie. Zakorzeniam si´

w tradycji, którà konstruuj´ i przetwarzam w mit. Zakorzeniam si´ w tym ska-

zaniu na komunikacj´ spotkania. Wreszcie zakorzeniam si´ w tym, co równie

cz´sto destruuj´ jako naiwne obrazy: we wszelkich rasizmach, antagonizmach,

dyskryminacjach etc.

Zakorzenienie i wykorzenienie dotyka mitu ró˝nicy, która êle poj´ta, jak ju˝

wskazywaliÊmy, rodzi niemoc komunikacji, która dobrze poj´ta warunkuje doÊwiad-

czenie otwarcia. Dlatego mo˝na by pojmowaç locum kulturowe jako doÊwiad-
czeniowoÊç otwartà.

OTWARCIE/ZAMKNI¢CIE. Ma∏oÊç locum to si∏a, która nie powinna zamy-

kaç w sobie, ma potwierdzaç swojskoÊç zarazem jà otwierajàc, nie powinna rów-

nie˝ zamykaç innego w jego liczebnej przewadze i definicji odr´bnoÊci. Ma∏oÊç

jako koniecznoÊç otwarcia powinna raczej sprowadzaç si´ do si∏y samostanowie-

nia o sobie. To mo˝e byç czynnik hamujàcy rozwój, gdy nie uda si´ tego otwar-

cia zrealizowaç, gdy zamknie si´ siebie we w∏asnym getcie. Ale to mo˝e byç

czynnik wyzwalajàcy impet to˝samoÊciowy. Nast´pstwem aktu otwarcia, a nie

zamkni´cia, jest dà˝enie separacyjne, aby nie tyle si´ odciàç, ale by móc reali-

zowaç siebie jako siebie. OczywiÊcie wszelkie akty roszczeniowe podnoszàce ha-

s∏a autonomii, separacji zawsze si∏à rzeczy ocierajà si´ o j´zyk alternatywy, ry-

gorystycznych ustaleƒ, nag∏ych rozstrzygni´ç, ale mimo to podsyca je impet

otwarcia, a nie zamkni´cia.

UMOWA SPO¸ECZNA. Po stronie polityki jest racja stanu, wp∏ywy, dyskurs

legitymizacyjny, lo˝e prawodawców, którzy dopuszczajà, uznajà, egzekwujà. Po-

lityka nie zezwala na samostanowienie na podstawie w∏asnych kryteriów. Doku-

menty ONZ, które g∏oszà wspó∏czeÊnie prawo do samostanowienia i postulujà

ochron´ mniejszoÊci, poczàtkowo powstrzymujà si´ w Karcie NZ i Powszechnej

Deklaracji Praw Cz∏owieka od wyrokowania w sprawach mniejszoÊci, bo to dys-

kurs niebezpieczny, godzàcy w interesy paƒstwowoÊci, pachnàcy separacyjnymi

ruchami w Europie. Deklaracja w sprawie Osób Nale˝àcych do MniejszoÊci Naro-

dowych lub Etnicznych, Religijnych i J´zykowych przyj´ta przez Zgromadzenie

Ogólne ONZ w 1992 roku jest w∏aÊnie próbà regulowania spraw mniejszoÊci,

które d∏ugo po II wojnie Êwiatowej by∏y t∏umione (Smolski R., Smolski M.,

Stadtmüller 1999). Deklaracja ta, jak nazwa wskazuje, odnosi si´ do osób, a nie

ca∏ych grup i nak∏ada na paƒstwo koniecznoÊç ochrony mniejszoÊci, co ma prze-

k∏adaç si´ na umo˝liwienie nauki j´zyka ojczystego, podtrzymywania tradycji,

politycznego udzia∏u. Ten osobowy dyskurs wyklucza zagwarantowane prawem

dà˝enie do samostanowienia grupy w aspekcie autonomii. Kolejny dokument

z 1994 roku, jakim jest Konwencja Ramowa o Ochronie MniejszoÊci Narodo-

wych, stanowi obowiàzujàce mi´dzynarodowe prawo w zakresie ochrony mniej-

szoÊci. Du˝o pomniejszonych ubocznych konwencji zawieranych na marginesach

ró˝nych dzia∏aƒ instytucjonalnych dowodzi jedynie wagi problemu spi´cia mi´-
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dzy tym, co jest uznanym indywidualnym prawem wyboru, prawem zbiorowoÊci

do kulturowego manifestowania swej odr´bnoÊci a politycznà racjà stanu paƒstwa,

które doÊwiadcza takich mniejszoÊci, które wyraênie nadwàtlajà jego jednoÊç.

Na terytorium obecnej Polski zamieszkujà uznane politycznie ca∏oÊciowe mniej-

szoÊci narodowe takie, jak (w porzàdku alfabetycznym): Bia∏orusini, Czesi, Li-

twini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, S∏owacy, Ukraiƒcy, ˚ydzi. Sà wreszcie mniej-

szoÊci etniczne: Karaimi, ¸emkowie, Romowie, Tatarzy. Jeszcze specyficznymi

mniejszoÊciami etnicznymi – aczkolwiek dyskusyjnymi – sà Kaszubi czy Âlàzacy,

nie tylko z uwagi na odr´bnoÊç regionalnà, j´zyk, ale przede wszystkim ze wzgl´-

du na ÊwiadomoÊç odr´bnoÊci. Dlatego, by nie wik∏aç si´ w polityczne typolo-

gie, powtórzyç warto pytanie o kategori´ locum, jako ocalajàcà myÊlenie, które

jest odr´bne.

Skupmy si´ na jednym wybranym problemie, aby ods∏oniç myÊlenie o locum.

B´dzie to Âlàsk.

ÂLÑSKIE MYÂLENIE. Âlàsk to kraina powiàzana w dziejach okreÊlonym do-

robkiem kulturowym. Zwykle akcentuje si´ zmiennoÊç politycznej przynale˝no-

Êci Âlàska, wymieniajàc jednym tchem wp∏ywy niemieckie, czeskie, polskie, au-

striackie, z g∏ównym jednak po∏o˝eniem nacisku na polskoÊç bàdê niemieckoÊç

tradycji (to ró˝norodna lawina tekstowa: Kraman 1981; Greiner 2000; Fuchs 1968,

2001; Z∏oty 2002; Bieniasz, Szczech 1998). Gdyby przesunàç historycznie ów

moment poczàtku Âlàska, to wskazuje si´ na fakt, ˝e prawdopodobnie wchodzi∏

Âlàsk w sk∏ad paƒstwa Samona w VII w., potem Paƒstwa Wielkomorawskiego

(IX/X w.), zaÊ w X w. w sk∏ad paƒstwowoÊci czeskich PrzemyÊlidów. W koƒcu

X w. ziemie zosta∏y w∏àczone do paƒstwa Mieszka I. Potem historia pe∏na jest

podbojów, podzia∏ów, rozbicia, wytyczania granic ksi´stw. W konsekwencji Âlàsk

znajduje si´ w r´kach polskich, czeskich, Habsburgów. W wyniku tzw. wojen Êlà-

skich po 1763 roku Górny Âlàsk zostaje rozparcelowany pomi´dzy Prusy i Au-

stri´. Na 1919 r. przypada poczàtek wojny polsko-czeskiej o Âlàsk (w 1920 po-

dzia∏ Âlàska Cieszyƒskiego). Dalej kluczowym punktem na mapie mentalnej sà

Powstania Âlàskie (1919, 1920, 1921) i plebiscyt w 1921 roku (zob. na temat wa-

loryzacji narracji historycznych: Kunce 2003: 79-93). WczeÊniej, co wa˝ne w pu-

∏apie mentalnej przestrzeni, istotny jest uchwalony statut organiczny Wojewódz-

twa Âlàskiego – tworzàcy tzw. autonomi´ Êlàskà. Dalej warto zaakcentowaç podzia∏

Górnego Âlàska przez Rad´ Ambasadorów (1921) i przej´cie jednej cz´Êci Âlà-

ska przez Rzeczpospolità Polskà, drugiej zaÊ przez Republik´ Weimarskà w 1922 r.

Granicznym doÊwiadczeniem jest II wojna Êwiatowa, co wià˝e si´ z udzia∏em

Âlàzaków z jednej strony w si∏ach zbrojnych niemieckich, z drugiej strony w pol-

skim wojsku. Wreszcie zakoƒczenie wojny i wkroczenie wojsk sowieckich w 1945 r.

– fala terroru, rabunek mienia, ludobójstwa, masowe wywózki do lagrów, utwo-

rzenie obozów dla ludnoÊci Êlàskiej. W koƒcu Traktat Ja∏taƒski fundujàcy grani-

c´ na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej, w wyniku którego Dolny Âlàsk i Górny Âlàsk

znajduje si´ w paƒstwie polskim. Wià˝e si´ to z falà wyp´dzeƒ Êlàskich Niem-

ców, przesiedleniami ludnoÊci polskiej z terenów wschodnich na ziemie odzy-

skane. I dalej z rozmachem migracyjnym, przetasowaniem ludnoÊci, projektami

unifikacyjnymi wymazujàcymi oblicze dawnej wielokulturowoÊci.
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ÂLÑSK JAKO PRZESTRZE¡ MENTALNA. Âlàsk to kulturowe terytorium,

które wypracowa∏o w∏asnà odr´bnoÊç, w∏asnà jakoÊç zbudowanà na mieszaninie

g∏ównie polsko-niemieckiej, ale które te˝ powo∏a∏o coÊ, co wymyka si´ przyna-

le˝noÊci stricte narodowej, a co wià˝e si´ z poczuciem ÊlàskoÊci w∏aÊnie. Rozpi´-

tej jako polskoÊç, niemieckoÊç, ÊlàskoÊç. Ubranej w oswojenie wielokulturowo-

Êci jako stanu oczywistego, który wiàza∏ si´ z sàsiedztwem religijnym, j´zykowym,

obyczajowym, mentalnym. Ale to terytorium nadwàtlone – naznaczone brakiem,

gdy˝ wywózki poch∏on´∏y prawie ca∏à ludnoÊç Êlàskà klasyfikujàca siebie lub tak

zaklasyfikowanà jako niemiecka w oczach administratorów politycznych. To locum,

które jest napi´tnowane Koƒcem, gdy˝ w jakiejÊ mierze nastàpi∏o to, o czym

wspomina Henryk Waniek w Finis Silesiae – ˝e odszed∏ Âlàsk, a wraz z nim kli-

mat wielokulturowoÊci (Waniek 2003). Pozosta∏a oczywiÊcie Êlàska niemieckoÊç,

ale zamkni´ta w enklawie kulturowej, wzgl´dnie rozproszona, unicestwiona zo-

sta∏a inteligencja Êlàska jako inteligencja w g∏ównej mierze niemiecka. Pozosta-

∏a wyraêna sfera polskoÊci Âlàska; problem w tym, ˝e zosta∏a zamieniona w je-

dyny podmiot dziejów.

Jednak bez wàtpienia Âlàsk to locum, które mo˝e s∏u˝yç wr´cz modelowo do

rozczytywania spraw lokalnych/wielokulturowych w Europie. Bo Âlàsk to locum
europejskie. By∏ zawsze ∏akomym kàskiem politycznym i ekonomicznym, stàd,

znajdujàc si´ w ró˝nych sferach wp∏ywu, jego udzia∏em by∏ ferment myÊlowy, pew-

ne modelowanie procesów to˝samoÊciowych, zw∏aszcza procesów indyferencji kul-

turowej, które sta∏y si´ udzia∏em ró˝nych regionów europejskich. Czym jest to
Êlàskie locum w planie literackim?

ÂLÑSK LITERACKI. Âlàsk po 1989 od˝y∏ w pami´ci kulturowej, przetwarza-

nej eseistycznie, i odwo∏uje si´ do sfer okrytych mrokiem za czasów PRL. Po

transformacji ustrojowej Âlàsk sta∏ si´ na powrót Âlàskiem ró˝norodnym i histo-

rycznym. To ju˝ nie jest narracyjnie jednolity, a wielobarwny Êwiat. Zostaje on

rozpi´ty mi´dzy humanistycznymi tekstami i nazwiskami: Johanna Scheffera

„Angelusa Silesiusa”, Andreasa Gryphiusa, Friedricha von Logau, Gustawa

Freytaga, Augusta Scholtisa, Josepha von Eichendorffa, Hansa Lipinsky-Got-

tersdorfa, Heinza Piontka, Horsta Bienka, Horsta Eckerta „Janoscha”, Henry-

ka Waƒka, czy nazwiskami kojarzonymi z polskim Âlàskiem: Walentego Roêdzieƒ-

skiego, Adama Gdacjusza, Józefa Lompy, Juliusza Ligonia, Paw∏a Stelmacha,

Karola Miarki, Norberta Boƒczyka, Konstantego Damrota, Gustawa Morcinka,

Wilhelma Szewczyka. Ale i twórczoÊcià wymykajàcà si´ wspó∏czeÊnie tym po-

dzia∏om, a przecie˝ solidnie umocowanà w literaturze: teksty Stanis∏awa Bie-

niasza, Wojciecha Kuczoka, gdzie Âlàsk jako taki jest wyrazisty.

Rozk∏ada si´ ów podzia∏ na pewnà konstruowanà wizj´ Âlàska, lokowania go

w okreÊlonej tradycji narodowej. Przecina jednak podzia∏y pisania w j´zyku pol-

skim i niemieckim, dopuszcza roszady. Przywo∏uje i inne podzia∏y merytoryczne

dotyczàce np. tego, jaka jest skala podejmowania wàtków uniwersalizujàcych,

egzystencjalnie stanowiàcych o cz∏owieku jako takim, a jakie sà tendencje regio-

nalizujàce. Locum Êlàskie wymaga, by mówiç o literaturze Âlàska, która wymy-

ka si´ jednoznacznej kwalifikacji narodowej, bo tworzy jakoÊç z wymieszania,

z wzajemnego sprz´˝enia. Nawet wbrew autorom trudno o jednoznaczne roz-
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strzyganie o przynale˝noÊci do polskiej bàdê niemieckiej tradycji. Âlàsk jest tym

obszarem, który tworzy∏ odwieczny ferment intelektualny, màci∏ podzia∏y poli-

tyczne i spo∏eczne, nie da∏ si´ sprowadziç do czytelnoÊci Górnego i Dolnego

Âlàska, wskazujàc na coÊ takiego jak byt Êlàski w∏aÊnie. Stàd bezpiecznie jest
mówiç o literaturze zmàconej przestrzeni, o terytorium Âlàska jako tym, co geo-
graficzne, historyczne, ale i mentalne.

Literackie locum zatem jest dookreÊlone przez ducha mistyki katolickiej Che-

rubinowego w´drowca (Cherubinischer Wandersmann) Angelusa Silesiusa (2000)

i ka˝e czytaç Âlàsk uniwersalnie, lokujàc go w tradycji nurtów europejskich. Po-

brzmiewa w nim stanowienie o honorze i idea∏ach, wiernoÊci w podj´ciu uni-

wersalnych problemów w dramatach czy sonetach Gryphiusa (1964). Ale i ina-

czej, nast´puje wciàgni´cie w XVII-wieczne Êlàskie myÊlenie epigramów

niemieckich von Logaua (Logau 1967). I dalej, ods∏ania si´ myÊlenie o Âlàsku

poprzez podejmowanie tradycji pruskiej klasy Êredniej w XIX-wiecznym wyda-

niu Freytaga (1872). Wreszcie to Âlàsk von Eichendorffa (1990) romantycznie

ubrany w poezj´ i proz´. Ale i ludowo – to Âlàsk pe∏en barwnych opisów Schol-

tisa w Baba und ihre Kinder (1934; Baba i jej dzieci). To nieustannie Âlàsk, do

którego si´ t´skni i który ka˝e podejmowaç próby podró˝y do krainy dzieciƒ-

stwa, ju˝ w rzeczywistoÊci organizowanej przez sowieckà organizacj´ Êwiata po

II wojnie Êwiatowej. Reise nach Polen (Podró˝ do Polski) Scholtisa (1962), Zeit

meines Lebens (Czas mojego ˝ycia) Piontka (1984) czy Podró˝ w krain´ dzieciƒ-

stwa. Spotkanie ze Âlàskiem (Reise in die Kindheit) Bienka (1988) wyrastajà z tej

samej konfrontacji, smutku i poszukiwania prawdy, utraconego êród∏a. Paradok-

salnie poszukiwania dzieciƒstwa Eckerta pseud. „Janoscha”, bliskie karykatury

i demaskacji codziennoÊci Êlàskiej, lokujà si´ w podobnym nurcie (Janosch

1989). To trakt pieczo∏owicie (re)konstruujàcy czas Êlàski w wielotomowym przed-

si´wzi´ciu Horsta Bienka: Pierwsza Polka (1975; Die erste Polka), WrzeÊniowe Êwia-

t∏o (1977; Septemberlicht), Czas bez dzwonów (1979; Zeit ohne Glocken), Ziemia

i ogieƒ (1982; Erde und Feuer) (Bienek 1983, 1994, 1999a, 1999b).

Ale i inaczej – to Âlàsk, gdzie polskoÊç jest podkreÊlana. W tych zestawie-

niach pojawia si´ i Roêdzieƒski piszàcy w XVII wieku o hutach i organizacji

pracy w kopalni w Officina ferraria abo Huta i warstat z kuêniami szlachetnego

dzie∏a ˝elaznego (1933), i Êlàski Rej, czyli Gdacjusz piszàcy kazania pokutne (Gda-

cjusz 1969). To nade wszystko jednak wyrazisty szlak Lompy, wydajàcego pod-

r´czniki i geografii, i rachunków, zbiory pieÊni i modlitw (Lompa 1853). Wresz-

cie to XIX-wieczne zbieranie zabawnych piosenek Ligonia, wprz´gni´te

w dzia∏alnoÊç na rzecz propagowania polskoÊci. W tym samym nurcie jest wi´c

i Stelmach, redaktor Tygodnika Cieszyƒskiego, Gwiazdki Cieszyƒskiej. Podobnie

i Miarka – poprzez „Katolika” podejmuje dzia∏alnoÊç w imi´ polskoÊci, katoli-

cyzmu, ale i lojalnoÊci wobec króla pruskiego. To Âlàsk Boƒczyka, pisany po pol-

sku i niemiecku, który mentalnie bezwzgl´dnie lokowany jest w tradycji polskiej.

Wreszcie to myÊlenie Towarzystwa Polskich GórnoÊlàzaków wyra˝one równie˝

w poezji Damrota, kiedy pisze Wianek z Górnego Âlàska. Poezye (1887). I chy-

ba, najbardziej jaskrawy i obroÊni´ty mitologizacjà przyczó∏ek polskiego Âlàska

– Morcinek, który poprzez teksty W zadymionym s∏oƒcu czy Serce za tamà przy-
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bli˝a∏ Âlàsk do Polski. W tej tradycji, choç ju˝ nie tak konturowej, plasuje si´

Szewczyk piszàcy Hanysa w 1938 roku i podejmujàcy po II wojnie zawi∏e pro-

blemy bycia Âlàzakiem, nie tylko w dzia∏alnoÊci powieÊciowej, ale i eseistycznej,

np. Syndrom Êlàski (1986). Ten rozpi´ty Âlàsk jest wielobarwny i dramatyczny.

Dochodzi do g∏osu du˝o mniej jaskrawo po 1989 roku, gdy objawia si´ literatu-

rà stawiajàcà wielkie pytania o to˝samoÊç. Poza cenzurà, poza politycznà po-

prawnoÊcià, poza stereotypowà i nieprawdziwà wizjà historii komunistycznej. P´k-
ni´ta pami´ç pojawia si´ w tekstach Stanis∏awa Bieniasza, Wojciecha Kuczoka

czy Henryka Waƒka. PoÊród tych wielu tekstów sà takie, które zyskujà rozg∏os

i uwa˝ane sà za noÊny opis Âlàska.

Rysem tych lat jest ksià˝ka Kuczoka Gnój (2004). Gnój to rzecz ods∏aniajà-

ca tabu, koszmar przemocy, zw∏aszcza, ˝e opowiadana przez dziecko, które do-

Êwiadczy∏o tresury ojca i z tej matni wysz∏o. Opisujàc strategi´ okrucieƒstwa,

ods∏ania sfery wstydu, nienawiÊci, pokazuje Âlàsk w tej najczarniejszej scenerii,

ale i mierzy si´ z jego ró˝norodnym wspó∏czesnym obrazem i historià. To na

pewno prze∏amany obraz Âlàska: niski Âlàsk, nazwijmy go robotniczym, i Âlàsk

arystokratyczny i mieszczaƒski, które tworzà wielowymiarowy rysunek, na pew-

no niescalony.

Do tej Êlàskiej pami´ci, ju˝ zdecydowanie gruntowniej potraktowanej, precy-

zyjniejszej kulturowo, odwo∏uje si´ powieÊç Waƒka Finis Silesiae (2003). To in-

spiracja historià niemieckiego fotografa i jego modelki, podró˝ujàcych po Âlà-

sku koƒca lat 30. XX w., którà mia∏ autor wyczytaç, a raczej wykreowaç, ze

zdj´ç wydanego w roku 1940 albumu Die Schlesische Landschaft. Poprzez wro-

c∏awianina Karla Franza Klosego – który w nazistowskich Niemczech, kreuje

obrazem Êlàski Êwiat bez propagandowych emblematów – próbuje zmierzyç si´

z opowieÊcià o utraconym Âlàsku, nieobecnych ludziach, przestrzeniach, rzeczach,

ideach. W powieÊci Klose nazywa si´ Paul Scholz i mieszka w Gliwicach, a je-

go dziewczyna to Brigitte, bytomianka. Finis Silesiae to zachwyt nad czasem

miejsca, które odesz∏o, które zosta∏o nadwer´˝one historià, uÊmiercone, z któ-

rego zosta∏ wyrugowany ˝ywio∏ mieszczaƒski czy arystokratyczny. Narrator prze-

mierza Sudety, przemierza wioski i miasta, ods∏ania Âlàsk rozpi´ty na Górny

i Dolny, ale jeden. Balansuje mi´dzy Êwiatem przesz∏ym i wspó∏czesnym, by

zg∏´biç mistyk´ tej ziemi. To Êwiat Êlàski, naznaczony Êmiercià, który zanik∏.

LOKALNA EPISTEMOLOGIA. Locum Êlàskie ods∏ania lokalnà epistemolo-

gi´. Powtarza i specyficznie modeluje sta∏e myÊlenia odr´bnego, które ma po-

czucie bycia w mniejszoÊci. Trawione jest przez l´k, ale i dum´. Wyrasta z kwe-

stionowania wiedzy spo∏ecznej, burzenia dotychczasowych obrazów wytwarzanych

przez centrum/wi´kszoÊç. Boleje nad asymetrià ma∏ego/wielkiego, choruje na

koniecznoÊç wyodr´bnienia si´ z t∏a. Jest ró˝nicà, która pracuje na transforma-
cj´ obrazów siebie i innego, która inaczej kwalifikuje goÊcinnoÊç. Przywiàzuje si´

do terytorium, które mo˝e lokalnie przes∏oniç Êwiat. Jest nieustannym ruchem

wykorzenienia/zakorzenienia. Ufa otwarciu i zamkni´ciu. Ale to Êlàskie locum

realizuje to, co specyficzne. Stàd literacka i w ogóle kulturowa tkanka Êlàska,

uk∏ada si´ w specyfik´ epistemologicznà.

Wyliczyç warto jedynie kilka dalszych tropów:
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– myÊlenie o pi´tnie (tzw. narodowej historii, ideologii, jednoznacznoÊci, lu-

dowoÊci);

– myÊlenie o t´sknocie (za ideà ró˝nicy i zamieszkania goÊcinnego z innymi);

– myÊlenie o dystansie (zachowywanie oddalenia wzgl´dem dzia∏aƒ oficjal-

nych, nieufnoÊç wobec s∏owników i retoryk „wi´kszoÊciowych”);

– myÊlenie o powadze (zabawa jest podszyta wiedzà o zmiennoÊci natury rzeczy);

– myÊlenie o detalu (skupienie si´ na ma∏ej rzeczy wbrew epistemologii, któ-

ra zu˝y∏a si´ i zhaƒbi∏a ideologicznie);

– myÊlenie o nieobecnoÊci (brak êród∏a, prostej genezy, jednolitej podstawy,

czytelnoÊci, koniecznoÊç maski);

– myÊlenie o nieuchwytnoÊci (trudno o czytelnoÊç procesów indyferencji i ró˝-

nicy, ale trudno i o proste wyrokowanie o braku odr´bnej jakoÊci).

I to jest rys locum specyficznego, bo Êlàskiego, ale i locum jako takiego, któ-

re ka˝dorazowo potrzebuje opisów burzàcych nazbyt upraszczajàce wyk∏adnie

rzeczy. Locum kulturowe, które staraliÊmy si´ wyprowadziç w oparciu o Âlàsk,

ods∏ania prawd´, ˝e poszukuje si´ wyrazistoÊci. Ale i paradoksalnie to, co spe-

cyficzne staje si´ uchwytne jedynie w nieuchwytnoÊci.
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SUMMARY

Local Thinking/Thinking in the Minority

The author inquires about the understanding of what minority thinking is. She attempts

to present the minority as a cultural locus producing a particular mental space. She analyses

the general characteristics of this kind of thinking, indicating trouble areas related to the

issue of identity. She claims that cultural locus is a kind of open-type experience capability.

In her analysis, she focuses on the Silesian area. Showing Silesia from the cultural and

literary angle, she attempts to present local epistemology.

32 ALEKSANDRA KUNCE



ALINA MOLISAK

MniejszoÊci kulturowe 
w polskiej literaturze i przestrzeni
publicznego dyskursu po 1989 roku

Zasadnicza zmiana wyznaczona cezurà 1989 roku ujawni∏a wyraênie kilka istot-

nych kwestii dotyczàcych obecnoÊci mniejszoÊci kulturowych, tak w polskiej

przestrzeni publicznej, jak i w tekstach literackich. Nie oznacza to oczywiÊcie

wczeÊniejszej nieobecnoÊci podejmowanych zagadnieƒ. Pami´taç jednak nale˝y,

i˝ czasy realnego socjalizmu przynosi∏y znaczàce deformacje i przemilczenia, po-

zbawiajàc wszystkich zainteresowanych szans na szerszà dyskusj´ dotyczàcà tak

wa˝kiej problematyki. Ciekawie – w odniesieniu do tematyki ˝ydowskiej – po-

kaza∏ to Michael Steinlauf (2002). Dzi´ki publikacjom emigracyjnym i tym, któ-

re wydane zosta∏y w tzw. drugim obiegu, tematyka mniejszoÊci kulturowych, w tym

tak znaczàcej w polskich dziejach mniejszoÊci ˝ydowskiej, nie by∏a ca∏kowicie

nieobecna, nie zyskiwa∏a jednak szerokiego, spo∏ecznego odzewu.

Kwestii Zag∏ady w literaturze poÊwi´cono wiele miejsca. Obficie zw∏aszcza

reprezentowany jest dokument – wiele dzienników i pami´tników wydano, wie-

le pozostaje nadal w archiwach czy bibliotekach i korzystajà z nich czasami so-

cjologowie albo historycy. SpecjaliÊci jednomyÊlni sà co do tego, i˝ literatura pi-

sana po polsku tworzy znaczàcà cz´Êç Êwiatowej literatury o Zag∏adzie. We

wszystkich dotychczasowych analizach tekstów literackich podkreÊlano dwie wspól-

ne tej twórczoÊci cechy: odejÊcie od fikcji literackiej (literatura nieliteracka) oraz,

zaznaczonà na niespotykanà dotàd skal´, obecnoÊç elementów autobiografii B∏oƒ-

ski 1994). Za najwa˝niejsze prace polskich autorów wypada uznaç: Literatur´

wobec wojny i okupacji (1976) pod red. M. G∏owiƒskiego i J. S∏awiƒskiego, szkic

Dzieje doÊwiadczone, dzieje zaÊwiadczone (1978) Jerzego Jedlickiego, prace Ire-

ny Maciejewskiej o obrazie getta w literaturze polskiej, ksià˝ki – Henryka Gryn-

berga Holocaust w literaturze polskiej (1992) oraz Natana Grossa Holocaust w po-

ezji polskiej (1996), oraz wa˝kie teksty Jana B∏oƒskiego – Autoportret ˝ydowski

(1994) i Biedni Polacy patrzà na getto (1994). Tadeusz Drewnowski napisa∏ ob-

szerne has∏o Literatura polska wobec Holocaustu w: Encyclopedia of the Holo-

caust (red. I. Gutman, 1990). W roku 2000 ukaza∏a si´ praca zbiorowa (b´dàca



pok∏osiem sesji) Literatura polska wobec Zag∏ady (red. Alina Brodzka-Wald, Dorota

Krawczyƒska, Jacek Leociak).

Mo˝na – jak sàdz´ – dostrzec w polskiej literaturze co najmniej cztery fazy

pisania o Zag∏adzie. Pierwsze reakcje wobec Zag∏ady zapisane w j´zyku polskim

powstawa∏y jeszcze w czasie wojny; w wi´kszoÊci by∏y to teksty poetyckie, rza-

dziej – utwory prozatorskie. Literatura ta powstawa∏a zarówno w okupowanym

kraju (Czes∏aw Mi∏osz, Mieczys∏aw Jastrun, antologia Z otch∏ani, 1945, W∏ady-

s∏aw Szlengel), jak i – o czym tak˝e trzeba pami´taç – poza jego granicami

(W∏adys∏aw Broniewski, Kazimierz Wierzyƒski, Józef Wittlin, Julian Tuwim).

Drugim etapem twórczoÊci pisarzy by∏o pierwsze powojenne pi´ciolecie, gdy

opublikowano znaczàce teksty tak autorów starszej generacji (Zofia Na∏kowska,

Maria Dàbrowska, Jaros∏aw Iwaszkiewicz, znany ju˝ przed wojnà Adolf Rud-

nicki), jak i wybitnych debiutantów – Tadeusza Borowskiego i Tadeusza Ró˝e-

wicza. Owo powojenne pi´ciolecie wyraênie wyró˝nia przede wszystkim niespo-

tykana nigdy w póêniejszych latach obfitoÊç powsta∏ych tekstów. Wi´kszoÊci

twórców, podobnie jak w latach wojny, towarzyszy∏o przeÊwiadczenie o istotnej

roli, jaka przypada literaturze w dawaniu Êwiadectwa i stawianiu diagnoz nie-

spotykanej dotychczas egzystencjalnej sytuacji. Wielu z nich w nader Êwiadomy

sposób poszukiwa∏o nowych Êrodków ekspresji, nowego j´zyka literatury. Cha-

rakterystyczne by∏o jednak, ˝e obok tak radykalnie nowatorskich sposobów pi-

sania jak w prozie Na∏kowskiej czy Borowskiego, u˝ywano równie˝ tradycyjnej

narracji (Dàbrowska, Iwaszkiewicz, Rudnicki). Niektórzy z autorów nie potrafili

uwolniç si´ od stereotypowych clichés (J. Andrzejewski – Wielki Tydzieƒ, 1943,

czy W. ˚ukrowski – Pod Êniegiem, 1948). Znamienna dla wi´kszoÊci wówczas pu-

blikowanych utworów by∏a – mimo Êwie˝ej pami´ci – pewna wspólna perspek-

tywa doÊwiadczeƒ polskich i ˝ydowskich, niedostrzeganie odr´bnoÊci radykalnie

innego ˝ydowskiego losu, umieszczanie Zag∏ady na tle wspólnych prze˝yç oku-

pacji oraz – gdy mowa o powstaniu w getcie – gloryfikacja czynu, wpisujàca po-

wstanie w martyrologiczny wzorzec patriotyzmu.

Wyró˝nia t´ literatur´ tak˝e i inna cecha, o której, po latach wspomni Jan

B∏oƒski: mo˝na policzyç na palcach pozycje literackie, przedstawiajàce stosunek pol-

skiego spo∏eczeƒstwa do Zag∏ady ˚ydów, zw∏aszcza w powojennych dziesi´cioleciach.

Rzecz nie tylko w tym, ˝e wobec ludobójstwa literatura czuje si´ w ca∏oÊci bezrad-

na. Temat parzy∏, pisarze obawiali si´, ˝e wejdà w konflikt z odczuciem i oczeki-

waniem czytelników (B∏oƒski 1994: 28).

Kolejna, trzecia faza historyczna w powojennej literaturze to etap, który mo˝na

okreÊliç rozchodzeniem si´ dróg pisarzy. Od po∏owy lat pi´çdziesiàtych, naj-

pierw s∏abiej, póêniej coraz wyraêniej, pojawi∏ si´ inny obraz wojny, zdecydowa-

nie skupiony na polskich losach (Roman Bratny, Jerzy Andrzejewski i inni).

Przyznaç nale˝y, ˝e tematyka Zag∏ady nie opuÊci nigdy pisarzy, którzy pocho-

dzili z rodzin ˝ydowskich czy sami uwa˝ali si´ za ˚ydów (mam tu na myÊli twór-

czoÊç takich autorów jak Stanis∏aw Wygodzki, Adolf Rudnicki, Artur Sandauer,

Krystyna ˚ywulska, Ida Fink), dla wielu jest to centralny, najwa˝niejszy temat

ich dorobku. Dla pisarzy polskich zaÊ problem ˝ydowskich losów w czasie wojny

zacznie, zw∏aszcza w latach szeÊçdziesiàtych, stawaç si´ coraz bardziej marginal-
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ny. Za swoiste kuriozum i pok∏osie politycznej propagandy ’68 roku uznaç na-

le˝y teksty literackie, gdzie dominuje wàtek wzorców antysemickich (R. Bratny

Dawid, syn Henryka, 1969, S. Dobrowolski G∏upia sprawa, 1969), ale i takich au-

torów masowo wówczas wydawano.

Zjawiskiem ca∏kowicie odr´bnym, dostrzeganym przez historyków literatury

jest twórczoÊç pisarzy takich jak Hanna Krall, Henryk Grynberg, Jadwiga Maurer

czy Bogdan Wojdowski, tworzàcych nowà formacj´ – m∏odszych, którzy prze˝yli

wojn´ jako dzieci, i których dorobek okreÊliç mo˝na jako przynale˝ny do pol-

sko-˝ydowskiego dziedzictwa. Sà oni tymi autorami, których twórczoÊç niemal

w ca∏oÊci zogniskowana zosta∏a wokó∏ tematyki Zag∏ady, którzy nie cofali si´

przed stawianiem najtrudniejszych pytaƒ i problemów, bez wzgl´du na „popu-

larnoÊç” czy „niepopularnoÊç” tematyki.

Czwarty etap rozwoju literatury polskiej poruszajàcej problematyk´ Zag∏ady

rozpoczà∏ si´ w koƒcu lat siedemdziesiàtych. Wówczas i póêniej, gdy pojawi∏y

si´ takie ksià˝ki, jak Jerzego Ficowskiego Odczytanie popio∏ów (1979), Jaros∏a-

wa Marka Rymkiewicza Umschlagplatz (1988) czy Andrzeja Szczypiorskiego Po-

czàtek (1986) – powraca tematyka Zag∏ady, traktowana jednak ju˝ z innej per-

spektywy, podobnie jak inne jest spojrzenie Piotra Matywieckiego, rozmyÊlajàcego

nad Szoa w Kamieniu granicznym (1994). Od tego czasu zmienia si´ równie˝ sche-

matyczny czasami obraz historii, coraz wi´cej uwik∏aƒ i komplikacji ujawniajà

losy bohaterów, cz´Êciej stawiane sà pytania, których wczeÊniej brakowa∏o.

Ca∏kowicie nowym w polskiej literaturze zjawiskiem jest podj´cie tej proble-

matyki przez autorów urodzonych po wojnie (Piotr Szewc, Marek Bieƒczyk).

Mo˝na nazwaç ksià˝ki, takie jak Zag∏ada (1993), Zmierzchy i poranki (2000)

Szewca czy Tworki Bieƒczyka (1999) za poczàtek podejmowania tematyki Szoa

przez tzw. drugie pokolenie. Najbardziej widoczne jest to zjawisko wspó∏czeÊnie

w literaturze hebrajskiej, angielskiej czy niemieckiej. Studia komparatystyczne

nad tekstami tzw. drugiego pokolenia wyraênie wskazujà na ró˝nice uj´ç, od-

miennoÊç perspektyw i poetyk, jakimi pos∏ugujà si´ poszczególni pisarze. Wspól-

ne dla polskich autorów jest – jak sàdz´ – szukanie j´zyka, próby podejmowa-

nia kszta∏towania pami´ci poprzez wybór okreÊlonego paradygmatu mówienia

o Zag∏adzie oraz ÊwiadomoÊç stale istniejàcego wyzwania, nie-opisanego ciàgle

˝ywego problemu dotykajàcego nas wszystkich. Wskazywane przeze mnie pozy-

cje prozatorskie Êwiadczà o tym, i˝ tak zasadniczo przekszta∏cajàce wydarzenie,

jakim by∏a Zag∏ada, zyska∏o wyraz tak˝e w polskiej literaturze ostatnich dziesi´-

cioleci. Towarzyszy temu równie˝ zmiana bardziej ogólna, jaka dokona∏a si´

w Êwiatowym pisarstwie podejmujàcym problematyk´ Zag∏ady. W zasadniczej od-

miennoÊci j´zyka widzia∏abym ró˝nic´ mi´dzy polskà literaturà a tekstami pisa-

nymi w innych krajach przez urodzonych po wojnie pisarzy. Polscy autorzy na-

der nieÊmia∏o i rzadko si´gajà po ironi´, nie wykorzystujà odwa˝nie j´zyka groteski

(jedne z najlepszych przyk∏adów literackich tu to np. David Grossman, Maximi-

lian Biller, Barbara Honigman). Wydaje si´, i˝ polska literatura ciàgle (jesz-

cze?) respektuje pewne tabu, które z∏amane zosta∏y w twórczoÊci innych auto-

rów podejmujàcych tematyk´ Zag∏ady, np. po∏àczenie Zag∏ady i humoru czy

przekaz realizowany przy pomocy gatunków postrzeganych wczeÊniej jako „nie-
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stosowne” (komiks Arta Spiegelmana). Inaczej jest w sztukach plastycznych cze-

go przyk∏adem s∏ynna praca Libery Auschwitz-Lego (1996). Byç mo˝e jednak

si´ganie po ironi´ pozwoli∏oby na podkreÊlenie dystansu i odebranie jakiejkol-

wiek mo˝liwoÊci zakoƒczenia trwajàcej ˝a∏oby?

Uznaç nale˝y, i˝ dopiero od po∏owy lat osiemdziesiàtych szerzej odnotowany

zosta∏ w zbiorowej pami´ci polskiej ów zasadniczy brak, nieobecnoÊç i strata.

UÊwiadomienie okaleczenia kultury i historii, jakie przynios∏a Zag∏ada, torowa-

nie drogi szerszej debacie, kwestionowanie schematów myÊlenia rozpocz´te zo-

sta∏o nie tylko dzi´ki tekstom literackim, ale równie˝ dzi´ki obecnym w (m.in.

drugoobiegowej) publicystyce rozrachunkom. MyÊl´ tu o publikacjach (cz´stych)

na ∏amach paryskiej Kultury czy londyƒskiego Aneksu, jak i o ksià˝kach ukazu-

jàcych si´ w Instytucie Literackim oraz w krajowym „drugim obiegu”. Mo˝na

zadaç pytaƒ kilka – o to, dlaczego tak póêno... Otó˝, w pierwszej po∏owie XX wie-

ku wzajemna znajomoÊç kultury ˝ydowskiej i polskiej by∏a doÊç jednostronna;

nie t∏umaczono autorów jidysz i hebrajskiego na polski (a przeciwnie – owszem,

patrz np. wspomnienia Zusmana Sega∏owicza T∏omackie 13, 2001), na relacjach

wobec wspó∏obywateli cià˝y∏y stereotypowe wyobra˝enia, co owocowa∏o antyse-

mickimi postawami. DoÊwiadczenie czasu wojny – nie ∏àczy∏o, a zdecydowanie

dzieli∏o, polskich „Êwiadków” i „sàsiadów” stawia∏o wobec trudnych i niewygod-

nych dylematów. O tym, jak trwa∏e okaza∏y si´ postawy i wzory myÊlenia, prze-

konali si´ wszyscy Êledzàcy wywo∏anà s∏ynnym esejem B∏oƒskiego Biedni Polacy

patrzà na getto (1987) debat´ (warto dodaç, i˝ tekst B∏oƒskiego ukaza∏ si´ tak-

˝e w j´zyku angielskim, francuskim i niemieckim. W Polsce po publikacji eseju

szereg odmiennych postaw ukaza∏y drukowane w kolejnych numerach Tygodni-

ka Powszechnego artyku∏y. Wypada ˝a∏owaç, i˝ nie zebrano tej debaty w formie

ksià˝kowej), czy póêniejsze, o wiele silniej obecne w przestrzeni publicznej, dys-

kusje o Jedwabnem (zasi´g polskich dyskusji o historii Jedwabnego trudno oce-

niç, gdy˝ obok publikacji prasowych i ksià˝kowych – tak˝e, niestety, antysemic-

kich i negujàcych ustalenia historyków – po og∏oszeniu pierwszych artyku∏ów

i ksià˝ki Grossa, przez bodaj dwa lata trwa∏y dyskusje na najró˝niejszych stro-

nach internetowych). Rodzajem swoistego podsumowania ró˝nych faz debaty spo-

∏ecznej jest ksià˝ka Anny Bikont My z Jedwabnego (2005). Okaza∏o si´, i˝ naj-

trudniej uczyniç rachunek sumienia bez pob∏a˝ania sobie, bez masochizmu i bez

pi´knej lirycznej retoryki.

Przemiana dyskursu, której poczàtek datuj´ na lata osiemdziesiàte dopiero,

jak sàdz´ si´ rozpocz´∏a. Po to, by przynios∏a bardziej trwa∏e owoce w definio-

waniu polskiej to˝samoÊci, w rekonstrukcji pami´ci, w zmianie postaw – wiele

jeszcze nale˝y zrobiç. Powojenna ÊwiadomoÊç powszechna, najogólniej bioràc,

kszta∏towana by∏a bowiem poprzez dwie skrajnoÊci – z jednej strony przez wy-

nikajàce z nieznajomoÊci uprzedzenia wobec ˚ydów, cz´sto negatywne przeka-

zywane mi´dzypokoleniowo stereotypy, z drugiej zaÊ – przez rodzaj swoistego

folkloru, czyli redukcj´ cywilizacji judaizmu do romantycznego sztetla, klezmer-

skiej muzyki i koszernej kuchni.

Dwie wa˝kie debaty, jakie dotyka∏y najbardziej fundamentalnych zagad-

nieƒ zwiàzanych z obecnoÊcià ˝ydowskà w polskiej historii i wspó∏czesnoÊci,
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nazwaç mo˝na ró˝nymi dyskursami – „wewn´trznym” i „zewn´trznym”. Dys-

kusj´, jaka rozgorza∏a w szczup∏ym Êrodowisku mieszkajàcych w Polsce ˚y-

dów, zapoczàtkowa∏ opublikowany w koƒcu lat 90. artyku∏ Szoszany Ronen,

Izraelki mieszkajàcej w Warszawie. Obszerny tekst Ronen rozpoczà∏ debat´

na ∏amach Gazety Wyborczej (Ronen 1999: 18-19), jednak najgor´tszy spór

rozgorza∏ w trakcie spotkania z autorami publikowanych tekstów (Szoszana

Ronen, Kazimiera Szczuka, Konstanty Gebert). Ronen wskaza∏a trafnie na g∏´-

boki dylemat dotyczàcy definiowania ˝ydowskiej to˝samoÊci poprzez judaizm

– przez jednych, rozumiany jako religia, przez innych, szerzej, jako kràg kul-

turowy (umo˝liwiajàcy tedy Êwieckà identyfikacj´). O pojmowaniu judaizmu

pisali m.in. Mordechai Kaplan (Judaism as a Civilisation, 1935) czy Jeshaja-

hu Leibowitz. Podobnie pisa∏ o judaizmie Bogdan Wojdowski. Ronen nazwa-

∏a wprost pewien rodzaj postaw, które w przestrzeni publicznej, tak przez wi´k-

szoÊç dominujàcà, jak i przez kulturowà mniejszoÊç, bywajà swoistà zgodà na

to, ˝e InnoÊç jest postrzegana jako rodzaj skazy, choroby czy kalectwa oraz

zaproponowa∏a alternatywny model (obecny na ca∏ym Êwiecie) ˝ydowskiej

to˝samoÊci nie-religijnej, co wywo∏a∏o goràcà dyskusj´. (Autorka, pami´tajàc

o skomplikowanej historii powojennej Polski, wskazuje, i˝ w spo∏eczeƒstwie,

gdzie ciàgle jeszcze nie zniknà∏ zakaz „bycia Innym”, okreÊlenie w∏asnej ˝y-

dowskiej to˝samoÊci, przypomina zjawisko coming out „wychodzenia z ukry-

cia” homoseksualistów).

Druga debata, b´dàca rodzajem „zewn´trznego” dyskursu rozgorza∏a po pu-

blikacji ksià˝ki J. Grossa Sàsiedzi (2000) i emisji filmu dokumentalnego (Agniesz-

ki Arnold) pod tym samym tytu∏em. Zajmowa∏a ona przez d∏ugi czas nie tylko

znaczàce miejsce w polskiej przestrzeni publicznej, przekroczy∏a tak˝e granice,

sta∏a si´ zaczynem szerszej refleksji dotyczàcej stosunku wobec odmiennoÊci

i InnoÊci. Doczeka∏a si´ swoistej kontynuacji oraz podsumowania w ksià˝ce

Anny Bikont My z Jedwabnego (2005).

Omawiajàc dzieje europejskiej diaspory, w znakomitym eseju Judaizm jako

los wspomina∏ Bogdan Wojdowski wielowiekowe przeÊladowania, przymus na-

wróceƒ (marrani), rozliczne oskar˝enia, kl´sk´, jaka ponios∏a asymilacja, która

poprzez wiar´ i kultur´ nie uchroni∏a nikogo przed ca∏opaleniem (Wojdowski 1993:

72). (O ca∏kowitej kl´sce asymilacji, szczególnie wyrazistej gdy znamy losy ˚y-

dów niemieckich, mówi∏ te˝ Isaiah Berlin – Ray Jahanbegloo, Rozmowy z Isaia-

hem Berlinem, 2002). ˚adna forma akulturacji nie przynios∏a ratunku, przetrwa-

∏o przez ca∏e wieki wyró˝nienie InnoÊci, odrzucenie jej jako elementu obcego.

Wstrzàs cywilizacyjny, jakim by∏a Zag∏ada, niczego tu nie zmieni∏. Powojenne

˝ydowskie ˝ycie, zw∏aszcza w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej, opisuje

autor w kategoriach wynaturzenia, krytycznie wypowiadajàc si´ równie˝ o tych

˚ydach, którzy brali udzia∏ we flircie polityki z judeofobià, co nakazywa∏o im za-

pomnienie o Szoa. W rzeczywistoÊci powojennej Ârodkowej Europy i Rosji selek-

cja okaza∏a si´ normà i kryterium rasowej odr´bnoÊci, która przetrwa∏a nazizm,

a nie widaç na horyzoncie ˝adnej si∏y spo∏ecznej mogàcej zmieniç ten stan rzeczy

(Wojdowski 1993: 73). Dla Wojdowskiego cytowany esej by∏ bodaj najwa˝niej-

szym dyskursywnym tekstem, pisanym w sytuacji ostatecznej, przepe∏nionym
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najbardziej wa˝kimi refleksjami. Za wyjàtkowà uznaj´ aktualnoÊç tej wypowie-

dzi i jej uniwersalny charakter.

Wspó∏czeÊnie kluczowà kwestià jest edukacja. I to edukacja w najszerszym

tego s∏owa znaczeniu – od powa˝nych badaƒ naukowych po wiedz´ popularyza-

torskà. Istniejà instytucje zajmujàce si´ takà edukacjà – od najbardziej popular-

nego, corocznego krakowskiego Festiwalu Kultury ˚ydowskiej (odbywajàcego

si´ od 1992 roku), przez warsztaty prowadzone dla nauczycieli historii w ˚ydow-

skim Instytucie Historycznym, spotkania i wyk∏ady w (powsta∏ym w roku 2001)

Centrum im. Moj˝esza Schorra, dzia∏alnoÊç Fundacji „Shalom” (powsta∏ej w 1988)

czy Fundacji Laudera, publikacje w miesi´czniku Midrasz (istniejàcym od 1997 ro-

ku) czy dwutygodniku S∏owo ˚ydowskie. Na poziomie edukacji akademickiej wska-

zaç nale˝y – wedle kolejnoÊci powstania – Centrum Badania i Nauczania Dzie-

jów i Kultury ˚ydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza na Wydziale

Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (istnieje, dzi´ki m.in. Fundacji Jacka

Fliderbauma od 1990 r.), Zak∏ad Kultury i Historii ˚ydów na uniwersytecie lu-

belskim (od paêdziernika 2000 r. na UMCS) i Katedr´ Judaistyki Uniwersytetu

Jagielloƒskiego (powsta∏à w listopadzie 2000 roku, w wyniku przekszta∏cenia, dzia-

∏ajàcego ju˝ wczeÊniej, od 1986 roku, Mi´dzywydzia∏owego Zak∏adu Historii i Kul-

tury ˚ydów w Polsce) oraz powsta∏à niedawno na Uniwersytecie Wroc∏awskim

Pracowni´ J´zyków i Kultury ˚ydów w Polsce. Po to jednak, by taka rola edu-

kacji mog∏a zostaç spe∏niona, konieczne jest wskazanie na kilka istotnych kwestii.

W Êrodowiskach akademickich najszybciej chyba zrozumieli wag´ podejmo-

wania problemów historycy, których dorobek przyczynia si´ niewàtpliwie do

pewnej zmiany w postrzeganiu szeroko poj´tego dziedzictwa kulturowego. Do-

konania historyków ostatniego dziesi´cio-pi´tnastolecia sà doprawdy znaczàce.

Mam nadziej´, ˝e ich upowszechnienie przyczynia si´ do stopniowej zmiany nie-

wiedzy dotyczàcej podstawowych faktów historycznych, do odczytania „zapomnia-

nej” cz´Êci polskich dziejów. Przed badaczami literatury i kultury stoi jeszcze

wiele zadaƒ. Zajmujàcy si´ powojennà literaturà majà ÊwiadomoÊç potrzeby po-

wstania literaturoznawczych propozycji odpowiedzi na pytania o wzory pisania

na temat Zag∏ady, o odmiany kreowanego i u˝ywanego przez literatur´ j´zyka,

wreszcie o istniejàcà w zapisach literatury polskiej tematyk´ ˝ydowskà.

Do rozpoznania zarówno dziedzictwa pierwszej po∏owy wieku, jak i do zapo-

znania si´ ze wspó∏czesnà kulturà Izraela przyczyniaç si´ mogà tylko rzetelne

studia. Ciàgle jeszcze zaÊ skromna jest w tym wzgl´dzie oferta polskich uniwer-

sytetów. Istnieje wprawdzie oÊrodek krakowski i – od niedawna – lubelski, trwa-

jà prace na Uniwersytecie Wroc∏awskim czy ¸ódzkim, jednak ironicznie brzmieç

musi konstatacja, ˝e w Warszawie, która w mi´dzywojniu by∏a centrum literatu-

ry ˝ydowskiej, ciàgle jeszcze nie mo˝na wybraç takiego kierunku studiów jak ju-

daistyka. Trwajà starania, by to zmieniç i mam nadziej´, i˝ zostanà one uwieƒ-

czone sukcesem. Jedynie szerszy projekt edukacyjny i kszta∏cenie postaw stwarza

szans´ przekazywania wartoÊci i pami´ci historycznej, odmiennej od schema-

tycznego i cz´sto stereotypowego przekazu mi´dzypokoleniowego.

Podobnym procesom – pojawiania si´ coraz odwa˝niej w przestrzeni publicz-

nego dyskursu, zapisywania bez wczeÊniej stosowanego kamufla˝u w tekstach lite-
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rackich oraz, na innym poziomie, w refleksji teoretycznej – podlega inna mniej-

szoÊç kulturowa, którà najbardziej por´cznie okreÊliç by∏oby terminem queer. Pol-

ski odpowiednik dla „odzyskanego” (o dziejach „odzyskiwania” terminu queer

i jego coraz szerszego stosowania od lat 90. w refleksji nad kulturowymi mniej-

szoÊciami seksualnymi piszà autorzy wst´pu do tomu Odmiany odmieƒca. Mniej-

szoÊciowe orientacje seksualne w perspektywie gender, 2002) terminu queer, zapro-

ponowa∏ Jerzy Krzyszpieƒ (z Uniwersytetu Jagielloƒskiego), przypominajàc

kategori´ „odmieƒca”, która ma w polskiej humanistyce ju˝ pewnà tradycj´ (je-

den z tomów serii Transgresje redagowany przez Mari´ Janion i Zbigniewa Maj-

chrowskiego nosi tytu∏ Odmieƒcy, 1982).

W latach dziewi´çdziesiàtych, dzi´ki szerszej ni˝ wczeÊniej prezentacji ró˝nych

odmian nurtu krytyki feministycznej oraz dzi´ki powstaniu w Êrodowisku akade-

mickim gender studies, coraz powszechniejsza sta∏a si´ ÊwiadomoÊç koniecznoÊci w∏à-

czania problematyki spo∏eczno-kulturowej to˝samoÊci p∏ci w przestrzeƒ publiczne-

go dyskursu. (Na Uniwersytecie Warszawskim dzia∏ajà podyplomowe Gender Studies

– interdyscyplinarne studia nad kulturowà i spo∏eczna problematykà p∏ci, Uniwer-

sytet Jagielloƒski oferuje kierunek Gender Studies jako studia zaoczne, podyplo-

mowe, na Uniwersytecie ¸ódzkim powsta∏ OÊrodek Naukowo-Badawczy Proble-

matyki Kobiet, na Uniwersytecie Wroc∏awskim istnieje Interdyscyplinarna Grupa

Gender Studies; w Poznaniu, Wroc∏awiu i Warszawie organizowane by∏y i sà cykle

wyk∏adów dotyczàce tej dziedziny badaƒ; regularnie wydawane jest pismo Katedra.)

Zaowocowa∏o to nie tylko pojedynczymi publikacjami, ale regularnymi studiami,

choç dwie mi´dzyuczelniane konferencje poÊwi´cone kategorii queer, jakie odby∏y

si´ w roku 2000 i 2001, spotka∏y si´ z ró˝nymi reakcjami polskiego Êrodowiska na-

ukowego. Obok bowiem swego rodzaju konserwatyzmu zastrze˝enia zg∏aszali ba-

dacze stosujàcy metodologi´ Nowego Historycyzmu (New Historicism) czy zorien-

towani na studia kulturowe, kwestionujàc stosowanie kategorii queer. Wprowadzenie

teorii queer (choç wytycza ona te˝ nowe Êcie˝ki w badaniach nad sztukà, filmem,

historià czy filozofià) do badaƒ nad literaturà wiàzaç si´ musi bowiem z zakwestio-

nowaniem mocno zakorzenionego wÊród literaturoznawców (post-strukturalizm

zawita∏ doÊç póêno w mury polskich uczelni) przekonania o tym, i˝ biografia i hi-

storia nie powinny mieç zwiàzku z praktykà interpretacji tekstu.

Na poziomie refleksji nad literaturà, w badaniach cz´sto przywo∏uje si´ typo-

logi´ Edmunda White’a, który pisa∏, i˝ twórcy w fazie przedemancypacyjnej po-

szukujà dla homoseksualizmu stosownych metafor – grzechu, choroby, zbrodni

– lub u˝ywajà medium kultury jako narz´dzia sublimacji (White 1997a, 1997b).

Ciekawa wydaje si´, w odniesieniu do literatury polskiej teza Germana Ritza, i˝

literatura homoseksualna istnieje u nas, ale nie mo˝na w niej wskazaç fazy

emancypacyjnej (byç mo˝e w∏aÊnie z poczàtkiem XXI wieku zacznie si´ ta faza

emancypacyjna). Do analizy tekstów, by wydobyç ich wàtki dotyczàce seksualnej

to˝samoÊci mniejszoÊci proponuje Ritz (1997, 1998) stosowanie poetyki niewy-

ra˝alnego po˝àdania, u˝ywanej dzi´ki jego publikacjom tak˝e przez innych ba-

daczy i p∏odnej poznawczo przy lekturze dorobku wspó∏czesnych polskich pisa-

rzy (warto np. wskazaç na wnikliwe prace B∏a˝eja Warkockiego, m.in. analiz´

prozy Grzegorza Musia∏a).
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W odniesieniu do seksualnych mniejszoÊci kulturowych mo˝na tak˝e mówiç

o dwóch typach debaty – „wewn´trznej” i „zewn´trznej”, choç trudniej by∏oby

wskazaç tak precyzyjnie jak poprzednio konkretne teksty, które sprowokowa∏y

dyskusje i wyznaczy∏y obszary dyskursu. Zaznaczyç trzeba te˝, i˝ w obu przypad-

kach jest to rodzaj trwajàcej przez ostatnie dziesi´ciolecie (i przybierajàcej na

znaczeniu) wymiany myÊli.

Debata „wewn´trzna” wià˝e si´ dwoma modelami to˝samoÊci seksualnej. Jed-

nym z modeli jest esencjalistyczne pojmowanie tej kategorii opierajàce si´ na

za∏o˝eniu istnienia biologicznego lub psychologicznego fundamentu, który jed-

noznacznie okreÊlaç ma to˝samoÊç seksualnà (mankament tego podejÊcia to re-

dukcja ludzkiej to˝samoÊci seksualnej zredukowanej wy∏àcznie do kontaktów

p∏ciowych). Opozycyjny model – szerzej dziÊ chyba akceptowany – to podejÊcie

konstrukcjonistyczne, bliskie z jednej strony ustaleniom Michela Foucaulta, zaÊ

z drugiej koncepcjom Judith Butler (to˝samoÊç jako performatyw, to˝samoÊç „od-

grywana” w kontekÊcie kulturowym, jakiego jest pochodnà). Trzeba zaznaczyç,

i˝ model konstrukcjonistyczny doczeka∏ si´ tak˝e uwag krytycznych.

Jak czytamy we wst´pie do tomu Odmiany odmieƒca: Performatywny akt sa-

mo-ujawnienia ma podwójny wymiar: jest to wyjÊcie z ukrycia, lecz jednoczeÊnie

wejÊcie w okreÊlonà to˝samoÊç. W akcie tym osobiste poczucie to˝samoÊci przek∏a-

da si´ na kategori´ rozpoznawalnà w przestrzeni publicznej (Basiuk, Ferens, Siko-

ra 2002: 9). Dotychczas prowadzone analizy i refleksja nad obecnoÊcià takich

aktów widocznych w tekstach literackich (i szerzej – w tekstach sztuki, teorii

kultury, historii) to dopiero poczàtki – jak sàdz´ – wprowadzania do polskiego

dyskursu naukowego teorii queer (nale˝y przyznaç, i˝ prym wiodà tu oÊrodki an-

glistyczne i amerykanistyczne).

Mimo i˝ globalna kultura, nawet w wersji popularnej, uprawomocni∏a prak-

tyk´ podwa˝ania ustalonej przez patriarchalnà heteroseksualnoÊç dominacji, w pol-

skiej przestrzeni publicznej widaç raczej zak∏opotanie i niech´ç do korzystania

z tych wzorów. Wielokrotnie udowodniono przekonujàcymi argumentami, i˝

kultura polska w kwestii mniejszoÊci seksualnych znajduje si´ ciàgle jeszcze „w fa-

zie przedemancypacyjnej” (Pawe∏ Leszkowicz, B∏a˝ej Warkocki). èród∏a braku

fazy emancypacyjnej (czy raczej jej poczàtków w ostatnich kilku latach) upatry-

waç mo˝na w reakcji niech´ci, oburzenia i dyskryminujàcych praktykach zakazu

wobec wprowadzania do debaty „zewn´trznej” problematyki mniejszoÊci seksu-

alnych. Wskazaç mo˝na choçby awantury wokó∏ wystawy fotograficznej Niech

nas zobaczà czy zajÊcia w Krakowie, zwiàzane z marszem tolerancji i zorganizo-

wanà konferencjà, lub zakaz odbycia Parady RównoÊci, wydany przez prezyden-

ta Warszawy w roku 2005. Paradoksalnie ów ostatni zakaz oraz debata wywo∏a-

na jego utrzymaniem (odby∏a si´ wszak nader liczna, ba, mi´dzynarodowa

demonstracja) przyczyni∏y si´ poÊrednio do obecnoÊci w mediach problematyki

dotyczàcej mniejszoÊci seksualnych; ironicznie za tak znaczàce zwrócenie uwagi

i obecnoÊç tematyki homoseksualnej w publicznym dyskursie dzi´kowa∏ na ∏a-

mach prasy prezydentowi miasta Bartosz ˚urawiecki. Co ciekawe, podobnie jak

w latach dyskusji o Jedwabnem, najgor´tsze spory w tej materii toczà si´ na ró˝-

nych forach internetowych. Nie mo˝na zatem za∏o˝yç, i˝ niech´tne seksualnym

40 ALINA MOLISAK



mniejszoÊciom kulturowym jest starsze pokolenie, ludzi o konserwatywnych po-

glàdach czy przywiàzanych do polskiej wersji katolicyzmu. Paradoksalnie polski

KoÊció∏ zosta∏ niejako „wywo∏any” do odpowiedzi na pytanie o stosunek do ho-

moseksualizmu, dzi´ki ujawnieniu skandalu wywo∏anego przez poznaƒskiego bi-

skupa. Jednak – co tak˝e nale˝y braç pod uwag´ – wersja nauczania oficjalne-

go KoÊcio∏a ró˝ni si´ czasem doÊç znacznie od postaw polskich katolików.

WÊród opublikowanych tekstów literackich wyraênie od prze∏omu wieku XX

i XXI zaznacza si´ bowiem obecnoÊç fazy emancypacyjnej – wyznaczonej ksià˝-

kami tak Musia∏a (nale˝àcego do starszego pokolenia) jak i debiutanckimi to-

mami prozy m∏odszych – Magdaleny Okoniewskiej Mój Êwiat jest kobietà. Dzien-

nik lesbijki (2004), Micha∏a Witkowskiego Lubiewo (2005) czy Êrodowiskowa

powieÊç z kluczem Bartosza ˚urawieckiego Trzech panów w ∏ó˝ku nie liczàc ko-

ta (2005). Co ciekawe, mo˝na by chyba dopatrywaç si´ wspó∏wyst´powania w∏a-

Êciwie obu faz, to znaczy emancypacyjnej i post-emancypacyjnej. T́  drugà da si´

zauwa˝yç tam, gdzie autorzy tekstów prozatorskich prowadzà swoistà gr´ z kon-

wencjà, Êwiadomie i demaskatorsko pos∏ugujà si´ spo∏ecznym stereotypem. ¸à-

czàce tragizm i komizm, stylizowane na j´zyk Jeana Geneta Lubiewo, które do-

tyka w gruncie rzeczy problemów egzystencjalnie g∏´bokich – takich jak

wykluczenie, marginalizacja, wt∏oczenie w schemat wyobra˝eƒ potocznych, by-

∏oby jednym z przyk∏adów. Podobnie mo˝na oceniaç pe∏nà ironicznych nawià-

zaƒ do estetyki kampu, osadzonà jednak w polskich realiach powieÊç ˚urawiec-

kiego, zr´cznie podglàdajàcego wpisywanie si´ modeli homoseksualizmu we wzory

wspó∏czesnej kultury, jaka rozwija si´ po 1989 roku. Pewnà próbà podsumowa-

nia uwik∏aƒ problematyki homoseksualnej w rozmaite rodzaje dyskursów (w tym

równie˝ dyskursu publicznego, politycznego czy medialnego) jest niedawna pu-

blikacja dwóch autorów – Paw∏a Leszkowicza i Leszka Kitliƒskiego, zatytu∏owa-

na Mi∏oÊç i demokracja. Rozwa˝ania o kwestii homoseksualnej w Polsce (2005).

Trzecia kulturowa mniejszoÊç, na którà warto zwróciç uwag´, to tworzàce ró˝-

ne rodzaje subkulturowych kodów nader odmienne grupy, czasami tylko realizu-

jàce w∏asne strategie obecnoÊci w sferze publicznej poprzez publikacje tekstów

literackich, cz´Êciej obecne w sieci internetowej. Na kilka dominujàcych, jak sà-

dz´, wÊród tych subkulturowych grup cech chc´ zwróciç uwag´. ¸àczàcymi wiele

Êrodowisk, funkcjonujàcych wyraênie w opozycji do kultury dominujàcej, ele-

mentami jest niewàtpliwie postawa buntu i odmowa akceptacji rzeczywistoÊci.

Niewiele tu miejsca na kreacj´ w dekadenckim stylu czy moralistyk´ uprawianà

serio. Ów bunt przybiera najró˝niejsze oblicza – od ca∏kowitego istnienia wy∏àcz-

nie w wirtualnym Êwiecie (cz´Êç Êrodowiska to artyÊci wy∏àcznie internetowi, np.

Enenek czy www.kollektiv.art.pl) po dzia∏ania w stylu performance, gdzie punk-

tem odniesienia najcz´Êciej przywo∏ywanym sà tu francuscy sytuacjoniÊci oraz

tekst Guy Deborda La Société du Spectacle (1996, Spo∏eczeƒstwo spektaklu).

Coraz bardziej wyraziste jest swobodne ∏àczenie wielu kodów kultury w gro-

teskowy i ironiczny sposób (jak np. w powieÊci Mariusza Sierpawskiego o rekon-

strukcji PRL-u czy w ksià˝kach Igora Stokfiszewskiego). Warto dostrzec znako-

mity rozkwit polskiej sztuki komiksu, gdzie prym wiodà Dennis Wojda i Wilhelm

Sasnal. Coraz bardziej klarownie widaç tak˝e chyba najwa˝niejsze tematy podej-
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mowane przez m∏odszych prozaików – obok narracji wyrastajàcych ze skupienia

na prywatnoÊci, intymnych i osobistych doÊwiadczeniach pojawi∏ si´, wkraczajà-

cy w sfer´ przestrzeni publicznej ton – nader krytyczne spojrzenie czy wr´cz od-

mowa uczestniczenia w polskiej wersji kapitalizmu. Prekursorskie by∏y tu niemal

wszystkie teksty prozatorskie, pisane przez twórc´ noszàcego pseudonim S∏awo-

mir Shuty, w tym Êwietny Be∏kot (2001), czy antysytemowe i antykonsumpcyjne

teksty zamieszczane w piÊmie Ha!art oraz ksià˝ka-manifest Sezon w teatrze lalek

(2003) Jana Sowy. Mo˝na (jak czyni to cz´Êç krytyki) dopatrywaç si´ w podob-

nych narracjach raczej pewnego rodzaju schematyzmu ni˝ oryginalnego buntu,

odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelniczego rynku, warto jednak zwróciç uwa-

g´ na powrót do tematyki, którà niegdyÊ historycy literatury okreÊlali mianem

spo∏ecznej czy politycznej.

M∏odsze pokolenie wyraênie ró˝ni si´ od tzw. pokolenia BruLionu – przyzna-

je tak samo równoprawne miejsce debacie politycznej, co prywatnoÊci. Dyskurs,

jaki pojawia si´ w wielu artyku∏ach, krytyce czy tak˝e prozie (Shuty, ale te˝ star-

szy od niego Andrzej Horuba∏a), ujawnia wieloÊç Êwiatopoglàdów – od alterglo-

balizmu czy lewicowoÊci (zarówno pisma Bez Dogmatu, Lewà Nogà, jak i portal

internetowy – www.lewica.pl) po skrajnie prawicowe nastawienie (obecna na

rynku czytelniczym Fronda, liczne strony internetowe). OczywiÊcie mniej jaskra-

wo widaç t´ politycznoÊç w tekstach prozatorskich, choç przynoszà one specy-

ficzny zapis wspó∏czesnoÊci, b´dàcej rezultatem transformacji nie tylko ustrojo-

wej ale kulturowej, czego przyk∏adami mogà byç tak proza Daniela Odiji, jak

i ksià˝ki Doroty Mas∏owskiej. Powraca pisana przez najm∏odszych autorów lite-

ratura dotyczàca problematyki zasadniczych problemów obecnych w przestrzeni

publicznego dyskursu – narkotyków u Tomasza Piàtka, bezrobocia u Mariusza

Sieniewicza, ˝ycia w spo∏eczeƒstwie konsumpcyjnym – Shutego czy przemocy

w rodzinie – Wojciecha Kuczoka. Tom opowiadaƒ Shutego Cukier w normie (2002)

to swoisty collage ∏àczàcy realizm, zabaw´ wieloznacznoÊcià s∏ów i groteskowy

obraz wspó∏czesnej rzeczywistoÊci polskiej. Shuty w dotychczas opublikowanych

tekstach, podobnie jak Mas∏owska, rejestruje przede wszystkim wieloÊç odmian

polszczyzny obecnej w j´zykach codziennoÊci – od nowomowy Êwiata korpora-

cji, przez slang internetu czy schematy sloganów reklamowych, zbrutalizowany

i zwulgaryzowany j´zyk ulicy czy prasy brukowej po graniczàcy z be∏kotem,

ujawniajàcy balansowanie na granicy szaleƒstwa j´zyk odrzuconych i wykluczo-

nych. Nie tyle zatem mo˝e w diagnozach dotyczàcych sfery ekonomicznej czy

politycznej, co w takiej rejestracji Êwiata, w pewnej wra˝liwoÊci oraz wyczuleniu

na rodzaje opisu, z jakimi stykamy si´ wspó∏czeÊnie, widzia∏abym pewnà si∏´ i ory-

ginalny g∏os wspomnianych twórców, pos∏ugujàcych si´ wieloÊcià konwencji (od

surrealizmu do hip-hopu), nieoboj´tnych na otaczajàcy nas absurd.

Ostatnià cechà wspólnà dla wszystkich artykulacji subkulturowych by∏oby coÊ,

co mo˝na nazwaç „przekraczaniem granic”. Podobny syndrom towarzyszy∏ ju˝

starszym dzisiaj twórcom (Natasza Goerke, Andrzej Stasiuk). Chodzi tu o prze-

kraczanie granic konwencji j´zyka, ca∏kowità otwartoÊç na Êwiat, w którym nie

istniejà sfery tabu, swobodny stosunek do dziedzictwa i w∏asny wybór tych ele-

mentów tradycji, które pozwalajà na kreatywne traktowanie to˝samoÊci. Umo˝-
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liwia takie postawy, podlegajàca oczywiÊcie procesom spo∏ecznym, wcià˝ jeszcze

nieoczywista, akceptacja pluralizmu i odmiennoÊci.
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SUMMARY

Cultural Minorities in Polish Literature and Public Discourse after 1989 

In this text, the author outlines the most characteristic phenomena related to cultural

minorities present in Polish culture since 1989. Focusing primarily on texts which inspired

a debate concerning the presence of minorities in public discourse, it considers, on the one

hand, the Polish specificity of the debates and, on the other, the language of those debates

which shapes the public presence of cultural minorities. A comprehensive analysis of the

discourse related to cultural minorities, which has been particularly striking in recent years,

would require a systematic consideration of its various thematic motifs and the various means

of symbolic, linguistic expression.

There are two general characteristics of minority-related utterances the author wants to

discuss. One is the existence of the discussion on two levels: within the minority community

itself and in the broader social context. The other is the simultaneous coexistence of the

emancipatory and post-emancipatory phases in those utterances, where the common

denominator is the attempt to establish a permanent presence in the public sphere and to

define and redefine the cultural minority’s identity.
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URSZULA ÂMIETANA

Lektury innoÊci.
Obrazy „innej” mi∏oÊci w prozie polskiej 

po 1989 r.

Jaka˝ to ogromna, tajemna populacja […]

Partyzanci w odwiecznej wojnie dwóch p∏ci,

gdzie ta m´ska jest zawsze przegrana,

a ta damska odnosi wy∏àcznie gatunkowe zwyci´stwo.

Jerzy Nasierowski, Nie moje ˝ycie

Wspó∏czesna proza lesbijska i gejowska, powsta∏a w Polsce po 1989 r., a re-

prezentowana w moim szkicu przez utwory Izabeli Filipiak (Âmierç i spirala,

1992, w cytatach jako SS; Absolutna amnezja, 1995, dalej: AA; Niebieska mena-

˝eria, 1997: NM), Ewy Schilling (Lustro, 1998: L; Akacja, 2001: A), Magdaleny

Okoniewskiej (Mój Êwiat jest kobietà. Dziennik lesbijki, 2004: MSK), Grzegorza

Musia∏a (W ptaszarni, 1989; Al fine, 1997), Jerzego Nasierowskiego (Nie moje ˝y-

cie, 2002: NMZ), Witolda Jab∏oƒskiego (Uczeƒ czarnoksi´˝nika, 2004; UC), nie

tworzy pe∏nego ani te˝ klarownego obrazu polskiej literatury mniejszoÊci seksu-

alnych, wr´cz przeciwnie – zadziwia oryginalnoÊcià poszczególnych konkretyzacji,

zró˝nicowanych tak pod wzgl´dem rozpoznaƒ Êwiatopoglàdowych, rozwiàzaƒ sty-

listycznych, jak i wartoÊci artystycznych tych tekstów. Niemniej nietrudno dostrzec,

˝e tworzà one pewnà literackà wspólnot´, której cechà dystynktywnà pozostaje

homotekstualizm, rozumiany jako pewna struktura retoryczna i estetyczna tek-

stu, który artyku∏uje typ ÊwiadomoÊci i to˝samoÊci seksualnej, okreÊlajàcej si´

opozycyjnie i alternatywnie wobec dominujàcej normy heteroseksualnej. Artyku-

lacja ta, osiàgajàca ró˝ny stopieƒ wyrazistoÊci na poziomie treÊci oraz formy za-

pisu – od zabiegów sublimacyjnych do czytelnych wskaêników referencjalnoÊci

pozaliterackiej, pozwala na transpozycj´ pragnienia seksualnego w artystycznà ja-

koÊç. Homotekst tworzy wi´c pewien typ podmiotu (tekstualnego i seksualnego),

staje si´ znakiem jego szczególnego sposobu obecnoÊci i partycypacji w kulturze,

realizujàcych si´ pod znakiem wykluczenia, represji, ale i po campowsku rozu-

mianej wolnoÊci przekroczenia. HomotekstowoÊç jest (a raczej staje si´) rodza-



jem emancypujàcego si´ dyskursu, implikujàcego okreÊlony tryb percepcji i re-

cepcji tekstu, w którym poszukuje si´ znaków „innego” pragnienia. Elementy iden-

tyfikacji homotekstualnej utworu stanowià te˝ sankcje krytycznoliterackie. Warto

w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e przy ogólnej tendencji do marginalizacji lub uniwer-

salizacji doÊwiadczenia innoÊci seksualnej, z wi´kszym zainteresowaniem i zrozu-

mieniem krytyki spotyka si´ literatura lesbijska, do której opracowania wykorzy-

stywane sà narz´dzia badawcze metodologii feministycznej, czy szerzej – ginokrytyki.

Na gruncie polskim ma ona d∏u˝szà i bogatszà tradycj´ ni˝ rozwijajàce si´ dopie-

ro badania genderowe, których warsztatem posi∏kuje si´ krytyka gejowska.

Reasumujàc, homoteksty, które na gruncie polskim zyskujà formu∏´ nieled-

wie propedeutycznà, nale˝y postrzegaç jako ˝ywà formu∏´ kulturotwórczà, jako

˝e – jak zauwa˝a German Ritz – Pisanie […] homoseksualne grozi w ontologi´

tego, co literackie [...] JeÊli dyskurs […] homoseksualny utrwala si´ w Êwiadomo-

Êci jako InnoÊç kultury, to dyskurs m´ski (heteroseksualny) musi uznaç – przeglà-

dajàc si´ w tamtych, ˝e jest konstruktem. (Ritz 2002: 143).

Wobec mitu innoÊci

InnoÊç jako kategoria nader cz´sto stosowana we wspó∏czesnej humanistyce,

rozmyta w powodzi s∏ów, cytatów i omówieƒ, sta∏a si´ ju˝ mitem na w∏asny te-

mat. Z jednej strony opisywanie innoÊci cz´sto bywa jej zbyt poufa∏ym oswaja-

niem, upraszczaniem, z drugiej strony zak∏ada si´ jej ostatecznà niedyskursyw-

noÊç i niepoznawalnoÊç. „Inne” potrzebne jest dla konstytuowania si´ „tego

samego”, wi´c bezpieczniej jest arbitralnie zakreÊliç ramy, w jakich „inne” mo-

˝e si´ bezpiecznie realizowaç, stajàc si´ w ten sposób Formà Innego – u∏omnà,

lecz jedynie mo˝liwà strukturà kulturowego zaistnienia.

Ide´ lesbijskiej innoÊci ufundowa∏y w du˝ej mierze Bachofenowsko-femini-

styczny mit matriarchatu oraz teoria lesbijskiego kontinuum Adrienne Rich.

W projektach tych kobieca wspólnota, oparta na afirmatywnej, empatycznej wy-

mianie si∏, energii i doÊwiadczeƒ, stanowiç mia∏a przeciwwag´ dla systemu fal-

logocentrycznego i fundowaç zr´by kobiecego imperium. Tymczasem wspó∏cze-

sna literatura lesbijska przynosi raczej obraz rozbitego Edenu matriarchalnego,

wewnàtrzkobiecej wie˝y Babel albo stara si´ za wszelkà cen´ (nawet cen´ swej

oryginalnoÊci) wpisaç si´ w horyzont ponowoczeÊnie, a wi´c pluralistycznie, ustruk-

turyzowanej rzeczywistoÊci.

Takà w∏aÊnie strategi´ uniwersalizacji doÊwiadczenia lesbijskiego przyj´∏a Mag-

dalena Okoniewska w swoim dzienniku Mój Êwiat jest kobietà, gdzie przekonu-

je, ˝e Êwiat lesbijek w istocie niewiele ró˝ni si´ od tzw. normalnego, czyli pod-

porzàdkowanego regule heteroseksualnej, Êwiata zwyk∏ych ludzi. „Leski” majà

podobne problemy (bezrobocie, konkurencja, dro˝yzna), czytajà te same gaze-

ty, na Êniadanie sma˝à jajecznic´ i chodzà do sàsiada po˝yczyç szklank´ cukru.

I tak jak wszyscy poszukujà prawdziwej mi∏oÊci, zakochujà si´ (z wzajemnoÊcià

lub bez), prze˝ywajà chwile szcz´Êcia, by potem zmagaç si´ z wyzwaniami, ja-

kie wià˝à si´ z funkcjonowaniem w trwa∏ym zwiàzku. Autorka celowo nie po-
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g∏´bia problemów zwiàzanych z coming-out’em, nietolerancjà otoczenia czy po-

czuciem spo∏ecznej izolacji. W jej rozpoznaniach w „bran˝y” ˝yje si´ TAK SAMO,

tylko troch´ inaczej, które to „inaczej” zawiera w sobie ró˝nice praktyk seksu-

alnych w obr´bie jednej p∏ci, szczególne zainteresowania spo∏eczno-kulturowe

i niektóre formy aktywnoÊci publicznej (uczestnictwo w paradach równoÊci, im-

prezach zamkni´tych, „bran˝owych” portalach internetowych). Mi∏osne spotka-

nia bohaterek dziennika przebiegajà w tradycyjnej scenerii i przy wykorzysta-

niu znajomych rekwizytów (Êwiece, wino, kwiaty), przy czym bliskoÊç wyra˝ana

jest nie tylko w aktach seksualnych, ale przede wszystkim w formu∏ach „stare-

go, dobrego ma∏˝eƒstwa” (spacery po parku, rozmowy przy herbacie, wspólne

oglàdanie telewizji). I nie dokonuje si´ tu ˝aden „cud zwierciad∏a”, jak chcia-

∏a to widzieç Beauvoir, nie dochodzi do romantycznej komunii dusz i cia∏ ani

konkretyzacji s∏ynnego lesbijskiego kontinuum. Paradygmat normalnoÊci, w ja-

ki chce wpisaç si´ tekst Okoniewskiej, pozwala postrzegaç go jako literackà ilu-

stracj´ zainicjowanej w Polsce Kampanii Przeciw Homofobii „Zobaczcie nas”.

Z drugiej strony taki obraz „innej mi∏oÊci” – uwik∏anej w awantury codzienno-

Êci, ograniczonej niedoskona∏oÊciami materii ludzkiej i wyartyku∏owanej w sier-

mi´˝nym stylistycznie zapisie, s∏u˝yç mia∏ oswojeniu i odmitologizowaniu les-

bijskiego tabu. Jednak w konsekwencji niebezpiecznie uproÊci∏ problematyk´

innoÊci seksualnej, ujmujàc jà jako jeden z aspektów bytowania we wspólnym,

ludzkim Êwiecie.

T∏o codziennoÊci pojawia si´ równie˝ w tekstach Ewy Schilling, która opisu-

jàc elementarny poziom innoÊci identyfikuje jà jako odmiennà formu∏´ tego sa-

mego ˝ycia. Jednak autorka owej odmiennoÊci nie banalizuje, lecz – przeciwnie

– poddaje jà specyfikacji i waloryzacji. Mikrozdarzenia zyskujà tu szczególnà

wartoÊç dzi´ki kobiecej w nich obecnoÊci i aktywnoÊci. Jedzenie staje si´ tu bie-

siadowaniem, rozmowa – mi∏osnym dyskursem, s∏uchanie muzyki – alternatyw-

nym kodem nami´tnoÊci. U Schilling mi´dzykobieca wymiana doÊwiadczeƒ i ener-

gii dokonuje si´ w∏aÊnie we wspólnotowej codziennoÊci – bohaterki razem gotujà

i odprawiajà czary, dajà sobie lekcje j´zyków obcych i lekcje mi∏oÊci, twardo stà-

pajà po ziemi i szybujà w przestworzach nami´tnoÊci. Ich codzienne bytowanie

ma „innà wartoÊç”, choç znajomà form´. I wymaga w zwiàzku z tym „innej” lek-

tury, posi∏kujàcej si´ feministyczno-lesbijskà matrycà znaczeƒ, podczas gdy do

odbioru dziennika Okoniewskiej, który ˝adnego mitu nie reaktualizuje, nie po-

trzeba jakiejÊ szczególnej procedury czy wra˝liwoÊci odbiorczej. Jednak˝e opo-

wiadania Schilling nie do koƒca dajà si´ ponieÊç matriarchalno-lesbijskiej uto-

pii. Siostrzeƒstwo jako zwiàzek mi´dzyludzki bywa te˝ (bywa najcz´Êciej)

niedoskona∏e – puste lub destrukcyjne, lecz zawsze stanowi alternatyw´ wobec

obowiàzujàcego wzorca heteroseksualnego. W konsekwencji Lustro i Akacja nie

przynoszà obrazów wype∏niajàcego si´ bez reszty szcz´Êcia mi∏osnego, pokazujà

tylko doraêne zawieszenia samotnoÊci, dyfuzje podmiotowych granic, pi´kno ulot-

nych chwil.

Natomiast Izabela Filipiak ostentacyjnie rozprawia si´ z mitem siostrzeƒstwa,

który projektuje mo˝liwoÊç, a nawet oczywistoÊç pe∏nego porozumienia mi´-

dzy kobietami. Szczególnie wra˝liwa na si∏´ ra˝enia kulturowych konstruktów
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autorka demaskuje ten dogmatyczny obraz kobiecej jedni jako uj´cie ideolo-

gizowane, separatystyczne i poddane okreÊlonej konwencji. Ch´tnie wi´c kom-

plikuje w swoich tekstach jednoznacznie pozytywne sensy idei lesbijskiej, a nie-

kiedy w sposób bezpoÊredni sugeruje jej utopijnoÊç i spo∏eczno-kulturowà

nieprzydatnoÊç. W Absolutnej amnezji Przàdka boleÊnie przekonuje si´, i˝ mi-

∏oÊç absolutna – wolna od egoizmu, interesownoÊci, manipulacji, pozostaje tylko

projekcjà, konstruktem s∏ownym, poniewa˝ nikomu, tak˝e kobiecie, nie udaje

si´ przekroczyç granic „mi∏oÊci warunkowej”, sygnowanej konfliktem, zdradà,

okrucieƒstwem i cierpieniem. Co wi´cej, na przekór projektom Rich, Filipiak

udowadnia, ˝e tak naprawd´ Kobiety nie znajà si´ na kobietach (SS: 21). Mi´-

dzy kobietà a kobietà, jak mi´dzy cz∏owiekiem a cz∏owiekiem, rozpoÊciera si´

przestrzeƒ podmiotowej innoÊci, osobnoÊci, która uniemo˝liwia autentyczny

kontakt. Formu∏a zwiàzku lesbijskiego bywa wi´c prostym powtórzeniem rela-

cji patriarchalnej, gdzie obligatoryjnie dokonuje si´ uprzedmiotowienie Dru-

giego/Drugiej, poniewa˝ formy wspó∏bycia kobiet nie mogà wznieÊç si´ ponad

schematy oficjalnej kultury. Mi´dzy kobietami nie zawiàzujà si´ wi´c siostrza-

ne wi´zi, nie otwiera si´ „inny” Êwiat kultury kobiecej. Nie powstaje ˝adna

erotyczna alternatywa, poniewa˝ Kobiety nie sà tak ró˝ne od m´˝czyzn, jak si´

obu stronom wydaje, przynajmniej jeÊli funkcjonujà w tym samym systemie (SS: 71).

Homoerotyka objawia si´ jako jedna z dost´pnych formu∏ ludzkiej seksualno-

Êci. Kulturowo uwarunkowanà, oswojonà, nieautentycznà gombrowiczowskà g´-

bà. I dlatego Filipiak s∏owami swych bohaterek kontestuje: Nie znosz´ ról, któ-

re Êwiat mi wyznaczy∏, nie zgadzam si´, odrzucam (SS: 67), wyznaje: nie wierz´

w mo˝liwoÊç porozumienia (NM: 91), by w koƒcu zadeklarowaç, ˝e nie chce

braç udzia∏u w kolejnej teatralnej inscenizacji, a nawet, ˝e nie kocha ju˝ kobiet

(NM: 97).

W swojej charakterystyce wspó∏czesnej literatury gejowskiej Robert Ferro

zauwa˝a, ˝e Centralnym mitem, który przenika literatur´ homoseksualnà dwudzie-

stego wieku, a nawet nià rzàdzi, jest mit ofiary, homoseksualisty-m´czennika (Fer-

ro 1997: 169). Mit ten, zwiàzany z regu∏à spo∏ecznego wykluczenia innoÊci,

zbiega si´ w literackich konkretyzacjach z sadomasochistycznà formu∏à wspó∏-

wyst´powania Erosa i Thanatosa, którà German Ritz deszyfruje jako jeden ze

znaków niemo˝liwego po˝àdania. W tekstach gejowskich mit rozkosznej m´ki

cz´stokroç wspó∏wyst´puje z wàtkiem orfickim i dionizyjskim, a tak˝e platoƒ-

sko-nietzscheaƒskà koncepcjà wy˝szoÊci zwiàzków m´skich nad innymi forma-

mi ludzkiej seksualnoÊci. U Jab∏oƒskiego te kulturowe klisze zyskujà brzmienia

dogmatyczne i dos∏owne, choç sà tak˝e rekontekstualizowane historycznie i oby-

czajowo, dzi´ki czemu zyskujà nowe znaczenia. Od Musia∏a otrzymujà natomiast

opraw´ na wskroÊ mimetycznà lub, przeciwnie, sà sublimowane na poziomie

nieostrego semantycznie obrazu czy metafory; uobecniajà si´ te˝ w szczególnej,

nieciàg∏ej formule narracyjnej. Natomiast Nasierowski, który zastanawia si´,

jak Êwierszczykowà fabu∏k´ ubraç w literatur´ (NMZ: 26) i który mozolnie upy-

cha […] wàtek swego sadystycznego kazirodztwa z ojcem inteligentem (NMZ: 205),

referuje te sensy w trybie rekonstrukcyjnym, autotematycznym i autoironicz-

nym. Nie moje ˝ycie sytuuje si´ w pó∏ drogi mi´dzy tendencjà uniwersalizujàco-

47Lektury innoÊci. Obrazy „innej” mi∏oÊci w prozie polskiej po 1989 r.



-normatywnà (Okoniewska), mitograficzno-kompensacyjnà (Schilling) i dema-

skatorsko-krytycznà (Filipiak). Choç autor umiej´tnie wykorzystuje kilka „pod-

r´cznych” mitów gejowskich (m.in. mit geja-narcyza czy podstarza∏ego Adoni-

sa, dbajàcego w sposób ostentacyjny o w∏asnà fizjonomi´, majàcego kolekcj´

barwnych krawatów i fascynujàcego si´ rosyjskim baletem), to ich ci´˝ar gatun-

kowy równowa˝y obecnoÊcià wielu niestrukturalnych elementów autoportretu

(m.in. relacje rodzinne, funkcje opiekuƒcze). Z drugiej strony poszukiwanie

mi∏oÊci, spe∏nienia pozostaje w uj´ciu Nasierowskiego cechà ogólnoludzkà, na-

tomiast ju˝ konkretne problemy zwiàzane z realizacjà tego pragnienia autor pod-

daje p∏ciowej specyfikacji, choç jednoczeÊnie stroni od jednoznacznych ustaleƒ

w tej materii. Niekiedy w dramatycznym tonie konstatuje: i tak nikt, nigdy, z ni-

kim nie jest (NMZ: 83), innym razem cynizuje na temat kolejnego fiaska par-

kowo-kiblowych ∏owów (NMZ: 94), by w innym miejscu wyznaç, ˝e czasami do-

znaje chyba nieosiàgalnej inaczej wi´zi […] pe∏nej czystego pi´kna (NMZ: 95),

która jednak zasadza si´ na krystalicznie bezinteresownej obcoÊci (NMZ: 96)

partnerów. Zawarta w powieÊci Jab∏oƒskiego apoteoza zwiàzków m´sko-m´-

skich, ujmowanych zgodnie z tradycjà greckà jako elitarne, czyste, autentyczne,

nie idzie w parze z realnym doÊwiadczeniem seksualnym bohatera, który bez-

skutecznie poszukuje czegoÊ ponad krótkotrwa∏y spazm rozkoszy, a co jest tylko

niedoÊcig∏à mrzonkà (UC: 283). Witelon przekonuje si´, jak trudno kochaç si´

z kimÊ, kogo si´ ceni i lubi (UC: 293), poniewa˝ m´sko-m´ska aktywnoÊç sek-

sualna wyklucza równoÊç, podmiotowoÊç obu partnerów, nieuchronnie sytuujàc

ich w relacji „aktywny mi∏oÊnik – pasywny oblubieniec” czy, mówiàc dosadniej,

„∏owca – zwierzyna”. Zatem w les/gej-literaturze mit mi∏oÊci absolutnej, mogà-

cej urzeczywistniç si´ tylko w obr´bie tej samej p∏ci, pozostaje nieosiàgalnym

(lub osiàgalnym momentalnie) pragnieniem i tym samym niewyczerpanym êró-

d∏em inspiracji twórczej.

Cechà dystynktywnà homotekstów pozostaje ich obligatoryjne odniesienie do

spo∏ecznie i kulturowo skonstruowanego obrazu pederastii. Bohaterowie i bo-

haterki powieÊci Musia∏a, Nasierowskiego, Schilling i Filipiak komponujà i za-

chowujà schizofrenicznà wizj´ samych siebie. Z jednej strony próbujà dobiç si´

(myÊlà, s∏owem, czynem) do tajemnicy w∏asnej odmiennoÊci, z drugiej zaÊ pa-

trzà na siebie przez pryzmat obowiàzujàcej powszechnie heteronormy. Prokuro-

wana w jej ramach definicja odmieƒca skutecznie blokuje rozwój dyskursu to˝-

samoÊciowego, boleÊnie zamyka system znaczeƒ i skazuje na cierpienie. Cz´sto

te˝ na literacki i pozaliteracki niebyt. InnoÊç seksualna okazuje si´ bowiem tyl-

ko czubkiem góry lodowej rozlicznych problemów egzystencjalnych, osobowo-

Êciowych i cielesnych. Nie da si´ jej zbyç prostà kwalifikacjà, nie za∏atwia jej

spektakl coming out’u czy nawet rozprawa z gejowsko-lesbijskà mitologià. War-

to przy okazji zauwa˝yç, ˝e wspó∏czesnoÊç zreaktualizowa∏a mit homoseksualnej

ofiary, generujàc zjawisko AIDS, o którym póki co les/gej-literatura wcià˝ ch´t-

nie milczy. Z drugiej strony kategoria innoÊci zyska∏a ju˝ funkcje nobilitacyjne

i kompensacyjne, które kultura mniejszoÊci z powodzeniem wykorzystuje (Jab∏oƒ-

ski, Schilling).
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W poszukiwaniu sankcji innoÊci

Niemniej homoteksty i ich homopodmioty imperatywnie poszukujà kulturo-

wych i historycznych sankcji swej innoÊci. Uboga i wcià˝ niezg∏´biona tradycja

polskiej literatury homoseksualnej (tu m.in. Narcyza ˚michowska, Aniela Gru-

szecka, Maria Dàbrowska, Jaros∏aw i Anna Iwaszkiewiczowie, Witold Gombro-

wicz, Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Breza, Wilhelm Mach, Julian Stryjkowski)

nie pozwala na szczególnie imponujàce i przekonujàce rozwini´cie refleksji les-

bijskiej i gejowskiej, wi´c autorzy zmuszeni sà posi∏kowaç si´ obcym dziedzic-

twem (m.in. twórczoÊç Oskara Wilde’a, Jean Geneta, Virginii Woolf). Wykorzy-

stujà oni wielorakie strategie identyfikacyjne oraz poszukujà kulturowych

i historycznych Êladów Ró˝nicy (nie tylko seksualnej, ale te˝ etnicznej, j´zyko-

wej, kulturowej), która staje si´ w tym uj´ciu nadrz´dnà ideà, nierzadko ideolo-

già. Innym chwytem legitymizacyjnym pozostaje hiperbolizacja i multiplikacja

kreÊlonych obrazów wykluczenia i represji, jak równie˝ tworzenie systemu lite-

rackich masek.

Wiele tych procedur zastosowa∏a Ewa Schilling, której teksty w znakomitej

wi´kszoÊci reaktualizujà i eksploatujà paradygmat romantyczny. Silne sà tu zw∏asz-

cza powinowactwa z tradycjà szko∏y ukraiƒskiej. Dla ideowej wymowy Akacji

oraz niektórych opowiadaƒ z tomu Lustro wa˝ne sà te˝ reinterpretacje „dy˝ur-

nych” wàtków romantycznych, takich jak: aksjonormatywna funkcja przyrody,

wspólnota ˝ywych i umar∏ych, ale tak˝e realnych i wyobra˝onych postaci, zapis

nieprzepartego pragnienia wolnoÊci, dotkliwej samotnoÊci wÊród ludzi, wzorzec

postawy kontestacyjnej, motyw szaleƒstwa i spo∏ecznego wykluczenia, wreszcie

opis zakazanej, niemo˝liwej mi∏oÊci oraz choroby, przydajàcej jej uroku i war-

toÊci. A wszystkie te dramaty rozgrywajà si´ u Schilling w mrocznej scenerii wi-

chrowych wzgórz i wrzosowisk, przy wtórze g∏osów ob∏àkanej Karusi i wariatki

na strychu. Tak dokonuje si´ prze∏o˝enie mitu romantycznego na feminizm, o któ-

rych to literackich praktykach pisa∏a Maria Janion. W swej analizie Absolutnej

amnezji badaczka zobaczy∏a postaç Lisiak jako kobiecà konkretyzacj´ figury ro-

mantycznego poety, którego/której udzia∏em stajà si´ szaleƒstwo, represja oraz

wykluczenie, ale przecie˝ tak˝e demiurgiczna kreacja i absolutna prawda. Rów-

nolegle kontekstem interpretacyjnym tej powieÊci staje si´ w tej interpretacji hi-

storia Ifigenii (ofiary), figura Pajàka (twórcy) oraz mit Feniksa odradzajàcego

si´ z popio∏ów.

Ciekawy i semantycznie p∏odny sposób historyczno-kulturowego usankcjono-

wania homoseksualizmu wykorzysta∏ Witold Jab∏oƒski. Tytu∏owy „uczeƒ czarno-

ksi´˝nika” próbuje realizowaç swoje „greckie nami´tnoÊci” w mrokach barba-

rzyƒskiego Êredniowiecza konfrontowanego z rozprzestrzeniajàcà si´ zwolna

ideà judeo-chrzeÊcijaƒskà. Autor si´ga w ten sposób do trzonu sporu homosek-

sualizmu z dogmatami KoÊcio∏a, uznajàcego sodomi´ za herezj´, godne pot´pie-

nia dzie∏o Szatana. Odwracajàc obowiàzujàcà oficjalnie hierarchi´ wartoÊci,

m∏ody Witelon opowiada si´ po stronie Lucyfera, wykl´tego dziedzictwo antyku,

humanizmu, ludzkiego geniuszu i wielkiej sztuki. M´ska mi∏oÊç, poczàtkowo sta-
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nowiàca zwyczajowo przyj´ty element ˝ycia m∏odzie˝y, stopniowo staje si´ ideà

˝ycia bohatera, od której realizacji zale˝y jego (i ca∏ego Êwiata, jak zdaje si´ su-

gerowaç narrator) szcz´Êcie. Wieki Êrednie w gatunkowym uj´ciu fantasy stajà

si´ niezwyk∏à estetycznie i semantycznie scenerià dla rozwini´cia dyskursu homo-

seksualnego z ca∏ym jego zestawem figur i rekwizytów. Z jednej strony narracja

Ucznia… pora˝a swym agresywnie mizoginistycznym profilem (sankcjonowanym

explicite tradycjà platoƒskà), z drugiej zaÊ demaskujàc zakazane praktyki seksu-

alne goliardów, zakonników, uczestników krucjat krzy˝owych, mo˝now∏adców,

ustanawia homoseksualny paradygmat Êredniowiecza.

W dzienniku Okoniewskiej, jak równie˝ w ksià˝ce Nasierowskiego, obok na-

wiàzaƒ do tradycji ró˝nicy znaleêç mo˝na niezwykle sumiennie skatalogowany

wykaz ró˝norodnych, polskich i obcych, tekstów wspó∏czesnej kultury, b´dàcych

dzie∏em autorów o orientacji homoseksualnej lub te˝ zawierajàcych homoero-

tyczne motywy. Dodatkowo w Moim Êwiecie… pojawiajà si´ informacje o dzia-

∏ajàcych na terenie Polski organizacjach lesbijskich, imprezach i lokalach „bran-

˝owych”, czasopismach i portalach internetowych. W ten sposób powstaje wra˝enie

istnienia imponujàcej zró˝nicowaniem i rozmachem oferty kulturalnej dla gejów

i lesbijek, które jest pr´dzej pobo˝nym ˝yczeniem autorki ni˝ faktycznym sta-

nem rzeczy. Nasierowski szczególnie ostentacyjnie otwiera perspektyw´ gene-

ralizujàcà doÊwiadczenie odmiennoÊci seksualnej (i etnicznej jednoczeÊnie):

Przysi´gam, nie wyszukuj´ ich. Sà wsz´dzie tam, gdzie warto byç. Tworzà wi´kszoÊç

tego, co reszcie Êwiata op∏aca si´ oglàdaç, s∏uchaç, czytaç, o czym w ogóle warto

myÊleç (NMZ: 153). Majàca proweniencj´ grecko-modernistycznà tendencja do

przydawania doÊwiadczeniu homoseksualnemu wysokich odnoÊników kulturo-

wych, nieomal sytuowania go na granicach wszelkiej sztuki, pozostaje te˝ cha-

rakterystyczna dla tekstów Grzegorza Musia∏a. Seksualna nieparadygmatyczno-

Êç bohatera powieÊci W ptaszarni pozostaje pochodnà rozpadu dookolnej

rzeczywistoÊci, wobec której adekwatna pozostaje ÊwiadomoÊç i estetyka cam-

powska (zw∏aszcza zjawisko promiskuityzmu) oraz wszelkie inne formu∏y karna-

walizacji kultury.

Innà strategià legitymizacji innoÊci homoseksualnej jest te˝ próba wpisania jej

w emancypujàcy si´ coraz silniej dyskurs mniejszoÊciowy. Schilling opracowuje

temat odmiennoÊci lesbijskiej na tle precyzyjnie zaprojektowanej scenografii po-

granicza. Alsten-Or∏owo funkcjonuje tu jako przestrzeƒ koegzystencji ambiwa-

lentych treÊci spo∏ecznych, politycznych, obyczajowych i prywatnych. Jest miej-

scem spotkania przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci, historii prywatnych i narodowych,

czasu rzeczywistego i czasu literatury. Jest równoczeÊnie wspólnà ziemià Pola-

ków, Niemców, ˚ydów, których, paradoksalnie, ∏àczy ich odmiennoÊç. W ten

sposób warmiƒsko-mazurska prowincja uniwersalizuje si´, generujàc podmiot,

który konstytuuje si´ w tyglu w∏asnych i cudzych ró˝nic. Trop pogranicza i jego

heterogenicznej struktury z powodzeniem wykorzystujà tak˝e Musia∏, opisujàcy

Êmietnik kultury i miazg´ rzeczywistoÊci, i Nasierowski bawiàcy si´ na Jarmar-

ku „Europa”.

Homoseksualna innoÊç wyst´puje w ludzkim teatrze w wielu przebraniach,

przymierza obce maski, recytuje cudze role. Wypróbowuje kolejne formy i for-

50 URSZULA ÂMIETANA



mom tym wymyka si´. Schilling po mistrzowsku mno˝y w swej powieÊci kolejne

znaki-maski wykluczenia (kobiecoÊç, ˝ydowskoÊç, szaleƒstwo, lesbijskoÊç), po-

szerzajàc przestrzeƒ uobecniania si´ Ró˝nicy. Jab∏oƒski czyni swego bohatera

bastardem i mieszaƒcem, a dojrza∏à to˝samoÊç ka˝e mu konstytuowaç w Pary-

˝u – miejscu przecinania si´ Êredniowiecznych szlaków komunikacyjnych, mie-

szania j´zyków i kultur. U Nasierowskiego alter ego narratora stajà si´ parano-

iczny brat i cierpiàca na Alzheimera staruszka. W tym uj´ciu ka˝de „ja”, nie

tylko homoseksualne, okazuje si´ nieparadygmatyczne, nomadyczne, bezimien-

ne i obce. Pojawia si´ i znika, wi´c zdefiniowaç si´ mo˝e tylko w poetyce nega-

tywnej: „nie taki jak inni” lub w formule poetyckiego pytania: Skàd jestem i do-

kàd lec´ (A: 192). Schilling nie ukrywa mitograficznych i kompensacyjnych funkcji

w∏asnego pisarstwa. Powoduje nià potrzeba re-kreacji zastanej i zasta∏ej rzeczy-

wistoÊci, penetracji jej „innych” wymiarów, a tak˝e zapisania swoistego kobiece-

go exegi monumentum: chc´, ˝eby te strony przetrwa∏y jak list w butelce wysy∏any

przez rozbitków, by [...] sprawi∏y, ˝e ktoÊ odkryje mój Êwiat (A: 249). Analogiczny

zapis odnaleêç mo˝na w ksià˝ce Nasierowskiego, który z nadziejà pyta: Czy prze-

pcham si´ ze swoim tutaj portretem przed Êmiercià? Musz´. Par´ tysi´cy osób o mnie

przeczyta i z wolna – to nie ˝arty – stan´ si´ kimÊ wa˝nym dla kilkunastu tysi´cy

(NMZ: 201). Tak si´ wyra˝a nie tylko ch´ç wzniesienia pomnika trwalszego nad

spi˝e, ale tak˝e stworzenia jeszcze jednego literackiego precedensu innoÊci.

Kody innoÊci

Jak dowodzi∏ Edward Hall, kultura jest komunikacjà, a komunikacja jest kul-

turà, zatem wyró˝nienie oraz funkcjonalizacja okreÊlonego systemu znaków i przed-

stawieƒ jest warunkiem koniecznym dla zaistnienia w przestrzeni symbolicznej,

dla uzyskania statusu kultury czy choçby idei. Literatura mniejszoÊci seksual-

nych od dawna podejmuje problem istnienia wewnàtrz obcego j´zyka, którego

formy pozostajà nieadekwatne, czy wr´cz bezradne wobec doÊwiadczenia inno-

Êci, jakie chcia∏oby si´ w nim wyraziç. Próby zapisania „innoÊci” w kodzie „te-

go samego” majà wi´c charakter niejawny, omowny lub pozostajà zbiorem nie-

fortunnych wypowiedzi. Poszukujàc sposobów na wypowiedzenie zakazanych treÊci

poza oficjalnym kana∏em, „inni” pisarze uruchomili szereg kodów nielegalnych,

nara˝ajàc jednak tego rodzaju przekaz na komunikacyjnà pora˝k´ – spo∏ecznà

nies∏yszalnoÊç. Wag´ problemów z artykulacjà nieparadygmatycznych sensów –

z wyra˝eniem „innej” to˝samoÊci, „innej” obecnoÊci i wreszcie „innej” mi∏oÊci,

a tak˝e z przezwyci´˝eniem j´zykowej intencji na rzecz wiarygodnej referencji

poÊwiadcza sta∏a i znaczàca obecnoÊç wàtków autotematycznych w przywo∏ywa-

nych homotekstach.

Lingwistki feministyczne (Cixous, Lacoff) dowodzà istnienia specyficznie ko-

biecego sposobu porozumiewania si´, swoistego idiolektu p∏ciowego, który rodzi

si´ z doÊwiadczenia zwiàzków z innymi kobietami. Polska literatura lesbijska

niestety nie potwierdza tych intuicji, demonstrujàc raczej skutki braku „innego”

j´zyka. Mo˝e on skutkowaç trywializacjà doÊwiadczenia lesbijskiego, czego dowo-
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dzi Mój Êwiat… Okoniewskiej. Jej bohaterki porozumiewajà si´ ze sobà najcz´-

Êciej przy pomocy sms-ów i maili. I w∏aÊnie s∏owo pisane, o unieruchomionym

znaczeniu, staje si´ dla nich êród∏em najwi´kszych nami´tnoÊci i najÊmielszych

projekcji, podczas gdy ˝ywa obecnoÊç i ˝ywa mowa tej Drugiej cz´sto studzi

emocje. „Leskowy” Êwiat jest u Okoniewskiej Êwiatem omówionym w dost´p-

nym j´zyku, lecz trudno owà niewyszukanà formu∏´ uznaç za operacyjnie sku-

teczny i artystycznie wartoÊciowy projekt dyskursu lesbijskiego. Natomiast w roz-

poznaniach Filipiak j´zyk kobiet pozostaje nieuchronnie uwik∏any w patriarchalne

struktury w∏adzy i opresji, co uniemo˝liwia artykulacj´ „innych” sensów oraz pod-

miotowe istnienie w nim uczestników dialogu. Bohaterki u˝ywajà tonu, jakim

mówi […] m´˝czyzna (SS: 26), jak on narzucajà partnerce jej kwestie: Powiedz,

˝e nigdy mnie nie opuÊcisz. Powiedz, ˝e nigdy si´ tobà nie znudz´ (SS: 19). Nie bez

przyczyny w jednym z opowiadaƒ (Zdobycz) partnerkà tà jest lalka – sugestyw-

na figura reifikacyjna, postaç bez w∏asnego g∏osu, tytu∏owa „zdobycz”. Teza

o niewyra˝alnoÊci doÊwiadczenia kobiecej mi∏oÊci pojawia si´ tak˝e w tekstach

Schilling, gdzie narratorka cz´sto objawia Êwiadomà rezygnacj´ z zapisu swoich

wzruszeƒ: nie potrafi´ tego zapisaç, mog´ skreÊliç jedynie s∏owa symboliczne […]

cenniejsza jest pami´ç ni˝ papier (L: 132).

Wydaje si´, ˝e literatura gejowska spotyka si´ ze szczególnymi trudnoÊciami

w ∏amaniu heteroseksualnego, ale postrzeganego jako m´ski, dyskursu i tworze-

niu niejako „trzeciego” j´zyka. Gej-bohaterowie i narratorzy cz´sto pozostajà

bezradni wobec tyranii po˝àdania i w∏asnego emocjonalnego analfabetyzmu:

Zawsze by∏em […] literacko naiwny w erotyce (NMZ: 28) – konstatuje swà pisar-

skà pora˝k´ Nasierowski, miotajàc si´ mi´dzy wulgaryzmami ∏owienia blond

mi´sa (NMZ: 246), tradycjà nienormalnoÊci (NMZ: 94) i zboczenia (NMZ: 21),

w∏asnà neologicznà twórczoÊcià: homokolektywizm (NMZ: 20), a opisami ero-

tycznych epifanii w Êwietle ksi´˝yca, które to stylistyczne wariacje z∏o˝one w jed-

nym tekÊcie dajà efekt zgo∏a groteskowy: Przepraszam, ale jestem homoseksuali-

stà […] Czy by∏byÊ uprzejmy pójÊç ze mnà do ∏ó˝ka? (NMZ: 21). Bohater

Jab∏oƒskiego tak˝e podejrzliwie traktuje s∏owa – znaki obcoÊci, wobec których je-

go niezaspokojona nigdy nami´tnoÊç nie Êmia∏a g∏oÊno wyrzec swojego imienia

(UC: 282). W zwiàzku z tym „niewypowiadalne po˝àdanie” konkretyzuje si´ al-

bo w sublimacji pragnienia seksualnego w okreÊlone figury i tropy: tekst pisany

nocà (NMZ: 38), a tak˝e formu∏y narracyjne (Musia∏), albo zostaje ostentacyj-

nie stematyzowane, uj´te w formy prowokacyjnie mimetyczne (Nasierowski,

Musia∏), która to poetyka „krzyku” podwa˝a komunikacyjne kompetencje prze-

kazu. Jednak warto zauwa˝yç determinacj´, z jakà bohaterki i bohaterowie ho-

motekstów podejmujà próby artykulacji pragnienia niemieszczàcego si´ w syste-

mie oficjalnej kultury, wypróbowujàc dost´pne werbalne i pozawerbalne systemy

komunikacji. Próbà obejÊcia oficjalnego kodu jest przywo∏anie obcego j´zyka

(Schilling, Jab∏oƒski), w którego systemie ∏atwiej wyraziç w∏asnà innoÊç, lub cu-

dzego s∏owa (Schilling, Filipiak, Nasierowski), chocia˝ strategia cytatu czy para-

frazy jawi si´ tu jako doÊç nieudolna próba budowania j´zyka „innej” mi∏oÊci.

WtórnoÊç s∏owa oraz jego rekontekstualizacja nie pozwalajà bowiem na ods∏o-
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ni´cie specyfiki homoerotycznego doÊwiadczenia, podwa˝ajà jego oryginalnoÊç

i istotnoÊç.

Priorytetowe znaczenie ma natomiast kod somatyczny, dajàcy z∏udzenie au-

tentycznoÊci i czystoÊci przekazu, deprecjonujàcy Logos na rzecz Sexu. W opo-

wiadaniu Urodzi∏am si´ 26 wrzeÊnia Schilling buduje sugestywny obraz komunii

kobiecych cia∏-j´zków: oddechem przejecha∏a mi po twarzy [...] widzia∏am jej war-

gi z bliska, dotkn´∏y moich [...] wargi na moich, znikn´∏am, ocala∏y usta [...] a jej

j´zyk by∏ moim j´zykiem [...] i mój j´zyk by∏ jej j´zykiem; ból by∏ wspólny (L: 55).

Tak˝e u Nasierowskiego i Jab∏oƒskiego pojawiajà si´ obrazy komunikujàcych si´

cia∏, które znoszà nieuchronny konflikt j´zyków lub te˝ w ogóle abstrahujà od

potrzeby werbalizacji tego doÊwiadczenia, w którym wszystko dokonuje si´ Bez

s∏owa! (NMZ: 94). Niebagatelne znaczenie ma tu przesuni´cie zadaƒ artykula-

cyjnych na spojrzenie, b´dàce figuracjà lustra i stanowiàce zast´pczy kod komu-

nikacyjny: nieruchome ga∏ki oczne […] zderzajà si´, by w ponadnaturalnym mgnie-

niu rozpoznaç swojà innoÊç (NMZ: 29).

Osobnym tematem literatury homoseksualnej pozostaje kod milczenia – ne-

gatywna poetyka wielokropka, pauzy, eufemizmu, mowy Ezopowej. Owa nega-

tywnoÊç funkcjonuje tu bàdê jako kategoria pozytywna, równoprawna zasada

kreacyjna, otwierajàca znaczenia niedosi´g∏e dla pozytywów, bàdê jako znak ko-

munikacyjnej kl´ski. Niewys∏owienie bywa te˝ znakiem odmowy uczestnictwa w j´-

zyku, sugestià jego wadliwoÊci oraz nieskutecznej polityki illokucyjnej. Homo-

tekstowà intencjà, by w∏aÊciwà przestrzenià niewypowiadalnego po˝àdania pozosta∏

obszar nie-mowy.

Lektury innoÊci sà istotnym wyzwaniem kulturowym i poznawczym, a tak˝e

ponowoczesnym zadaniem etycznym. W rzeczywistoÊci, gdzie dominantà staje si´

Ró˝nica, gdzie lokalne rywalizuje z globalnym, przygodne z ponadczasowym

a bywanie z byciem, kategorie wykluczenia i represji zast´powane sà zwolna ka-

tegoriami dialogu, przekroczenia czy subwersji. Tymczasem teksty Filipiak, Schilling,

Musia∏a, Nasierowskiego i Jab∏oƒskiego wcià˝ ujawniajà homoseksualny dyskurs

mi∏osny jako dyskurs podwójnie samotny – nies∏yszalny spo∏ecznie i niemogàcy

pokonaç granic jednostkowego idiolektu. TrudnoÊci z jego wybrzmieniem sà wi´c

nie tylko kwestià pisarskiego warsztatu – sà problemem nas wszystkich.
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SUMMARY

Reading a Homotext. “Other” Love in Modern Polish Literature

This essay is concentrated on chosen issues of Polish lesbian and gay literature written

after 1989. When treated as a corpus of texts, lesbian & gay prose distinctive feature is

homosexuality as rhetoric and aesthetic structure of the text. In this structure, homosexual

identity is manifested contrary to the dominant heterosexual norm and is presented as an

alternative. So called “homotext” creates its very own textual and sexual subject and it

is a sign of this subject’s special presence and participation in culture; this participation is

determined by an exclusion and repression, but it can also become a kind of transgression.

The essay: 1) is concentrated on mysteries and lies related to the myth of a “stranger”; it

also aims at universalising the homosexual experience; 2) refers to different methods of

searching for homosexual identification and cultural sanctions against the difference; 3) deals

with alternative codes of the difference.
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PETER BARKER

„Cierpienia ginàcego gatunku”
czy „nowe wody” literatury dwóch kultur?

Literatura ∏u˝ycka po 1990 roku

Dzieje Êwieckiej literatury ∏u˝yckiej (u˝ywam zbiorczego okreÊlenia „∏u˝ycki”

lub „serbo∏u˝ycki”, o ile nie zachodzi potrzeba szczegó∏owego odniesienia do li-

teratury bàdê j´zyka ¸u˝yc Dolnych lub Górnych), której powstanie datuje si´

na pierwsze lata XIX w., od poczàtku wpisujà si´ w histori´ zmagaƒ o uratowa-

nie j´zyka oraz kultury niewielkiej s∏owiaƒskiej enklawy we Wschodniej Sakso-

nii i Brandenburgii przed zalaniem przez wrogie wp∏ywy niemieckie. U progu

XX w. zaledwie 150 000 ludzi pos∏ugiwa∏o si´ j´zykiem górno- lub dolno∏u˝yc-

kim; dziÊ jest ich niewiele ponad 50 000 (Elle 1992: 19-21). Literatura pisana

w tych j´zykach wspó∏uczestniczy∏a w zmaganiach z si∏ami asymilacji. Najs∏yn-

niejsze Êwiadectwo kampanii toczonej w XIX w. wysz∏o spod pióra Jakuba Bart-

-åiÆinskiego. W wierszu Moje serbske wuznaçe (Moje ∏u˝yckie wyznanie), napisa-

nym w 1891 r., poeta pos∏u˝y∏ si´ obrazem ma∏ej s∏owiaƒskiej wyspy otoczonej

przez niemieckie morze, aby nast´pnie explicite okreÊliç rol´ pisarza jako obroƒcy

mowy i kultury:

P«eçelo, haj ma∏ka serbska zemja,

je a ma∏ki serbski narod, jako

kupa mólçka wosrjedê wulkoh morja.

[...]

A ja tola kruçe w˘rju, zo

serbski lud mój nihdy njezahinje.

Wzmi mi tule w˘ru z wutroby,

a ja zdobom wot so çisnu pjero.

(Wg Lorenc (ed.) 1981: 345)

W wiekach XVIII i XIX za g∏ówne zadanie pisarza w walce o ocalenie na-

rodu uwa˝ano wspieranie dwóch standardowych j´zyków literackich, dolno-

i górno∏u˝yckiego. A˝ po schy∏ek XIX w. poeci tworzyli niemal wy∏àcznie dla

jednoj´zycznej publicznoÊci zamieszkujàcej ∏u˝yckie wioski. Tylko nieliczni Ser-



bo∏u˝yczanie, przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, dzia∏ali w Êrodowi-

sku dwuj´zycznym. Uto˝samianie pisarstwa z walkà o przetrwanie ¸u˝yczan ja-

ko odr´bnej j´zykowo i kulturowo grupy zdominowa∏o literatur´ równie˝ w pierw-

szych latach XX w. W tych warunkach – nawet przed 1933 r. – trudno by∏o

∏u˝yckim autorom osiàgnàç czysto literackà si∏´ wyrazu. Znamienny jest fakt, ˝e

do 1945 r. zaledwie kilka dzie∏ literatury ∏u˝yckiej przet∏umaczono na niemiec-

ki i bardzo niewielu twórców pochodzenia ∏u˝yckiego pisa∏o w obydwu j´zykach,

dolno- lub górno∏u˝yckim oraz niemieckim, mimo ˝e faktycznie byli dwuj´zycz-

ni, podobnie zresztà jak wi´kszoÊç Serbo∏u˝yczan po I wojnie Êwiatowej. ¸u˝yc-

cy pisarze sk∏onni byli raczej czerpaç inspiracj´ z kultur innych narodów s∏o-

wiaƒskich, niezmiennie przypisujàc literaturze funkcj´ j´zykowego i kulturowego

or´˝a w walce o zachowanie to˝samoÊci narodowej. Ponadto literatur´ ∏u˝yckà

t∏umaczono przewa˝nie na j´zyki s∏owiaƒskie, co jeszcze bardziej ogranicza∏o

mo˝liwoÊci wymiany mi´dzykulturowej. Obszary pogranicza kultur ∏u˝yckiej i nie-

mieckiej pozosta∏y niezbadane.

Podzia∏ Niemiec po II wojnie Êwiatowej zmieni∏ t´ sytuacj´ diametralnie. Nie-

miecka Socjalistyczna Partia JednoÊci (SED) przyzna∏a ¸u˝yczanom ograniczo-

nà autonomi´ kulturalnà, co doprowadzi∏o do powstania we wczesnych latach

pi´çdziesiàtych licznych instytucji kulturalno-oÊwiatowych, mi´dzy innymi szkó∏

z wyk∏adowym j´zykiem ∏u˝yckim. Szkolnictwo przej´∏o wi´c jedno z podstawo-

wych zadaƒ literatury mniejszoÊci, mianowicie jej funkcj´ edukacyjnà. Pierwia-

stek ten nie zaniknà∏ ca∏kowicie i wcià˝ odgrywa∏ rol´ istotniejszà ni˝ w litera-

turze wi´kszoÊci, jednak˝e zwalczaniem analfabetyzmu wÊród ¸u˝yczan – palàcego

problemu po okresie nazistowskich represji – zaj´∏o si´ przede wszystkim paƒ-

stwo. Nieprzypadkowo w∏aÊnie w tym czasie rozpoczà∏ si´ rozwój literatury dwu-

j´zycznej. Zainaugurowa∏a go publikacja zbioru niemieckich opowiadaƒ Jurija

Br˘zana z 1951 r. Na miedzy roÊnie zbo˝e (Auf dem Rain wächst Korn). Pisarze

przygotowywali niemieckoj´zyczne wersje swych dzie∏ obok lub zamiast ∏u˝yc-

kich nie tylko po to, by zyskaç szerszà publicznoÊç, czyli odnieÊç bardziej wy-

mierny sukces. NRD prowadzi∏o polityk´ w∏àczania ∏u˝yckiej aktywnoÊci kultu-

ralnej w g∏ówny nurt socjalistycznego spo∏eczeƒstwa. Paƒstwo finansowa∏o

instytucje kulturalne, wspierajàc tym samym rozwój i popularyzacj´ j´zyka ∏u-

˝yckiego, ale w zamian wymaga∏o zaanga˝owania. Niektórzy pisarze ∏u˝yccy od-

rzucili proponowanà im rol´, uznajàc, ˝e przyj´cie jej zagra˝a narodowym inte-

resom mniejszoÊci, jednak˝e w okresie trwania NRD na scen´ wkroczy∏o nowe

pokolenie pisarzy – takich jak Jurij Br˘zan, Kito Lorenc i Jurij Koch – którzy

gotowi byli uchodziç za twórców enerdowskich i ∏u˝yckich zarazem. Byç mo˝e

fakt, i˝ NRD nie by∏a tak wielkim organizmem paƒstwowym jak Rzesza Nie-

miecka, sprawi∏, ˝e socjalistyczne paƒstwo jawi∏o si´ jako mniejsze zagro˝enie,

pomimo oczywistych nacisków ideologicznych. Ci autorzy, którzy przyj´li propo-

nowanà im rol´, przekonali si´, ˝e paƒstwo wspiera ich dzia∏ania na skal´ nie-

spotykanà w historii zmieniajàcych si´ niemieckich formacji ustrojowych. Nie-

którzy z nich byli bezpoÊrednimi beneficjantami nowego klimatu wokó∏ kultury

¸u˝yczan. Na przyk∏ad Kito Lorenc nauczy∏ si´ j´zyka dziadków – jego rodzice

mówili tylko po niemiecku – dopiero we wczesnych latach pi´çdziesiàtych w ¸u-
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˝yckiej Szkole Âredniej w Chociebu˝u, do której ucz´szcza∏ od czternastego ro-

ku ˝ycia. Istnia∏a równie˝ inna arcywa˝na przyczyna rozwoju literatury dwuj´-

zycznej w omawianym okresie – nieodwracalne wyniszczenie dolno∏u˝yckiej wspól-

noty j´zykowej. Nie by∏a ona w stanie oprzeç si´ naciskom germanizacyjnym

paƒstwa pruskiego, Rzeszy Niemieckiej, ani szczególnie okrutnym represjom ze

strony nazistów. Jakkolwiek znajomoÊç j´zyka zanik∏a, niektórzy Dolno∏u˝ycza-

nie nadal silnie odczuwali swà to˝samoÊç narodowà, ale poznawaç literatur´ ∏u-

˝yckà – tworzonà w dolno- czy górno∏u˝yckim – mogli wy∏àcznie dzi´ki niemiec-

kim t∏umaczeniom. Literatura ∏u˝ycka w przek∏adach na niemiecki sta∏a si´ wa˝na

równie˝ dla pewnej cz´Êci Górno∏u˝yczan ze wzgl´du na mocno zró˝nicowanà

znajomoÊç j´zyka ojczystego.

Okres istnienia NRD odmieni∏ literatur´ ∏u˝yckà. Przeistoczenie to odzwier-

ciedla∏o zmian´, jaka zasz∏a w stosunkach mi´dzy przewa˝ajàcà niemieckà/ener-

dowskà wi´kszoÊcià a ∏u˝yckà mniejszoÊcià. Literatura ∏u˝ycka otworzy∏a si´ na

Êwiat. Przed 1945 r. by∏a zdominowana przez liryk´; wyjàtek stanowi∏o zaledwie

kilka d∏u˝szych dzie∏ prozatorskich, np. Kupa zabytych (Wyspa zapomnianych),

powieÊç napisana przez Jakuba Lorenca-Zaleskiego w 1924, opublikowana

w 1931 r. Literatura NRD uprzywilejowa∏a d∏u˝sze formy prozatorskie, co spra-

wi∏o, ˝e literatura ∏u˝ycka po raz pierwszy w swej historii wyda∏a szereg powie-

Êci, z których najbardziej godne uwagi sà dzie∏a Jurija Br˘zana i Jurija Kocha.

Tak˝e otwarcie niemiecko-serbskiego teatru w Budziszynie sta∏o si´ bodêcem

do rozwoju ∏u˝yckiego dramatu, rodzaju do lat 50. zaniedbanego i uprawiane-

go wy∏àcznie w ramach teatrzyków amatorskich. Poezja utrzyma∏a dominujàcà

pozycj´, jednak˝e odesz∏a od swoich folklorystycznych korzeni, wch∏aniajàc

w zamian pewne elementy modernizmu. Najwa˝niejszym przedstawicielem tego

nurtu by∏ Kito Lorenc, który zestawi∏ tak˝e obszernà, dwuj´zycznà antologi´

Serbska çitanka (1981, ¸u˝ycka czytanka), czym przyczyni∏ si´ walnie do rozpro-

pagowania literatury ∏u˝yckiej poza wàskim kr´giem czytelników pochodzenia

serbo∏u˝yckiego. Lorenc jest wa˝nà postacià równie˝ ze wzgl´du na fakt, ˝e ja-

ko jeden z pierwszych pisarzy podkreÊla∏ zalety przenikania kultur na terenie

∏u˝yckiego kocio∏ka etnicznego i nie postrzega∏ kultury niemieckiej wy∏àcznie

jako zagro˝enia.

Takie opinie mo˝na by∏o znaleêç ju˝ w udzielanych przez Lorenca wywiadach

oraz zbiorkach poezji niemieckiej od Flurbereinigung (1972, Scalanie gruntów) po

Wortland (1984, S∏owizna), ale dopiero polityczne zmiany lat 1989/1990 i zjedno-

czenie Niemiec sprawi∏y, ˝e zaczà∏ bardziej otwarcie przedstawiaç poglàdy, któ-

re uczyni∏y go postacià kontrowersyjnà wÊród spo∏ecznoÊci ∏u˝yckiej. Kontrower-

syjnoÊç jego zapatrywaƒ stanie si´ oczywista, kiedy weêmiemy pod uwag´ wp∏yw

zjednoczenia na ˝ycie ¸u˝yczan. Mimo ˝e wi´kszoÊç Serbo∏u˝yczan – podobnie

jak przewa˝ajàca liczba obywateli NRD – z zadowoleniem przyj´∏a zjednoczenie,

ich sytuacja jest szczególna. Od 1990 r. czujà si´ jeszcze mniejszà mniejszoÊcià

skonfrontowanà z poszerzonà niemieckà wspólnotà, w której coraz wyraêniej do-

chodzi do g∏osu szowinizm. ¸u˝yczanie odczuwajà go szczególnie mocno, ponie-

wa˝ sà S∏owianami. Stosunki mi´dzy Niemcami a S∏owianami nigdy nie by∏y ∏a-

twe, a spo∏eczne i ekonomiczne trudnoÊci, z jakimi boryka si´ Europa Ârodkowa
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po obaleniu komunizmu, tylko je pogorszy∏y. Odrodzenie na poczàtku XXI w.

sporu o przymusowà deportacj´ Niemców z Pomorza, Âlàska oraz Sudetów po

1945 r. dodatkowo powi´kszy∏o napi´cia w stosunkach mi´dzy rzàdami Niemiec,

Czech i Polski. Ponadto wielu Niemców postrzega∏o ¸u˝yczan jako uprzywilejo-

wanych obywateli NRD, a ich instytucje – zw∏aszcza Domowin´ – oskar˝ano

o kolaboracj´ z komunistycznymi w∏adzami czy przynajmniej uleg∏oÊç wobec SED.

Dodaç do tego nale˝y presj´ na asymilacj´, która nasili∏a si´ po zjednoczeniu

w wyniku otwarcia spo∏eczeƒstwa i granic, modernizacji, zwi´kszonego dost´pu

do mediów – niemal wy∏àcznie niemieckoj´zycznych – a tak˝e wysokiego bezro-

bocia, dotkliwego zw∏aszcza w po∏udniowo-wschodnich Niemczech. Wspomnia-

ne czynniki historyczne i spo∏eczne doprowadzi∏y wielu ¸u˝yczan – szczególnie

spoÊród katolickiej ludnoÊci ¸u˝yc Górnych, gdzie j´zyk i to˝samoÊç etniczna sà

najsilniejsze – do porzucenia dwukulturowoÊci. Christiana Piniekowa zauwa˝y∏a

niedawno, ˝e m∏odsi pisarze od czasu zjednoczenia wolà tworzyç wy∏àcznie po

∏u˝ycku. Dla m∏odszego pokolenia decyzja o pisaniu w j´zyku wi´kszoÊci ozna-

cza zdrad´ j´zyka mniejszoÊci: Decyzj´, by tworzyç tekst w j´zyku wi´kszoÊci, po-

strzega si´ zazwyczaj jako decyzj´ wymierzonà w j´zyk mniejszoÊci; natomiast je˝eli

ktoÊ decyduje si´ na pisanie w j´zyku mniejszoÊci, nie oznacza to, ˝e automatycznie

wyrzeka si´ j´zyka wi´kszoÊci (Piniekowa 1998: 7; artyku∏ zawiera równie˝ stresz-

czenie dyskusji toczàcych si´ wokó∏ terminów „literatura mniejszoÊci” – Kleinli-

teratur oraz „ma∏a literatura” – kleine Literatur).

Jednak˝e nawet taka poetka jak Marja Krawçec, która obstaje przy pisaniu wy-

∏àcznie po ∏u˝ycku, opublikowa∏a na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych tom t∏uma-

czeƒ swych wierszy na niemiecki, Ralbitzer Sonntag (Niedziela w Ralbicy), aczkol-

wiek nie prze∏o˝y∏a ich sama – wyr´czy∏a jà Niemka Gisela Kraft (Krawçec 1993).

Mimo wszystko Lorenc po 1990 r. sta∏ si´ jeszcze gor´tszym or´downikiem ko-

rzyÊci, jakie literatura ∏u˝ycka mo˝e odnieÊç z otwarcia si´ na niemieckie wp∏ywy.

W eseju napisanym w 1991 r., lecz opublikowanym dopiero osiem lat póêniej, Die

Insel schluckt das Meer (Wyspa po∏yka morze) (Lorenc 1999: 409-422), modyfiku-

je zapo˝yczony od Bart-åiÆinskiego obraz Niemiec zagra˝ajàcych ∏u˝yckiej wyspie,

aby stworzyç bardziej p∏ynnà wizj´ wyspy-statku-morza, wizj´, która zdaje spraw´

z powiàzania obu kultur oraz uÊwiadamia zyski oczekujàce na ∏u˝yckiego pisarza,

o ile ten odwa˝y si´ nawiàzaç kontakt z niemieckim morzem i porzuci „wyspiar-

ski narcyzm” (Koschmal 1993: 41). Kurs czy b∏àkanina ∏u˝yckiego Statku Poetów –

dziÊ odbywa si´ pod has∏em: Wyspa po∏yka morze. Podmiana? Kwestia wy∏àcznie ko-

lejnoÊci wyrazów? Akcentowania? Zapewne: Moje „przepe∏nione poczuciem utraty

odwrócenie si´ od wszelkiej – mi´dzy innymi j´zykowej – ekskluzywnoÊci”; który

poeta-t∏umacz nie ˝a∏uje wyjàtkowoÊci wyrazu zgubionej po drodze z j´zyka do j´zy-

ka? Ale który dwuj´zyczny poeta nie potrafi doceniç zysków, jakie czerpie jego utwór

z ka˝dego spotkania j´zyków? (Lorenc 1999: 419-420)

Lorenc przeistoczy∏ ten nowy obraz w sztuk´ scenicznà, swe pierwsze powa˝-

ne dzie∏o po zjednoczeniu, Die wendische Schiffahrt (Lorenc 2004, ¸u˝ycki rejs).

Premiera napisanego po niemiecku i okreÊlonego jako „groteskowa tragedia”

dramatu odby∏a si´ w paêdzierniku 1994 r. w Budziszynie. Akcja obrazuje nie-

równe zmagania dwóch grup narodowych, koncentrujàc si´ na losach g∏ównego
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bohatera Alfonsa Bauera, który osobiÊcie doÊwiadcza kryzysów niemiecko-∏u-

˝yckiej historii od ostatniej dekady XIX w. a˝ do koƒca drugiej wojny Êwiato-

wej. Sztuk´ przepe∏niajà obrazy wody, co ma z kolei podkreÊliç, ˝e istniejà wi-

doki na p∏ynne przenikanie kultur, o ile obydwu narodom uda si´ dop∏ynàç do

„nowych wód”, gdzie mog∏yby czerpaç obustronne korzyÊci z koegzystencji. Al-

fons Bauer jest wynalazcà, który porzuca budowanie statków, by zaprojektowaç

kana∏ otwierajàcy ¸u˝ycom dost´p do morza. Jego koncepcji nigdy nie zrealizo-

wano, a sam Bauer zosta∏ przypadkowo zastrzelony przez radzieckich ˝o∏nierzy

kilka tygodni przed koƒcem wojny. W ¸u˝yckim rejsie Lorenc parodiuje te for-

my nacjonalizmu – niemieckiego, ale i ∏u˝yckiego – które usi∏ujà stawiaç barie-

ry mi´dzy kulturami, natomiast zapoznane wynalazki g∏ównego bohatera s∏u˝à

do ∏àczenia làdu z wodà, wyspy z morzem. Chocia˝ ca∏a sztuka napisana jest po

niemiecku, padajà w niej kwestie w j´zyku ∏u˝yckim, które sà jednak natych-

miast t∏umaczone lub przynajmniej parafrazowane. Mamy wi´c do czynienia

z pewnym rodzajem tekstu dwuj´zycznego, i byç mo˝e dlatego Lorenc stwier-

dzi∏, ˝e nie mo˝e powstaç ∏u˝ycka wersja przestawienia. Wed∏ug interpretacji Wal-

tera Koschmala Lorenc odnosi si´ tutaj do j´zykowej sytuacji ¸u˝yczan – dla

wi´kszoÊci z nich niemiecki sta∏ si´ j´zykiem narodowym: Lorenc porzuca ∏u˝yc-

ki jako „j´zyk narodowy”, mow´ ojczystà, j´zyk codziennej komunikacji i wybiera

niemiecki, który staje si´ dla niego j´zykiem-wehiku∏em, „statkiem-wehiku∏em”.

Czyniàc tak, wy∏àcznie wyciàga powa˝ne i „trzeêwe” wnioski z tego, co wydarzy∏o

si´ w drugiej po∏owie naszego stulecia, zw∏aszcza drugiej po∏owie lat dziewi´çdzie-

siàtych: niemiecki sta∏ si´ równie˝ dla ¸u˝yczan niemal jedynym j´zykiem-wehiku-

∏em (Koschmal 1998: 92).

PodkreÊlanie dra˝liwej kwestii j´zyka oraz nakreÊlenie w sztuce kilku niezbyt

pochlebnych portretów ∏u˝yckich nacjonalistów – w∏aÊnie te czynniki wywo∏a∏y

gwa∏townà krytyk´ ze strony tych ¸u˝yczan, którzy nie sà gotowi przyznaç, ˝e

walka o odr´bnoÊç j´zykowà zosta∏a przegrana. Lorenc obrazuje wp∏yw niemiec-

kiego na wspó∏czesny ∏u˝ycki, u˝ywajàc komicznych germanizmów, typu „Æwon”

i „hajl”. Nie postuluje w ten sposób powrotu do puryzmu j´zykowego, stara si´

wy∏àcznie zobrazowaç przenikanie j´zyków. Odrzucenie sztuki przez niektóre Êro-

dowiska by∏o nieporozumieniem, poniewa˝ Lorenc analizowa∏ w niej przede

wszystkim szanse tworzone przez produktywne napi´cie mi´dzy kulturami, o czym

mówi∏ w trakcie poÊwi´conej przysz∏oÊci niemiecko-∏u˝yckiego teatru dyskusji,

która odby∏a si´ w Budziszynie na krótko przed premierà Die wendische Schif-

fahrt. Lorenc stwierdzi∏ wówczas, ˝e literatura ∏u˝ycka niekoniecznie musi byç

pisana po ∏u˝ycku: To nie jest tylko „inscenizowana po niemiecku” sztuka ∏u˝yc-

kiego autora [...], lecz oryginalna ∏u˝ycka produkcja, chocia˝ jej ∏u˝ycki autor na-

pisa∏ jà po niemiecku, nie stworzy∏ wersji ∏u˝yckiej i nie stworzy. OczywiÊcie ta sztu-

ka przynale˝y do literatury ∏u˝yckiej, ale równie˝ do niemieckiej czy niemieckoj´zycznej

literatury teatralnej.1
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Lorenc uznaje teatr w Budziszynie za modelowy przyk∏ad przestrzeni dwóch

kultur, gdzie ∏u˝yccy i niemieccy aktorzy, re˝yserzy oraz pisarze wspó∏pracujà,

by osiàgaç niezwyk∏e rezultaty, mimo ˝e, wed∏ug przyj´tych przezeƒ kryteriów,

wy∏àcznie twórcy pochodzenia ∏u˝yckiego byliby dwukulturowi w Êcis∏ym znacze-

niu s∏owa. Wspomina te˝ o szczególnie z∏o˝onej to˝samoÊci ¸u˝yczan zakorze-

nionych w dwóch kulturach i dwóch wspólnotach j´zykowych: [...] Dlatego mo-

˝e pod pewnymi wzgl´dami postrzegaç samego siebie jako ¸u˝yczanina, ale ogólnie

czuç si´ Niemcem.2

Lorenc przyznaje jednak, ˝e identyfikacja z dwiema kulturami mo˝e byç od-

czuwana na wiele ró˝nych sposobów, poniewa˝ niektórzy ¸u˝yczanie podkreÊla-

jà s∏owiaƒski aspekt ich to˝samoÊci, podczas gdy dla innych bardziej istotny sta∏

si´ pierwiastek niemiecki (o polimorficznej to˝samoÊci ¸u˝yczan pisze Elle 1992).

Cytuje te˝ Waltera Koschmala, który bardziej zdecydowanie ni˝ jakikolwiek in-

ny komentator popiera∏ jego tez´ o p∏ynnej – czasami nawet wewn´trznie sprzecz-

nej – istocie nowej dwukulturowej to˝samoÊci: Wyspiarski narcyzm nie mo˝e po-

zostawaç d∏u˝ej êród∏em to˝samoÊci. Nowa to˝samoÊç przekracza granice, jest mnoga

i pomna˝a. Dotychczasowe granice – te zewn´trzne – wzbogacajà teraz kultur´ ja-

ko jej fasety. Nowa, integrujàca to˝samoÊç, która ∏àczy semantyczne i kulturowe prze-

strzenie, sprowadza si´ do egzystencji wieloznacznej (Koschmal 1993: 41).

I Koschmal, i Lorenc dostrzegajà równie˝ niebezpieczeƒstwa zwiàzane z no-

wà formà to˝samoÊci. Granica mi´dzy kulturami nie jest ju˝ statyczna, a mo˝e

okazaç si´ bardzo niestabilna: W ten sposób granica nie tylko wzbogaci∏a si´ o no-

we jakoÊci, lecz równie˝ si´ pomno˝y∏a. Nowy model kultury polega na kulturowym

wspó∏istnieniu wewn´trznych i zewn´trznych punktów widzenia. Os∏abieniu czy na-

wet zanikaniu granic towarzyszy os∏abienie wspólnoty oraz zwiàzków mi´dzy jej cz∏on-

kami. To w∏aÊnie zagro˝enie niesione przez nowà to˝samoÊç (Koschmal 1993: 41).

Lorenc pos∏u˝y∏ si´ znanym nam ju˝ obrazem w tytule swojego ostatniego wy-

boru literatury ∏u˝yckiej Das Meer. Die Insel. Das Schiff (2004, Morze. Wyspa.

Statek), co dowodzi, ˝e nadal przypisuje dwukulturowoÊci donios∏e znaczenie,

mimo ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ, jakie stwarza ona dla kultury mniejszoÊci (Lorenc

(ed.) 2004).

Z przestrzeni mi´dzy kulturami niemieckà i ∏u˝yckà, z obszaru mi´dzy w∏a-

snym i obcym, gdzie usi∏ujà zamieszkaç niektórzy ∏u˝yccy pisarze, wyrasta po-

ezja RóŒy DomaÆcyny. Jej udzia∏em sta∏a si´ jedna z najp∏odniejszych karier

literackich w czasach pozjednoczeniowych. Pierwszy tom ∏u˝yckich wierszy Do-

maÆcyny, wydany w 1990 r. Wróço ja dopr˘dka du (Z powrotem id´ naprzód), za-

wiera∏ utwory napisane mi´dzy 1980 a 1989 r. Rok póêniej nak∏adem wydawnic-

twa Gerhard Wolfs Januspress ukaza∏ si´ zbiór niemieckoj´zycznych poezji Der

Zaungucker (Widz na gap´). We wst´pie autorka objaÊnia, ˝e awangardowoÊç jej

wierszy wynika z odczucia obcoÊci przenikajàcego poczucie zadomowienia: Byç

mo˝e eksperymentalne jest wy∏àcznie bycie innym, wra˝enie, ˝e jestem u siebie, ale

nie czuj´ si´ Saksonkà ani Prusaczkà (DomaÆcyna 1991).
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Autorka wyda∏a jeszcze dwa zbiory poezji po niemiecku (DomaÆcyna 1995,

1998), w których cz´sto daje do zrozumienia, ˝e tworzenie na pograniczu dwóch

kultur jest niezwykle produktywne. Jak mówi∏a w wywiadzie z 1993 r.: Wed∏ug

mnie eksperyment nie ma nic wspólnego z ma∏oÊcià terytorium, z obwodem regio-

nu. Polega raczej na ocieraniu si´ o granice, a tak˝e – ich Êcieraniu (DomaÆcyna

1993: 69).

Mo˝na dostrzec analogi´ z twórczoÊcià Lorenca: oboje pragnà rozbiç per-

spektyw´ wytyczonà przez introwertycznà kultur´, aby eksplorowaç pogranicza

cywilizacji. Dzia∏anie wy∏àcznie w ramach ÊciÊle wyznaczonych granic j´zykowej

i kulturowej integralnoÊci nie wchodzi dla nich w gr´.

Rozliczne wiersze ze zbiorów DomaÆcyny wyra˝ajà to poczucie istnienia na

granicy: na przyk∏ad pierwsza cz´Êç tomiku Zwischen gangbein und springbein

(1995, Mi´dzy nogà do chodzenia i nogà do skakania) zatytu∏owana zosta∏a An

der Reißgrenze (Na granicy rwania). Ale twórczoÊç DomaÆcyny nie tylko opiewa

zalety sytuacji granicznej. Nazywa równie˝ zagro˝enia. Psychologiczne napi´cie

wynik∏e z nierównoÊci stosunków mi´dzy dwiema kulturami sta∏o si´ tematem

opowiadania Die Heilung (1991, Uzdrowienie), w którym g∏ówna bohaterka cier-

pi na dolegliwoÊç dermatologicznà – efekt stresów zwiàzanych z byciem ¸u˝y-

czankà wÊród Niemców. Bohaterka zosta∏a zwolniona z banku za rozmawianie

z klientami po ∏u˝ycku, a teraz dy˝uruje w telefonie zaufania. Udaje si´ do

uzdrowicielki, kobiety, która wyrzek∏a si´ ∏u˝yckoÊci, i dzieli si´ z nià historia-

mi dzwoniàcych do poradni ¸u˝yczan. Opowiadajà oni, jak w 1990 r. nie sprze-

dano im benzyny, bo mieli nalepki z ∏u˝yckà flagà na samochodach. Bohaterka

radzi, by nie poddawali si´ naciskom wi´kszoÊci. Pokonuje kompleks ni˝szoÊci,

wzmacniajàc w∏asne poczucie to˝samoÊci narodowej oraz rozbudzajàc je na no-

wo w uzdrowicielce – i choroba ust´puje. DomaÆcyna rzuca wyzwanie naciskom

asymilacyjnym.

DomaÆcyna buntuje si´ tak˝e przeciw dewastacji Êrodowiska naturalnego ¸u˝yc.

Karier´ zawodowà zaczyna∏a jako pracownik si∏owni na w´giel brunatny w Hór-

kach (Knappenrode); podj´∏a nawet studia na kierunku zarzàdzanie górnic-

twem, zanim zda∏a sobie spraw´ z niszczycielskich skutków górnictwa odkryw-

kowego, i zaj´∏a si´ literaturà. We wszystkich jej tomikach znajdziemy wiersze

opisujàce dewastacj´ Êrodowiska przez górnictwo odkrywkowe, a zw∏aszcza kon-

sekwencje tego stanu rzeczy dla tradycyjnego ∏u˝yckiego stylu ˝ycia. Wiersz Mo-

ja Hola (1991, Moja Puszcza) dos∏ownie wyra˝a to powiàzanie:

bagrownica przyby∏a drzewo obalone dom zbagrowany

ojciec umar∏y g´Êle porzucone3 (DomaÆcyna 1991: 58).

Akcja poematu prozà Ausgrenzung (1991, Rozgraniczenie) rozgrywa si´ w wio-

sce Kl˘tno (Klitten), powiat bia∏owodziaƒski (Weißwasser). Nieunikniona dewa-

stacja osady zosta∏a na jakiÊ czas odroczona. Centralne obrazy poematu przed-

stawiajà ocala∏e elementy krajobrazu, takie jak gniazdo bociana, ale te˝

nadchodzàcà zag∏ad´: Codzienne gry: miasto, wieÊ, miejsce; i – jak gdyby na wie-
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trze trwa∏o wcià˝ gniazdo bocianów, jak gdyby smugi spalin rysowane przez ptaki

i nasze g∏osy powierzono pastwiskom, niczym pozdrowienie martwej kobiety WIDZ¢

CI¢ – nakaz: opuÊç to miejsce.4 (DomaÆcyna 1991: 60).

W poemacie dominuje ton melancholijnego buntu. W Das Vermächtnis (1991,

Testament) autorka u˝ycza g∏osu mitycznej postaci zwanej „bissige Marhata”,

która w imieniu ¸u˝yczan skar˝y si´ na bezustanne zagro˝enia:

„Czego ludzie ode mnie chcà? Ostatniego skrawka ziemi?” – rzek∏a zasmucona.

Pe∏nymi ∏ez oczami patrzy∏a na mosty prze∏adunkowe, bagrownice i wagony wype∏-

nione w´glem.

Od stuleci Marhata chroni∏a nietkni´tà natur´. Lecz ludzie wy∏udzili od niej

wszystko, nawet maleƒkie wrzosowiska poÊród jej ska∏.5 (DomaÆcyna 1991: 64).

Poczucie utraty jest bardziej dojmujàce ni˝ w dziele Lorenca, co byç mo˝e

wià˝e si´ z biografià autorki, osoby wychowywanej od urodzenia w kulturze ∏u-

˝yckiej. Jednak˝e DomaÆcynie udaje si´ pogodziç silne poczucie ∏u˝yckiej to˝sa-

moÊci z otwartoÊcià na wp∏ywy innych kultur. W gruncie rzeczy mo˝liwoÊci wy-

boru rysujàce si´ przed Serbo∏u˝yczanami sà przez nich postrzegane analogicznie

jak w wiekach poprzednich: podporzàdkowanie si´ naciskom asymilacyjnym lub

bunt, czyli ignorowanie przewa˝ajàcej niemieckiej kultury. DomaÆcyna i Lorenc

wskazujà trzecià drog´. Podà˝ajàca nià jednostka zachowuje silnà odr´bnà to˝-

samoÊç, ale tak˝e wykorzystuje nowe mo˝liwoÊci, które otwierajà si´ przed nià

dzi´ki wyjàtkowej sytuacji ¸u˝yczan. Tak jak wczeÊniej Lorenc, DomaÆcyna w swym

trzecim zbiorze niemieckich poezji zacz´∏a próbowaç si∏ w tekstach dwuj´zycz-

nych. Zastosowa∏a to, co nazywa Drittsprache, mi´dzy innymi w wierszu Triangel

regional (niegramatyczne zestawienie s∏ów: Trójkàt regionalne, 1998), którego tytu∏

wyra˝a jej usytuowanie mi´dzy ∏u˝yckà tradycjà a niemieckà historià:

ja du ha du

gehst einkoofwatsch holwatsch schejdwatsch

schakata schaka scheckiger schäker

armbandurij adapeter afrodyter alles

allez! (DomaÆcyna 1998: 75)

Lorenc i DomaÆcyna reprezentujà najbardziej radykalny nurt literatury ∏u˝yc-

kiej, który stara si´ zg∏´biaç dwuznacznoÊç w∏asnego statusu w dobie postmo-

dernizmu. Inni pisarze podà˝ajà wyraêniej przetartymi szlakami: na przyk∏ad Jurij

Br˘zan trwa na pozycjach ∏u˝yckiego pisarza dzia∏ajàcego i wÊród Niemców, i na

∏u˝yckiej scenie kulturalnej, a Jurij Koch nieustannie podkreÊla donios∏oÊç utrzy-

mywania jasno wytyczonych granic mi´dzy kulturami.
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4 Inmitten der gängigen Spiele – stadt, land, ort –, als überm wind ein storchennest faßbar

noch war, die kondenstreifen der vögel und unsere stimmen dem rundanger vertraut waren, wie

der gruß der toten frau ICH SEHE DICH, wies man mich an, diesen ort zu verlassen.
5 „Was wollen die menschen von mir? Das letzte stück land?”, sprach sie betrübt. Mit wässrigen

augen besah sie sich die abraumförderbrücke, die bagger und die mit kohle hoch beladenen loren.

Seit jahrhunderten schützte Marhata die unberührte Natur. Doch die menschen gaunerten ihr

alles ab, bis auf die kleine heidekrautinsel vor ihrem fels.



Br˘zan nie dotrzyma∏ wielokrotnie danego s∏owa i napisa∏ dalszy ciàg powieÊci

Krabat, która ukaza∏a si´ w roku 1976 jako tom obejmujàcy równoleg∏e wersje j´-

zykowe niemieckà i ∏u˝yckà. Pi´ç lat po zjednoczeniu powróci∏ do mitu Krabata

i opublikowa∏ kontynuacj´ Krabat oder die Bewahrung der Welt (Krabat albo Oca-

lenie Êwiata). Odmiana ∏u˝ycka Krabat – Druha kniha wysz∏a rok wczeÊniej (1994).

Utopijna wizja przemiany Êwiata – tytu∏ pierwszego tomu brzmia∏ Krabat oder die

Verwandlung der Welt (Krabat albo przemiana Êwiata) – ustàpi∏a miejsca próbom

ocalenia Ziemi przed ca∏kowità zag∏adà. To istotne, ˝e taki cel stawia sobie nie

tylko mityczny bohater Serbo∏u˝yczan Krabat, lecz równie˝ siostrzenica jego po-

tomka Jana Serbina, Signe, która inwestuje otrzymany w∏aÊnie spadek w bank

o profilu non-profit, by sfinansowaç ekologicznà farm´ w wiosce dzieci´cej. Farma

przedstawia model tego, co mo˝e osiàgnàç jednostka w konfrontacji ze Êwiatem

ow∏adni´tym instynktem samozniszczenia. Wiara w spo∏ecznoÊç, która potrafi∏aby

wspólnymi si∏ami przeciwstawiç si´ temu instynktowi, zanik∏a, co ilustruje opo-

wieÊç o wydarzeniu z czasów po zjednoczeniu. Kiedy Signe zaprasza grup´ dzieci

z Czarnobyla, banda motocyklistów oblega farm´ i demoluje wiosk´ dzieci´cà. Spra-

wa trafia ostatecznie do sàdu, a jeden z nastolatków usi∏uje usprawiedliwiç czyn,

w którym bra∏ udzia∏, powo∏ujàc si´ na Überfremdung unseres Landes („Zalanie

kraju przez obcych”) (Br˘zan 1995: 131). Napastnicy zostajà zwolnieni za kaucjà.

Wszystko, co mo˝e w tej sytuacji zrobiç jednostka, to zachowywaç si´ zgodnie z w∏a-

snym sumieniem. Tak twierdzi sam Br˘zan: Chcia∏em to sobie przeçwiczyç: Co mo-

˝e jednostka? Nic, tylko post´powaç zgodnie z sumieniem (Karau 1995: 9).

G∏ównym wàtkiem powieÊci – tak˝e w pierwszym tomie – jest odwieczna

walka ¸u˝yczanina Krabata i Niemca Reißenberga prezentowana jako zmaga-

nia mi´dzy rozumem a si∏à. Krabat wcià˝ ma nadziej´, ˝e przeciàgnie Reißen-

berga na stron´ rozumu, lecz kolejny raz walka pozostaje nierozstrzygni´ta.

Krabat zaczyna wàtpiç, czy kiedykolwiek uda mu si´ zwyci´˝yç: Zwariowa∏em

chyba, pomyÊla∏ Krabat, je˝eli ∏udzi∏em si´, ˝e mog´ pozyskaç go dla paktu rozsàd-

ku (Br˘zan 1995: 212).

Niemniej koƒcowe s∏owa powieÊci nie przesàdzajà, ˝e katastrofa jest nieunik-

niona: Byç mo˝e rozsàdek dopadnie w koƒcu Wilka Reißenberga, przyda∏oby si´.

Nic nie jest niemo˝liwe (Br˘zan 1995: 230).

Br˘zan przywo∏uje wprawdzie obrazy niemieckiej dominacji i ∏u˝yckiej opre-

sji, ale w gruncie rzeczy pozostaje pisarzem, który czuje si´ zadomowiony za-

równo w szerszym kontekÊcie niemieckim, jak i w ∏u˝yckoÊci. Granica mi´dzy

dwiema kulturami zdaje si´ nie stanowiç dla niego istotnego problemu. Póêniej-

sze powieÊci, np. Die Leute von Salow/Salowçenjo (1997, Ludzie z Salow), po-

twierdzajà jego sk∏onnoÊç do podejmowania rozleg∏ych tematów, tym razem

roli, jakà odgrywa Treuhand (agencja rzàdowa powo∏ana w 1990 r. w celu nad-

zorowania restrukturyzacji wschodnioniemieckiej gospodarki) wobec kwestii

w∏asnoÊci prywatnej po zjednoczeniu. Wioska, w której rozgrywa si´ akcja po-

wieÊci, jest ∏u˝ycka, ale zagro˝enie dla dotychczasowego stylu ˝ycia – powszech-

ne. Ostatnia powieÊç Br˘zana Die Einladung (2003, Zaproszenie) zosta∏a napisa-

na tylko po niemiecku i gromadzi postacie z wczeÊniejszych utworów, rzucajàc

je w realia pozjednoczeniowe.
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Trudna sytuacja j´zyka i kultury Serbo∏u˝yczan zawsze inspirowa∏a Jurija Ko-

cha. Zainteresowania te zrodzi∏y szereg powieÊci, które w czasach NRD przy-

sporzy∏y mu reputacji autora kontrowersyjnego, poruszajàcego tematy niech´t-

nie widziane przez w∏adze. W Die Landvermesser (Mierniczy), sztuce zdj´tej z afisza

ju˝ po drugim przedstawieniu w Halle w 1977 r., Koch pierwszy raz poruszy∏

kwesti´ relacji mi´dzy zanikiem duchowych wartoÊci ¸u˝yczan a korzyÊciami

z industrializacji, które odnosi ca∏e spo∏eczeƒstwo. Jego kolejne dzie∏a – zbiór

opowiadaƒ z 1980 r. Der einsame Nepomuk (Samotny Nepomucen) oraz powieÊç

Drzewo wiÊni (1984, Der Kirschbaum) – niezmiennie drà˝y∏y to zagadnienie. Po-

dobnie jak Br˘zan, Koch wtapia legendy i mity S∏owian zachodnich w rozwa˝a-

nia nad groêbà zag∏ady wiszàcà nad kulturà ¸u˝yczan.

Po zjednoczeniu Koch nadal pisa∏ eseje poÊwi´cone ekologii, lecz jego uwa-

g´ zacz´∏y przyciàgaç przede wszystkim zachodnioniemieckie firmy, które prze-

j´∏y kopalnie na ¸u˝ycach. W zbiorze Jubel und Schmerz der Mandelkrähe (Ra-

doÊç i cierpienie krasek) z 1992 r. centralnà pozycj´ zajmuje szkic Die Schmerzen

der endenden Art (Cierpienia ginàcego gatunku), którego wczeÊniejsza wersja by-

∏a opublikowana jeszcze przed przemianami w Niemczech (Koch 1989). W ese-

ju tym Koch opisuje dol´ ostatniej pary krasek na ¸u˝ycach, podnoszàc jà do

rangi symbolu wyjawiajàcego wartoÊç ró˝norodnoÊci – zarówno wÊród ptaków,

jak i ludzi. Analogia z losem Serbo∏u˝yczan jest oczywista. W dodatku eseista

nie kryje, ˝e zjednoczenie nie zmniejszy∏o zagro˝enia dla tradycyjnych obszarów

osadnictwa ¸u˝yczan.

Koch twierdzi, ˝e spojrzenie Serbo∏u˝yczan jest bardziej wyczulone ni˝ ich

niemieckich sàsiadów. T́  szczególnà wra˝liwoÊç nazywa „trzecim okiem”. Po-

zwala ono dostrzec wyraêniej, ˝e Êmierç s∏owiaƒskiej kultury b´dzie oznaczaç spu-

stoszenie duchowego krajobrazu nie tylko ¸u˝yc, lecz równie˝ ca∏ych Niemiec:

Mamy trzecie oko. Wyros∏o wy∏àcznie nam. Wiele rzeczy widzi inaczej. Pomaga zo-

baczyç Êwiat, jaki b´dzie, kiedy ju˝ odejdziemy. Oko innego wzroku. Oko widzàce

Êlady. [...] Dalekowzroczne, przekraczajàce granice oko prowincjonalnego obywate-

la Êwiata – tego ma∏ego Êwiata, bez którego upragniony wielki Êwiat pozostanie ˝a-

∏osnà utopià (Koch 1992: 48).

Wed∏ug Kocha kultura ∏u˝ycka jest nieustannie zagro˝ona przez wp∏ywy nie-

mieckie, a wytyczenie Êcis∏ych granic to jedyny sposób, by obroniç jà przed ca∏-

kowità zag∏adà: Potrzebujemy granic oraz zakazu ich przekraczania, o ile starania

o pozbawiony granic Êwiat majà zachowaç jakikolwiek sens (Koch 1992: 45).

Czas po zjednoczeniu postrzega Koch jako nowà er´ literatury ∏u˝yckiej, er´

wielkiego otwarcia, które nadesz∏o ju˝ po tym, jak w czasach NRD ustali∏a si´

norma dwuj´zycznoÊci literatury. TwórczoÊç po 1990 r. odznacza si´ wcià˝

ambiwalentnym, lecz na pewno bardziej otwartym stosunkiem do kultury nie-

mieckiej. Literatura powstaje wszak w nowym Êwiecie, w którym dawne podzia-

∏y narodowe tracà na znaczeniu. Mimo ˝e niektórzy autorzy piszà wy∏àcznie po

∏u˝ycku – Marja Krawçec jest najwa˝niejszym przedstawicielem tej tendencji (zob.:

Das isolierte lyrische Subjekt: Marja Krawçec, w: Prunitsch 2001: 265-270, oraz

Koschmal 2003: 199-214) – nie widaç szans, by literatura mia∏a kiedykolwiek

powróciç do integryzmu, który ignorowa∏by wszechobecny wp∏yw kultury niemiec-

64 PETER BARKER



kiej. Liczba czytelników pos∏ugujàcych si´ ∏u˝yckim zmniejsza si´ stopniowo, wi´c

nawet dla tych Serbo∏u˝yczan, którzy znajà mow´ ojczystà, podstawowym j´zy-

kiem lektury jest i pozostanie niemiecki. Jak wykaza∏ Ludwig Elle, wkrótce za-

ledwie garstka ¸u˝yczan, przede wszystkim katolików, b´dzie czyta∏a g∏ównie

w j´zyku etnicznym. Lorenc i DomaÆcyna zademonstrowali, na czym mo˝e po-

legaç specyficzny wk∏ad Serbo∏u˝yczan w rozwój literatury, a oboje raczej uwy-

puklajà to, co ∏àczy ich z kulturà niemieckà, ni˝ podkreÊlajà ró˝nice. Podobna

postawa nie oznacza bynajmniej porzucenia ∏u˝yckoÊci – ostatni tom poezji na-

pisa∏a DomaÆcyna po ∏u˝ycku (Pobate bobate/Wypaplane paplanie, 1999) – lecz

po prostu niezamykanie oczu na realia. Choç nale˝y przyznaç, ˝e wielu autorów

nadal za g∏ówne zadanie pisarza uznaje artykulacj´ i rozbudzanie troski o prze-

trwanie ¸u˝yczan jako odr´bnej grupy j´zykowej i kulturowej.

Z j´zyka angielskiego i niemieckiego prze∏o˝y∏ Micha∏ Mrugalski
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SUMMARY

“The Pain of a Dying Species” or the “New Waters” of a Bicultural Literature: 
Sorbian Literature since 1990

The period since German re-unification in 1990 has seen a new era opening up for Sorbian

literature. After the establishment of the tradition of bilingual writing in the GDR it has

entered an uncertain, but more open relationship with German culture. It has also entered

a new, post-national world, in which the old national limitations no longer apply. Despite

some writers insisting on writing only in Sorbian, it is difficult to see how it can go back to

being a purely inward-looking literature ignoring the German-dominated cultural environment

around it. The number of readers capable of reading in Sorbian is diminishing, and even for

the majority of Sorbs who are literate in Sorbian, their major reading language will be German.

It is only a minority, primarily the Catholic Sorbs in Upper Lusatia, who will continue to

read primarily in Sorbian. Several writers have shown possible paths for the future development

of a specifically Sorbian contribution in which the connections between Sorbian and German

culture are stressed, rather than the divisions between them, which does not necessarily

mean a renunciation of a Sorbian identity, but a recognition of present-day realities. It is

nevertheless also true that for a number of Sorbian writers their role as providers of a particular

focus for the articulation of concerns about the survival of the Sorbs as a distinct linguistic

and cultural group will remain uppermost in their work.
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LUDVÍK ÂTĚPÁN

MniejszoÊci w Republice Czeskiej
na tle globalizujàcej si´ Europy Ârodkowej

˚ycie kulturalne przeci´tnego cz∏owieka w dzisiejszej Republice Czeskiej (RCz)

wyrasta z tradycji Êródziemnomorskiej, tzn. na resztkach antyku, pomi´dzy filo-

zofià „ekologii” Êwi´tego Franciszka z Asy˝u, p∏ynàcej z zasady ˝ycia w naturze,

i z filozofii racjonalistycznej Êwi´tego Tomasza z Akwinu, zakorzenionej w scho-

lastyce Êredniowiecznej. Wi´c z niemo˝liwoÊci ∏adu pomi´dzy ˝yciem w harmo-

nii z naturà i ˝yciem eksploatujàcym natur´. JednoczeÊnie kultura tradycyjna

(chrzeÊcijaƒska) zara˝ona zosta∏a w wieku dwudziestym wirusem faszyzmu i ko-

munizmu (dosz∏o do ateizacji spo∏eczeƒstwa) i w latach dziewi´çdziesiàtych

tego˝ wieku kulturà „amerykaƒskà” oraz kulturami i systemami religijnymi Bli-

skiego i Dalekiego Wschodu.

Z tego wynika cz´sto brak tolerancji w spo∏eczeƒstwie globalizujàcym si´ –

tendencja w pewnych zakresach centralizujàca – i jednoczeÊnie dà˝àcym do od-

dania g∏osu mniejszoÊciom w ramach tego spo∏eczeƒstwa – tendencja w pewnym
sensie decentralizujàca (por. np. Symbioza kultur s∏owiaƒskich i nies∏owiaƒskich

w Europie Ârodkowej 1996, lub tak˝e Badania porównawcze 1998). Trzeba te˝ za-

znaczyç, ˝e kultura i literatura na przestrzeni Czech, Moraw i Âlàska Czeskiego

rozwija∏a si´ historycznie wraz z kulturà i literaturà niemieckà, polskà i ˝ydow-

skà, w ostatnich latach tak˝e w kontaktach z kulturami cygaƒskà (romskà) i ró˝-

nych emigrantów w ramach Europy i poza nià. Z takiej ca∏oÊci historycznej wy-

rasta∏y w latach dziewi´çdziesiàtych dwudziestego wieku akcenty mniejszoÊciowe:

nie tylko narodowe, ale równie˝ obywatelskie (np. tendencje feministyczne, eko-

logiczne, homoseksualne), religijne (w spo∏eczeƒstwie w przewa˝ajàcej cz´Êci

ateistycznej chrzeÊcijaƒstwo i ˝ydostwo sta∏y si´ mniejszoÊciami religijnymi) i inne.

WÊród obywateli RCz (wed∏ug danych z 1991 r. – pos∏uguj´ si´ liczbami z pu-

blikacji: Neças 1992; Sulitka 2001), mniejszoÊci narodowe (zob. np. Národy, národ-

nosti a etnické skupiny v demokratickej spoloçnosti 1991; Národnostní menÆiny

v åeské republice 1993) tworzà oko∏o pi´ciu procent – najwi´cej jest S∏owaków

(315 000), Cyganów-Romów (przesz∏o 145 000), Polaków (60 000), Niemców

(48 000), W´grów (20 000) i dalej Rosjan, Ukraiƒców, Rusinów, Bu∏garów,



Chorwatów (chodzi przewa˝nie o resztki dawnej emigracji na Morawy – szcze-

gó∏y zob. m.in. w: Dorovsky 1996; Pavliçeviç 1994), Greków oraz innych grup

etnicznych (Wietnamczyków, Chiƒczyków, Arabów id.). Niektóre mniejszoÊci

i grupy etniczne przewa˝nie sà zamkni´te w sobie i publicznie przejawiajà si´

w mediach oraz poprzez aktywnoÊç kulturalno-oÊwiatowà (m.in. za poÊrednic-

twem: Rusini – Obszczestwa Rusinów i Zrzeszenia Przyjació∏ Rusi Podkarpac-

kiej, Wietnamczycy – Klubu Wietnamsko-Czeskiego i Wietnamskiej Partii Od-

nowienia itd.). W´grzy przyszli do Republiki Czechos∏owackiej po 1918 r. i dzisiaj

w ramach Zwiàzku W´grów ˚yjàcych na Ziemiach Czeskich prowadzà bardzo

bogatà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i kulturalnà (szczegó∏y zob. np. w: Sadílek, Csémy

1993). Równie˝ Grecy, którzy wyemigrowali do Republiki Czechos∏owackiej po

drugiej wojnie Êwiatowej w wyniku wojny domowej w Grecji, posiadajà swojà or-

ganizacj´ mniejszoÊciowà – Stowarzyszenie Gmin Greckich w RCz. S∏owianie

Po∏udniowi prowadzà szeroko zakrojonà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, kulturalnà i wy-

dawniczà – w ramach Towarzystwa Przyjació∏ S∏owian Po∏udniowych. Spiritus agens

ca∏ej dzia∏alnoÊci jest w Brnie prof. Ivan Dorovsky. Pod jego kierownictwem np.

ukazuje si´ – od 2001 – dwumiesi´cznik Slovansky jih (Po∏udnie s∏owiaƒskie),

ró˝ne antologie, zbiory wierszy, ksià˝ki naukowe itp. Ciekawe jest, ˝e Dorovsky,

z pochodzenia Macedoƒczyk, publikuje swoje wiersze, aforyzmy, eseje, wspo-

mnienia i inne ksià˝ki w j´zyku czeskim. Rosjanie i Ukraiƒcy (przewa˝nie inte-

ligencja) znaleêli si´ w Czechach po rewolucji bolszewickiej w 1917 r. Rosjanie

mieli swoje szko∏y i patriotyczne stowarzyszenia kulturalno-oÊwiatowe, po 1989 r.

chodzi raczej o mniejszoÊç zamkni´tà w sobie (najwa˝niejsza ich organizacja to

Oszczag – Stowarzyszenie Rodaków z Ziemi Rosyjskiej). Ukraiƒcy ju˝ przed I woj-

nà Êwiatowà (przewa˝nie z Galicji) mieli w Czechach np. fili´ lwowskiej instytu-

cji kulturalno-oÊwiatowej Proswita, po 1919 r. posiadali szko∏y Êrednie (gimna-

zja w Pradze, Rzewnicach i Modrzanach), w Pradze Wolny Ukraiƒski Uniwersytet

(od 1921 r.), Ukraiƒski Wy˝szy Instytut Pedagogiczny im. Drahomonowa (od

1922 r.), Ukraiƒskie Studio Sztuk Pi´knych, Wyzwoleƒcze Muzeum Ukrainy

oraz Ukraiƒskie Archiwum Zagraniczne, w Podiebradach zaÊ Politechnik´ Ukra-

iƒskà (od 1922 r.). Aktualnie dzia∏a w Czechach organizacja pn. Inicjatywa

Ukraiƒska w RCz, nawiàzujàca do dzia∏alnoÊci mi´dzywojennej (szczegó∏owe

dane np. w: Zilynskyj 1995).

Z mniejszoÊci narodowych na spo∏eczeƒstwo wi´kszoÊciowe wp∏yw wywiera

g∏ównie mniejszoÊç polska, przewa˝nie na obszarze Âlàska Czeskiego, ewentual-

nie Cieszyƒskiego (w 1919 r. sprawa podzielenia Âlàska Cieszyƒskiego na cz´Êci

czeskà i polskà by∏a problemem politycznym, który jednak – moim zdaniem –

w zjednoczonej Europie maleje i mo˝e zniknie zupe∏nie, przynajmniej w ˝yciu

kulturalnym, literaturze itd.) – na Zaolziu (nazwa Zaolzie przyj´∏a si´ wÊród Po-

laków na terenie czeskim od po∏owy lat dwudziestych dwudziestego wieku – naj-

pierw w j´zyku potocznym i w publicystyce, póêniej równie˝ w literaturze; stàd

tak˝e nazwa dla kultury i literatury na tym terenie). MniejszoÊç s∏owacka aktu-

alnie tworzy zaplecze historycznego kontekstu wspólnego istnienia narodów cze-

skiego i s∏owackiego. MniejszoÊç ta ma swoje korzenie w emigracji S∏owaków

w latach mi´dzywojennych oraz w okresie wspó∏istnienia z Czechmi we wspól-
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nym paƒstwie wskutek migracji wewn´trznej, co doprowadzi∏o do specyficznych

mniejszoÊciowych przejawów kulturalnych (szczegó∏y patrz np. w: V bratskej

dôvere 1994). I mniejszoÊç cygaƒska, lepiej romska, która jest jednak z racji po-

chodzenia i tradycji zamkni´ta w sobie, a literacko prezentuje si´ zwyk∏e jedno-

czeÊnie w j´zyku romskim i czeskim, cz´Êciowo w ramach literatury s∏owackiej.

MniejszoÊç ˝ydowska (˝ydostwo jest w Republice Czeskiej rozumiane nie jako

narodowoÊç, ale jako konfesja religijna) prezentuje w Republice Czeskiej swojà

kultur´, literatur´ itd. „bez wzgl´du na j´zyk”, tzn. równie˝ w j´zyku czeskim.

MniejszoÊç niemiecka jest czynna przede wszystkim w tzw. Êrodowiskach spo-

tkaƒ czesko-niemieckich, reprezentowana jest przez instytucj´ Landesversamm-

lung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien (por. w: Deutsche und

Tschechen 1996).

Fakt ten – drugorz´dne znaczenie j´zyka w komunikacji spo∏ecznej w glo-

balizujàcej si´ Europie – jest znakiem symptomatycznym dla podstawowych

barier tego procesu, tzn. równie˝ dla kompetencji komunikacyjnych. Specy-

ficzna sprawa w tej dziedzinie to archeologia komunikacji literackiej (arche-

ologi´ trzeba rozumieç w sensie teorii), której paradygmat w ostatnich dzie-

si´cioleciach si´ zmieni∏ – problemem centralnym sta∏ si´ udzia∏ nosicieli

wypowiedzi w komunikacji, zw∏aszcza nowoczesnych, jak telewizja, wideo, ko-

mórka itp. (patrz publikacje kanadyjskie, np. Harolda Innisa, Erica Haveloc-

ka, Marshalla McLuhana, i równie˝ F.A. Kittlera). Jak zauwa˝y∏ Ji«í Pavelka:

Paradygmat kulturalny, chocia˝ wobec jednostki pojedynczej wydaje si´ rzeczywi-

stoÊcià ponadindywidualnà, niezmiennà, normatywnà, apriorycznà, lub jak struk-

tury zakodowane w wiedzy ludzkiej w rodzaju archetypów, posiadajà zmienny,

aposteriarny charakter. Paradygmaty kulturalne sà rezultatem d∏ugookresowych

aktywnoÊci wspólnot ludzkich (Pavelka 1998: 98-100, przek∏ad mój). Jednak

w∏aÊnie paradygmat kulturalny w ramach globalizujàcej si´ Europy uzyskuje

coraz wi´ksze znaczenie w komunikacji mi´dzyludzkiej, zw∏aszcza paradygmat

epok kulturalnych i paradygmat kultur regionalnych, które dopiero tworzà pa-

radygmat wy˝szy, np. euro-amerykaƒski. Chocia˝ dojÊç mo˝na do ca∏oÊci wy˝-

szych, z których najwy˝szy jest paradygmat komunikacji Kosmosu (por. Pavel-

ka 1998: 100).

Kultura i literatura sta∏y si´ te˝ Êrodkiem studiów area∏owych, które dowo-

dzà, ˝e sà one z jednej strony katalizatorem procesów globalizacyjnych, a wi´c

integracyjnych, z drugiej strony zwierciad∏em tendencji dezintegracyjnych, a wi´c

dzia∏ajàcych przeciw globalizacji (nurty obywatelskie, religijne, narodowe itd.).

Ivo PospíÆil mówi, ˝e przebieg ∏àczenia nie jest wcale jednokierunkowy, ˝e akcja

jest przyczynà reakcji i ˝e stowarzyszanie si´ oraz przenikanie odznacza si´ równie˝

odmiennymi, cz´sto przeciwnymi paradygmatami, które mo˝na okreÊliç jako dezin-

tegracja, niekomunikatywnoÊç, obcoÊç, dyspersja i przemijanie. I dodaje, ˝e domi-

nujàcy problem europejski, to z∏o˝ona, cz´sto pe∏na sprzecznoÊci historia, multiet-

nicznoÊç i multikulturowoÊç kontynentu oraz to, co oznaczamy cywilizacyjnà

i kulturowà pami´cià (PospíÆil 2003-1: 9 i 10, przek∏ad mój).

W∏aÊnie te problemy, tendencje i nurty w Europie Ârodkowej tworzà ramy

istnienia mniejszoÊci w Republice Czeskiej oraz ramy ˝ycia tych grup w czasach
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ponowoczesnoÊci, a wi´c po 1989 r., kiedy kultura i literatura mniejszoÊci nie sà

wyrazem identyfikacji ze spo∏eczeƒstwem wi´kszoÊci, na drodze do asymilacji,

ale sygna∏em poczucia to˝samoÊci mniejszoÊci, która ˝yje wÊród wi´kszoÊci, ale

si´ z nià nie identyfikuje. Tej problematyce poÊwi´cone sà liczne publikacje, np.:

International postmodernism 1997; Bauman 1995; PonowoczesnoÊç i to˝samoÊç

1997; Kunce 2003 itd.

Nie chodzi jednak (jak zaznaczy∏em wy˝ej) o proces jednokierunkowy. Kul-

tura i literatura mniejszoÊci wywierajà tak˝e wp∏yw (pytaniem pozostaje, w ja-

kim stopniu) na spo∏eczeƒstwo wi´kszoÊciowe, tzn. tak˝e na jego kultur´ i lite-

ratur´. Rol´ pierwotnà biorà na siebie sztuki wizualne, przede wszystkim te bez

przeszkód komunikacyjnych, jak sztuki plastyczne, wystàpienia muzyczne lub folk-

lorystyczne, i dalej wersje obcoj´zyczne filmów i programów telewizyjnych. W∏a-

Êciwa twórczoÊç mniejszoÊci, przewa˝nie narodowych, rozwija si´ naj∏atwiej w dzie-

dzinie folkloru i muzyki. Co si´ tyczy twórczoÊci literackiej, tzn. wyra˝onej w innym

j´zyku ni˝ w tym, jakim pos∏uguje si´ wi´kszoÊç obywateli Republiki Czeskiej,

ta si´ rozwija w zale˝noÊci od liczby obywateli tej mniejszoÊci i ich koncentra-

cji. Najwi´cej twórców literackich posiada mniejszoÊç polska, jednak˝e znów –

zwykle w regionie, gdzie jest jej epicentrum, tzn. w tym wypadku na Âlàsku Cze-

skim, na Zaolziu (istniejà oczywiÊcie wyjàtki – np. poetka, publicystka i drama-

turg Renata Putzlacher-Buchta pochodzi ze Âlàska Czeskiego, mieszka w Brnie,

ale pisze w j´zyku polskim; podobnie poeta Bogdan Trojak mieszka w Pradze,

ale zosta∏ autorem bilingwalnym – w swojej twórczoÊci pos∏uguje si´ j´zykiem

polskim i czeskim). Mniej jest pisarzy cygaƒskich (romskich) i najmniej pisarzy

s∏owackich lub innych. Przyk∏adem wyjàtkowym jest s∏owacki poeta, prozaik i dra-

maturg Lubomír Feldek, który na znak protestu przeciwko podzia∏owi Republi-

ki Czechos∏owackiej, w 1992 r. „wyemigrowal” do Czech, mieszka i pisze (w j´-

zyku s∏owackim) w Pradze, lub twórczoÊç Ljubov VondrouÆkovej, która ˝yje

w miejscowoÊci Mokrá ko∏o Brna i pisze w j´zyku rosyjskim (np. zbiory wierszy

Megagercy serdca/Megaherce serca, 1993; V gluszy duszy/W pustkowiu duszy, 1997;

Ustje grusti/UjÊcie smutku, 1996, 2000; Zov kolokolov/Wzywanie dzwonów, 1997

lub w j´zykach czeskim i rosyjskim drukowany Zrcadlení/Zerkalnoje otra˝enije/Od-

zwierciedlenie, 2003). MniejszoÊciom narodowym poÊwi´ca si´ wiele wyk∏adów,

projektów dydaktycznych i wydawniczych itd., w RCZ dzia∏ajà ró˝ne stowarzy-

szenia organizujàce wieczory literackie i kulturalne, wystawy, konferencje itp.

W Pradze dzia∏a Towarzystwo Przyjació∏ ¸u˝yc, które m.in. wydaje czasopismo

åesko-luŒicky v˘stník i organizuje (we wspó∏pracy z Uniwersytetem Karola) kon-

ferencje naukowe o kulturze i literaturze ¸u˝yc. Seminarium J´zyków i Litera-

tur Zachodnios∏owiaƒskich Instytutu Slawistyki Wydzia∏u Filozoficznego Uniwer-

sytetu im. Masaryka w Brnie organizuje wyk∏ady o kulturze i literaturze ∏u˝yckiej,

a w wydawnictwie Regiony majà ukazaç si´ podr´czniki Zarys literatury ∏u˝yckiej

i póêniej Zarys historii i kultury ∏u˝yckiej. W Brnie powsta∏ równie˝ projekt edu-

kacji multikulturalnej – w jego ramach istnieje Gabinet Edukacji Multikultural-

nej, wspiera si´ nauczanie j´zyka i literatury s∏owackiej, literatury romskiej (cy-

gaƒskiej), j´zyków i kultury paƒstw skandynawskich, j´zyka i kultury chorwackiej

oraz kultury brazylijskiej i niektórych paƒstw afrykaƒskich (projekt wspierany
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jest przez grant Wydzia∏ów Pedagogicznego i Filozoficznego Uniwersytetu im.

Masaryka).

Kultura romska (cygaƒska) rozwija si´ w zale˝noÊci od koncentracji tej mniej-

szoÊci (bli˝sze dane zob. np. w: Daniel 1994, Neças 1997, Horváthová 1998,

Horváthová 2002 ad.). W tych miejscach (najcz´Êciej w miastach, na osiedlach),

gdzie Romowie (Cyganie) naprawd´ tworzà spo∏eczeƒstwo, komun´ kultural-

nà, istniejà i pracujà zespo∏y – muzyczne, taneczne, chóry itd., jednak przewa˝-

nie wyst´pujàce (raczej spontanicznie) w ramach tego spo∏eczeƒstwa, publicz-

nie w ramach ró˝nych festynów itp. (najbardziej znane postacie romskie zob.

w: Balvín 1999). Folklor romski prezentowano publicznie w programach mniej-

szoÊci narodowych na Mi´dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w StráŒni-

cy (1988, 1994 i 1996), na przeglàdach romskiego folkloru pieÊniowego – pier-

wotnie pod nazwà Romfest i póêniej Romska pieÊƒ (Brno-LíÆeñ, StráŒnica i od

1997 RoŒnov pod RadhoÆt˘m). W RCz dzia∏a Romska Inicjatywa Obywatelska,

naucza si´ j´zyka romskiego w szko∏ach wy˝szych, np. w Pradze i w Brnie

(patrz wy˝ej) i Czeskich Budziejowicach. W O∏omuƒcu od 1993 r. Uniwersytet

im. Palackiego realizuje projekt Z. Ja«abowej dotyczàcy edukacji m∏odzie˝y rom-

skiej (tworzà go wyk∏ady z filozofii, historii, socjologii, psychologii i pedagogi-

ki), na uniwersytecie tym istnieje równie˝ centrum informacyjne dla studentów

i publicznoÊci, które wydaje i wypo˝ycza publikacje z tematykà romskà. W Ústí

nad ¸abà Uniwersytet J.E. Purkynie za∏o˝y∏ w 1992 r. Instytut studiów kultury

romskiej, który póêniej pod nazwà Centrum romistyki wszed∏ w sk∏ad Wydzia-

∏u Pedagogiki. W Pradze istnieje równie˝ romistyka. Pi´cioletnie studium zo-

sta∏o otwarte w 1991 r. w Instytucie Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki Wydzia-

∏u Filozoficznego Uniwersytetu im. Karola – ten pierwszy nabór przesz∏o siedmiu

studentów, w naborze drugim studiowa∏o dwudziestu studentów (w tym szeÊciu

maturzystów romskich). RomiÊci czescy próbowali tak˝e kodyfikowaç j´zyk

romski (Lípa 1963, Hübschmannová 1973, powsta∏ równie˝ s∏ownik – Hübsch-

mannová, Âebková, ˚igová 1991). Od r. 1991 dzia∏a w Brnie Muzeum romskiej

kultury. Dzisiaj posiada du˝e zbiory wyrobów romskich rzemios∏ tradycyjnych,

zbiór ksià˝ek, maszynopisy i ró˝nà dokumentacj´, prowadzi wyk∏ady (np. „Kim

sà Romowie?”), wystawy (du˝e powodzenie mia∏a wystawa „Romowie w Repu-

blice Czechos∏owackiej”, 1992, i „E luna romane jekhenca/Sv˘t oçima RomA”,

Âwiat oczami Romów, 1997), i konferencje (przy okazji ods∏oni´cia pomnika

ofiarom romskim w czasach holocaustu w Letach odby∏a si´ konferencja mi´-

dzynarodowa „Nieznany holocaust”). Muzeum tak˝e wydaje swój biuletyn, ró˝-

ne ksià˝ki i publikacje naukowe itd. Ukazujà si´ równie˝ romskie czasopisma,

m.in. tygodnik obecnie dwutygodnik Romano hangos (Romski G∏os), miesi´cz-

nik Romano vodi (Dusza Romska), Amaro gendalos (Nasze Zwierciad∏o), dla dzie-

ci i m∏odzie˝y Kereka (Ko∏o) oraz czasopismo naukowe Romano dŒaniben (Wie-

dza Romska). Ctibor Neças pisze, ˝e w 1991 r., kiedy robiono spis ludnoÊci

w RCz, mogli Romowie pierwszy raz od koƒca II wojny Êwiatowej ujawniç naro-

dowoÊç romskà i wymieniç j´zyk romski jako j´zyk ojczysty (Neças 2002: 104,

przek∏ad mój).
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TwórczoÊç literatów romskich jest na obszarze Republiki Czeskiej bardzo

specyficzna. Jest pisana w j´zyku romskim (rzadziej w j´zyku czeskim lub s∏o-

wackim), jednak wi´kszoÊç ksià˝ek zawiera poezj´ i proz´ romskà w wydaniu

dwuj´zycznym. Zaplecze tej twórczoÊci jest cz´sto s∏owackie, bo z regionów

S∏owacji wywodzi si´ du˝o pisarzy romskich, chocia˝ mieszkajà na terenie Czech

i Moraw (g∏ównie w osiedlach miejskich); twórczoÊç ta do pewnego stopnia

ma charakter s∏owacki. Literaci romscy w RCz publikowali na poczàtku w swo-

ich biuletynach – od lat szeÊçdziesiàtych, np. Tera Fabiánová (ur. 1930), Fran-
tiÆek Demeter (ur. 1939) i Andrej Giña (ur. 1948), tak˝e w j´zyku s∏owackim.

Pierwsza publikacja w j´zyku romskim (jednoczeÊnie z przek∏adem na j´zyk

czeski) pochodzi dopiero z 1979 r., kiedy w Pradze ukaza∏ si´ zbiór wierszy

oÊmiu autorów-„nestorów” (Bartolom˘j Daniel, FrantiÆek Demeter, Vojt˘ch Fa-
bián, Tera Fabiánová, Elena Lacková, Ondrej PeÆta) Romane gil’a/Romské

písn˘ (Piosenki romskie). W 1982 r. rozpoczà∏ (na krótki okres) swojà dzia∏al-

noÊç teatr romski na pó∏nocy Czech (w mieÊcie Soko∏ów); pierwsza sztuka wysta-

wiona by∏a w j´zyku czeskim (niektóre dialogi mówili aktorzy w j´zyku rom-

skim), druga – baÊƒ dla dzieci – w j´zyku romskim. W tym mieÊcie równie˝

wystawiano jednoaktówki pod kierownictwem znanego romskiego muzyka,

dramaturga i pisarza Jana Rusenka (1949), który jest m∏odszym bratem pisa-

rek Margity Reiznerovej i Heleny Demeterovej, w jego zespole folklorystycz-

nym „Perumos”; jego cz∏onkowie wyst´powali te˝ w czeskiej baÊni telewizyjnej

Krásná çarod˘jka (Pi´kna czarownica), w romskim s∏uchowisku radiowym Ele-

ny Lackovej ˚uŒika (1987) i za granicà Czech, np. w Anglii, Grecji, Szwajca-

rii, Turcji oraz w Belgii, gdzie Rusenko teraz ˝yje (o Rusence zob. w: Ma-

nuÆ 1998: 268). W 1985 r. wydrukowano w Pradze zbiór przys∏ów romskich

Laçho lav sar maro/Dobré slovo je jako chleba (Dobre s∏owo jak chleb); wyda-

nie poszerzone tej publikacji pt. Godaver lava phure Romendar/Moudrá slova

starych RomA (Màdre s∏owa starych Romów) ukaza∏o si´ w 1991 r. oraz w 1988 r.

zbiór zagadek i anegdot So hin pro svetos jekhbuter?/åeho je na sv˘t˘ nejvíc?

(Czego istnieje w Êwiecie najwi´cej?); publikacje te uda∏o si´ wydaç we wspó∏-

pracy z Okr´gowym Domem Kultury Praga 8 i Domem Kultury Sto∏ecznego

Miasta Pragi.

Po 1989 r., kiedy zmieni∏a si´ sytuacja polityczna i utworzy∏o si´ Stowarzy-

szenie Autorów Romskich, publikacje w j´zyku romskim drukowa∏y instytucje

i wydawnictwa romskie, przede wszystkim wydawnictwo Romañi çhib, póêniej

dopiero powoli równie˝ wydawnictwa „nie-romskie”. Wydawnictwo Romañi çhib

wydrukowa∏o nastepujàce dwuj´zyczne prace: Margita Reiznerová: Kal’i/åerná

(Czarna); Anton Rusenko: Trin pheña/T«i sestry (Trzy siostry); Gejza Demeter:

O mule maÆkar amende/Mrtví mezi námi (Martwi pomi´dzy nami); Âtefan
åerveñák: Romañi çhajori the beng/Romská dívenka a çert (Romska dziewczyn-

ka i diabe∏); Ilona Ferková: Moral’ila miro dŒivipen/Zkazila jsem si Œivot (Ze-

psu∏am sobie ˝ycie); Helena Demeterová: Rom ke Romeste arakhel/Rom k Ro-

movi si cestu najde (Rom do Roma drog´ znajdzie). Wydawnictwa „nie-romskie”

w latach dziewi´çdziesiàtych wydawa∏y przede wszystkim przek∏ady, np. me-

muary Eleny Lackowej (1921) Narodila jsem se pod Ætastnou hv˘zdou (1997, Uro-
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dzi∏am si´ pod szcz´Êliwà gwiazdà) lub Tery Fabiánovej (1930) Jak jsem chodi-

la do Ækoly (1992, Jak chodzi∏am do szko∏y), na j´zyk romski zosta∏y przet∏u-

maczone wydarzenia ze Starego Testamentu O Del vakerel ke peskere çhave (Bóg

mówi do swoich dzieci) – autorem tej ksià˝ki jest PhDr. Vladimír Oláh, peda-

gog i teolog, przewodniczàcy stowarzyszenia chrzeÊcijaƒskiego Matica Rom-

ska, i Ewangelia wed∏ug Êwi´tego Jana O evangelijum le Jañustar (przet∏uma-

czyli Vladimír Oláh i Ivana Kultová), dwuj´zycznie ukaza∏y si´ np. baÊƒ Tery
Fabiánovej åavargoÆ/Tulák (1991, Tu∏acz), opowiadania Andreja Gini (1936)

Bijav. Romane priphende/Svatba. Romské povídky (1991, Âlub. Opowiadania rom-

skie). Do autorów romskich urodzonych po II wojnie Êwiatowej nale˝à np.

Margita Reiznerová (1945), która po ju˝ przypomnianej baÊni Kal’i (1994, Czar-

na) wyda∏a zbiór wierszy Suno/Sen (2000, Sen), Vlado Oláh (1947) – popular-

na jest jego ksià˝ka poetycka Khamori lulud’i/Sluneçnice (1996, 2000, S∏onecz-

nik), Emil Cina (1947), który pisze wiersze i baÊni dla dzieci oraz opowiadania,

Gejza Demeter (1947) – wydrukowa∏ ju˝ cytowany zbiór przygód z nutà hor-

roru O mula maÆkar amende/Mrtví mezi námi (1992, Martwi pomi´dzy nami),

Vojt˘ch Fabián (1949), najstarszy syn pisarki Tery Fabiánowej, znany z wierszy

Romane gil’a/Romské písn˘ (1979, Piosenki romskie), Ilona Ferková (1956) –

publikacja åorde çhave/Ukradené d˘ti (1996, Skradzione dzieci) lub Jan Horváth
(1959), któremu wydano zbiór wierszy Tumenge/Vám (1999, Wam). Typowà

ksià˝kà romskà (dwuj´zycznà) jest np. ju˝ cytowany zbiór wierszy Vlada (Vla-
dimíra) Oláha Khamori lulud’i/Sluneçnice (S∏onecznik). Zosta∏a napisana we

wschodnis∏owackim dialekcie romskim i ma cztery cz´Êci – Romska mi∏oÊç, Rom-

ski dom i rodzina, Romski ból oraz Romskie Êwiat∏o. Pokazuje typowy Êwiat

romskiego ˝ycia na pod∏o˝u tradycji narodu romskiego i chrzeÊcijaƒstwa. W ostat-

niej cz´Êci zbioru, jak pokazuje Ivana Kultová, Oláh wyznaje, ˝e narodowi

romskiemu – jak wszystkim narodom i osobom pojedynczym w Êwiecie – trzeba

Êwiat∏a wiary, które pomo˝e mu zapoznaç si´ z ofiarà Jezusa Chrystusa, dopro-

wadzi do pokornego wyznania w∏asnych grzechów i do goràcej, przebaczajàcej

i twórczej mi∏oÊci dla wszystkich ludzi... […] Tylko za poÊrednictwem takiej mi-

∏oÊci mo˝na przejÊç przez barier´ materializmu i wrogoÊci pomi´dzy narodami,

charakteryzujàcymi w ten smutny sposób nowoczesny Êwiat. (Kultová 2002: 80,

przek∏ad mój).

Centrum dzia∏alnoÊci Polaków w Republice Czeskiej jest na Zaolziu. Jak po-

daje Edmund Rosner, problematykà zaloziaƒskà zajmujà si´ zw∏aszcza pla-

cówki akademickie i naukowe (Kraków, Poznaƒ, Wroc∏aw, Opole, Cieszyn), np.

Zak∏ad Pedagogiki Pracy Kulturalno-OÊwiatowej Filii Uniwersytetu Âlàskiego

w Cieszynie, Pracownia Polonijna Oddzia∏u PAN w Poznaniu. Teksty o zaol-

ziaƒskich twórcach kultury i sztuki znaleêç mo˝na wed∏ug E. Rosnera np. w Pol-

skim s∏owniku biograficznym, Âlàskim s∏owniku biograficznym, w pracach z kon-

ferencji (og∏oszonych w Opolu), np. Leksykon jako koncepcja badaƒ nad

zbiorowoÊcià polonijnà w Czechos∏owacji (1986), Zderzenia i przenikanie kultur

na pograniczach (1989) lub Z. Jasiƒski: Ma∏y leksykon nadolziaƒski (1990; Ro-

sner 1992: 7-19).
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MniejszoÊç polska jednak posiada równie˝ swoje kluby w innych miastach,

m.in. w Pradze (tam dzia∏a Klub Polski, który organizuje liczne imprezy – festi-

wale, koncerty, wystawy itp., i wydaje czasopismo Kurier Praski) i w Brnie (dzia-

∏a Klub Polski, który równie˝ organizuje imprezy, zw∏aszcza kulturalne i spo-

∏eczne).

Na Zaolziu istnieje od 1947 Polski Zwiàzek Kulturalno-OÊwiatowy (PZKO),

z siedzibà w Czeskim Cieszynie i dzia∏ajàcy na terenie ca∏ej RCz, który wytwo-

rzy∏ sieç tzw. Miejscowych Kó∏, pokrywajàcà ca∏y obszar regionu. Wed∏ug aktu-

alnych danych, w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku PZKO zrzesza∏ oko∏o

19,5 tysiàca cz∏onków w przesz∏o 90 Ko∏ach (Zahradnik 1997: 185). Oprócz tego

dzia∏ajà samodzielnie ró˝ne zespo∏y kulturalne oraz sekcje – Sekcja Akademic-

ka „JednoÊç”, Sekcja Bibliotekarsko-Czytelnicza, Sekcja Folklorystyczna, Sekcja

Historii Regionu, Sekcja Kobiet, Sekcja Ruchu Tanecznego, Sekcja ˚ycia Towa-

rzyskiego, Sekcja Sportu i Turystyki oraz Sekcja Literacko-Artystyczna (SLA, pra-

cuje w poszczególnych pionach – Foto-Filmowym, Literackim, Muzycznym i Pla-

stycznym).

Zespo∏ów kulturalnych jest bardzo du˝o, tylko dla okreÊlenia szerokoÊci za-

kresu ich dzia∏alnoÊci, przytaczam np. zespo∏y estradowe i kabaretowe, teatry i te-

atrzyki amatorskie i autorskie (jak Teatrzyk Apropo z KoÊcielca-Stanis∏awowic,

Teatrzyk ITD i Ma∏y Teatrzyk z Karwiny-Granic, Zespó∏ teatralny „Ko∏a” z Li-

gotki Kameralnej, „Drops” i „Dropsik” z Olbrachcic, Teatr im. Mjr. Szmauza),

ró˝ne kapele i orkiestry (np. kapela ludowa „Kamraci” z B∏´dowic, „B∏´kitne

Gwiazdy” z W´dryni), zespo∏y pieÊni i taƒca lub taneczne (np. regionalny „Ol-

za” i dalej Zespó∏ PieÊni i Taƒca Bystrzyca, Zespó∏ Regionalny „B∏´dowice”,

„Fala” z Cierlic-Centrum, zespó∏ taneczny „Oldrzychowice”, zespó∏ taneczny „Su-

szanie” z Suchej Górnej, Dzieci´cy Zespó∏ Rytmiki i Baletu, M∏odzie˝owy i Dzie-

ci´cy Zespó∏ Folklorystyczny „Skotnica” i „Skotniczka” z Or∏owej-Lutyni) lub

chóry – m´skie, ˝eƒskie albo mieszane (m.in. regionalne: Chór Nauczycieli Pol-

skich, Collegium anticorum, Górnik, M´ski Kwartet Wokalny im. M. Piechacz-

ka, „Przyjaêƒ”, „Zgoda”, Zrzeszenie Âpiewaczo Muzyczne, dalej: „B∏´kit” i Ma∏y

Zespó∏ Wokalny z B∏´dowic, „Dêwi´k” z Karwiny-Granice, „Godulan” z Gnoj-

nika, „Gorol” z Jab∏onkowa, „Harfa” z Czeskiego Cieszyna, „Has∏o” z Or∏owej,

„Hejna∏-Echo” z Karwiny-Frysztaku, „Hutnik” z Trzyƒca, „Podlotki” z Jasienia,

„Kalina” z Karwiny-Frysztaku, „Lutnia” z Lutyni Dolnej, „Ropica” z Ropicy,

„Stonawa” ze Stonawy, „Sucha” z Suchej Górnej), od 1989 czynna jest tak˝e li-

teracka „Kawiarenka Pod Pegazem” w Czeskim Cieszynie itp.

Dla Polaków na Zaolziu ukazuje si´ (ju˝ od 1945 r.) pismo G∏os Ludu i mie-

si´cznik spo∏eczno-kulturalny Zwrot (od 1949 r.), dla dzieci wychodzà pisem-

ka jak Jutrzenka, Ogniwo, Nasza Gazetka, co rok wydawany jest równie˝ Ka-

lendarz Âlàski (od 1946 r.) itp. (Zahradnik 1989). W Czeskim Cieszynie

dzia∏a równie˝ jedyny polski teatr zawodowy poza granicami Polski – Scena

Polska Teatru Cieszyƒskiego (od 1951 r. – szczegó∏y zob. w: T˘Æínské divadlo

2001) i profesjonalny teatrzyk lalkowy Teatr Lalek „Bajka” (gra od 1947 r.,

od 1950 r. zosta∏ zespo∏em zawodowym – bli˝sze dane patrz w: Leksykon

PZKO 1997: 235-238).
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Literatura pisana w j´zyku polskim nawiàzuje do bogatej tradycji pisarstwa

polskiego na Âlàsku Cieszyƒskim. Literatura ostatniej dekady XX wieku wywo-

dzi si´ z zaplecza literatury okresu 1945-1989 i (jak wczeÊniej) pe∏ni dwa zada-
nia podstawowe:

1) integracyjne (wobec w∏asnego Êrodowiska – dzia∏a jednoczeÊnie z litera-

turà pisanà w j´zyku czeskim i wywodzi si´ z kontaktów historycznych

z kulturami czeskà, niemieckà i ˝ydowskà, ale przede wszystkim polskà)

oraz

2) dyferencyjne (wobec spo∏eczeƒstwa wi´kszoÊciowego – literatura ta z od-

miennà refleksjà dotyczàcà innej rzeczywistoÊci staje si´ regionalnà dla ogra-

niczonej liczby recypientów); z tego˝ punktu widzenia jest z jednej strony

jednà z postaci literatury pisanej na terenie RCz, z drugiej strony integral-

nà cz´Êcià literatury polskiej.

Równie˝ recepcja literatury polskiej z Zaolzia jest w pewien sposób skom-

plikowana. W swoim regionie dzia∏a bezpoÊrednio i w stopniu raczej maksy-

malnym, na terenie Polski ma∏o kto o niej wie i czytelnicy sà zainteresowani

tylko niektórymi pozycjami wybitniejszych autorów, spo∏eczeƒstwo wi´kszoÊcio-

we, pos∏ugujàce si´ j´zykiem czeskim, mo˝e zapoznaç si´ z takimi dzie∏ami tyl-

ko za poÊrednictwem przek∏adu (zob. np. Literatura na Âlàsku czeskim i pol-

skim – Literatura v çeském a polském Slezsku 1996, lub Martinek 2004).

WczeÊniejszy utylitaryzm literatury Zaolzia uda∏o si´ pokonaç dopiero w latach

szeÊçdziesiàtych XX wieku, kiedy Henryk Jasiczek (1919-1976) opublikowa∏ swo-

je zbiory wierszy Blizny pami´ci (1963) i ZamyÊlenie (1969) oraz do literatury

wstàpi∏o pokolenie, które zaprezentowa∏o si´ w almanachu Pierwszy lot (1959),

tzn. Wies∏aw Adam Berger, Adolf Dostal, Wilhelm Przeczek, W∏adys∏aw Siko-
ra i inni, oraz dzia∏aç zacz´∏a „Grupa Literacka ’63” w Trzyƒcu (Janusz Gau-
dyn, Gabriel Palowski, Jan Pyszko, Gustaw Sajdok). W odmiennej sytuacji (okres

normalizacji czechos∏owackiej) znalaz∏o si´ pokolenie m∏odsze, kiedy w 1976 r.

ukaza∏ si´ zbiór poezji Âwiat∏ocienie, w którym cykle wierszy opublikowali Ka-
zimierz Kaszper, Tadeusz Wantu∏a i Jan Daniel Zolich (do nich trzeba do∏à-

czyç prozaika tego˝ pokolenia, Kazimierza Jaworskiego). Z tych, o których nie

pisz´ dalej, wydali ksià˝ki np. Jan Gaudyn: Fraszki i fraszeczki (1967), Zdanie

(1969), List (1980), My (1980), Fraszki (1983), Tobie, ziemio II (1985); Gabriel
Palowski: Liryki (1980), Dotykanie czasu (1986), Mi∏oÊç o zmierzchu (1990), Krzyk

zielonej ciszy (1992); Jan Szymik: A gdy b´dzie s∏oƒce i pogoda (1989), Sonety

nadolziaƒskie (1990), Wiktor. Poemat 1947 (1991), Znad Olzy fal (1991), Pacierz

mój (1994) itd.

W latach osiemdziesiàtych pojawi∏a si´ w katowickim wydawnictwie „Âlàsk”

antologia S∏owa i krajobrazy (1980) dziesi´ciu autorów tworzàcych, jak pisze

Bogus∏aw S∏awomir Kunda, czo∏ówk´ miejscowych poetów, którzy sà przedsta-

wicielami dwu powojennych generacji pisarskich (Kunda 1980: 8). I Kunda pi-

sze dalej: Oddzia∏ywanie obu kultur w sferze twórczoÊci literackiej przejawia si´

przede wszystkim w twórczoÊci przek∏adowej, rozproszonej w miejscowej prasie.

[...] miejscowi twórcy, zw∏aszcza w ostatnim okresie doÊç dynamicznie wchodzà

na czeski czy s∏owacki rynek kulturalny (Kunda 1980: 7). Antologia zawiera
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wiersze Adolfa Dostala, Janusza Gaudyna, Kazimierza Kaszpera, Wilhelma
Przeczka, Gustawa Sajdoka, W∏adys∏awa Sikory, Tadeusza Wantu∏y, Jana Da-
niela Zolicha oraz W∏adys∏awa M∏ynka i Anny Filipek. Dwoje ostatnich, W∏a-

dys∏aw M∏ynek i Anna Filipek, nale˝à do nurtu poezji ludowej, która wyko-

rzystuje gwar´, i w zwiàzku z nimi trzeba wymieniç tak˝e inne dwie poetki

ludowe – Ew´ Milerskà i Aniel´ Kupiec. Ewa Milerska (zbiorek Grudka zie-

mi), Aniela Kupiec (Próg naszego domu) i Anna Filipek (Wschód s∏oƒca) przed-

stawi∏y si´ tak˝e we wspólnej ksià˝ce Korzenie (Ostrava 1981). Milerska póê-

niej wydrukowa∏a tom wierszy Kwiaty z naszej ∏àki (1987), a Kupiec zbiory

Malinowy Êwiat (1988) i Po∏otane ˝ywobyci (1997). W∏adys∏aw M∏ynek jest au-

torem tomów: Âpiwy zza Olzy (1983), Âpiewajàce zbocza (1989), Droga przez

siebie (1992). èród∏em inspiracji poetek i poetów ludowych jest krajobraz be-

skidzki i cz∏owiek ˝yjàcy w symbiozie z naturà w jej zmiennych porach roku.

W tej poezji pisanej gwarà ch∏opskie s∏owo by∏o i jest solà tej ziemi, uto˝samia-

∏o jà i okreÊla∏o. [...] S∏owo jest tu szczególnie wa˝ne, zw∏aszcza to najbli˝sze ser-

cu, przenikajàce ca∏à ludzkà istot´, napisa∏ Daniel Kad∏ubiec o poezji ludowej

w zwiàzku z wierszami E. Milerskiej. (Kad∏ubiec 1987: 11, 13). W po∏owie lat

osiemdziesiàtych dosz∏o do g∏osu pokolenie najm∏odsze – w almanachu poezji

i prozy Spotkanie (Ostrava 1985). Z tych autorów najciekawszymi okazali si´

póêniej zw∏aszcza Renata Putzlacher-Buchta, Lech Przeczek (pisarz bilingwal-

ny) i Lucyna Przeczek-Waszkowa. Przeglàd twórczoÊci autorów urodzonych od

lat trzydziestych do lat szeÊçdziesiàtych przynios∏a antologia Z biegiem Olzy (Ka-

towice 1990), objawem najnowszej poezji i prozy sta∏ si´ almanach Budka psa

Burka (Czeski Cieszyn 1994). Wed∏ug Bibliografii literatów SLA 1946-95, któ-

ra niestety nie zawiera pe∏nego spisu publikacji tego okresu (preferuje ksià˝-

ki wydrukowane w regionie), ukaza∏o si´ 153 pozycji, ∏àcznie publikacji zbio-

rowych, antologii i almanachów. (Leksykon PZKO 1997: 213-216).

W latach dziewi´çdziesiàtych dosz∏o w literaturze pisanej w j´zyku polskim na

Zaolziu do ca∏kowitej zmiany – celem finalnym by∏a dojrza∏a pod wzgl´dem arty-

stycznym literatura „tematu zaolziaƒskiego” – a wi´c twórczoÊç w mniejszym lub wi´k-

szym stopniu regionalna, ale nadal stanowczo uwzgl´dniajàca zbiorowy etos miesz-

kaƒców oraz respektujàca ich potencja∏ percepcyjny i ÊwiadomoÊç, typowych dla

mniejszoÊci i zagro˝eƒ egzystencjalnych (Kaszper 1999: 76). Na literatur´ zaolziaƒ-

skà przesta∏y wywieraç tak˝e wp∏yw hermetycznoÊç granicy polsko-czeskiej, ba-

riery ideologiczne i Êledzenie ˝ycia kulturalnego przez instytucje re˝imowe. Jed-

nak na warunkach wydawniczych zacià˝y∏ rynek – nowe wydawnictwa preferowa∏y

przede wszystkim tytu∏y komercyjne; wi´c poezja i proza artystyczna oraz publi-

kacje o tematyce regionalnej zosta∏y skazane na pomoc sponsorów lub uzale˝-

nione od grantów. W tym okresie dosz∏o do szczytu pisarstwo pokolenia auto-

rów starszego wieku i korzystnie rozwija∏a si´ twórczoÊç pisarzy od nich m∏odszych,

co w pewnym sensie dokumentuje równie˝ s∏ownik regionalny W gór´ doliny. Za-

olziaƒscy ludzie pióra (1992).

Pisarzem najbardziej cenionym w Polsce (i ma∏o znanym w RCz) by∏ proza-

ik Wies∏aw Adam Berger (1926-1998), z zawodu elektryk w teatrze ostrawskim,

autor (w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych ze wzgl´dów politycznych
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przez w∏adze regionalne êle widziany) osobistych nowel i opowiadaƒ, felieto-

nów, reporta˝y oraz powieÊci. Zadebiutowa∏ zbiorem nowel Âwierszcze w g∏owie

(1979) i dalej wyda∏, przewa˝nie w Polsce: Zmys∏y (1981), Id´. Concorde (1984),

Most nad ¸ucynà (1987), Okay (1988), Marienbad (1995), Za póêno (1996);

w j´zyku czeskim ukaza∏ si´ wybór jego nowel i opowiadaƒ Marienbad – Ma-

riánské Lázn˘ a jiné povídky (1996, Marienbad – Mariaƒskie ¸aênie i inne opo-

wiadania). Berger by∏ przede wszystkim Êwietnym nowelistà, typem prozaika,

który penetruje Êwiat prze˝ywany przez wra˝liwà jednostk´ ludzkà, poruszajàcà si´

na przestrzeniach Europy (Berger 1987: ok∏adka tomu). Jego opowiadania za-

wierajà Êwie˝à metaforyk´ i poetyk´ oraz groteskowe spojrzenie na skàdinàd

brutalne wàtki ˝ycia z czasów drugiej wojny Êwiatowej, pos∏ugujà si´ realizmem,

jednak z lekkoÊcià fauwizmu Chagalla. To jest charakterystyczne równie˝ dla dwu

powieÊci autora (Zmys∏y i Okay), których fabu∏y rozwijajà si´ (oglàdane oczami

m∏odego bohatera, towarzyszàcego koƒcowi okrutnej machiny hitlerowskiej i ucie-

kajàcego wspomnieniami w dzieciƒstwo) u schy∏ku wojny i które sta∏y si´ pro-

testem przeciw wszelkim przejawom przemocy i gwa∏tu. Prozy Bergera, majàce

zazwyczaj kszta∏t urywanych wspomnieƒ, nag∏ych spostrze˝eƒ, powoli snutych my-

Êli, z kr´gu pami´ci wyzwolonych obrazów lub scen cechuje nieskr´powana szcze-

roÊç i swoboda niby-improwizacji. Owo pisanie, ‘na ˝ywo‘ ma oddaç szukanie sen-

su egzystencji wÊród wydarzeƒ zarówno historycznych, jak i banalnych (Berger 1987:

ok∏adka tomu). Z pokolenia tylko o dziesi´ç lat m∏odszego popularnym w re-

gionie i równie˝ cenionym w Polsce sta∏ si´ Wilhelm Przeczek (ur. 1936), z za-

wodu nauczyciel i dziennikarz, poeta i prozaik, dramaturg i t∏umacz, cz´sto t∏u-

maczony na j´zyk czeski. Jego debiutem ksià˝kowym by∏a proza Skrzy˝owanie

(1969, z W∏adys∏awem Sikorà). Potem opublikowa∏ zbiory wierszy Czarna cali-

zna (1978), Âmierç pomys∏u poetyckiego (1981), Szumne podszepty (1982), Nauka

wiernoÊci (1986), Ksi´ga Urodzaju (1986), Przeczucie kszta∏tu (1989), R´kopisy

nie p∏onà. Notatnik liryczny 1985-1990 (1990), Mapa bia∏ych plam (1995), Ma∏e

nocne modlitwy. Wpisane w Beskid (1996), Smak wyciszenia (1999) i inne, po-

wieÊç Kazinkowe granie (1994), zbiór nowel i opowiadaƒ Bluszcz (1995) i sztu-

ki lalkowe Dziewczyna z ilustracji (1969) oraz Z∏otog∏owiec (1971). W j´zyku

czeskim ukaza∏y si´ wybory wierszy Promlçeny poçet Æt˘stí (1991), P«íliÆ pozdní mi-

lenec (1996) i Intimní bedekr (1998) i poemat Stolety kalendá« (2001), powieÊç

Hudba z nebe (1995) oraz wybory opowiadaƒ B«eçtan a jiné straÆidelné povídky

(1992) i Bienále pivní p˘ny (1995).

Przeczek jest g∏ównie poetà. Jego poezja rodzi si´ z Ziemi Cieszyƒskiej, z pod-

beskidzkiego krajobrazu i twórczoÊci ludowej i jest osobistym spojrzeniem na

dusz´ cz∏owieka, z cz´sto nadrealistycznymi tonami. Chocia˝ równie˝ proza

Przeczka ma swój urok – sà to raczej fragmenty ma∏ych form prozaicznych, jak

obrazek, list, pami´tnik, dziennik itd., skomponowanych metodà monta˝u filmo-

wego. O oryginalnoÊci tego pisarza napisa∏ Kazimierz Kaszper: Przeczek jako je-

dyny twórca umieÊci∏ swój rzeczywisty oÊrodek penetracji i kreacji artystycznej poza

wspólnotà zaolziaƒskà (i jakàkolwiek innà spo∏ecznà) – w bycie transcendentnym,

umo˝liwiajàcym odkrywanie i odkrywcze formu∏owanie prawd niedost´pnych dla do-

Êwiadczenia zbiorowego. Jest to naczelna orientacja ideowo-artystyczna tego pisa-
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rza, której nie anulujà – choç mogà jà przes∏aniaç – cz´sto wyst´pujàce w jego dzie-

∏ach, lokalne motywy krajobrazowe, kulturowe, spo∏eczne, rodzinne czy Êrodowisko-

we (Kaszper 1999: 76-77).

Trzeba równie˝ przypomnieç twórczoÊç prozaika, poety, dramaturga i t∏uma-

cza W∏adys∏awa Sikory (ur. 1933), z zawodu nauczyciela, autora chyba najpe∏-

niej zwiàzanego z krajobrazem i folklorem podbeskidzkim, który zas∏u˝y∏ si´ ba-

daniami ˝ycia kulturalnego na Zaolziu – Wielokropki. Szkice o kulturze Âlàska

Cieszyƒskiego (1982). Dalej wyda∏ m.in. zbiory wierszy Próg (1961), Lato (1966),

Henryk Nitra (1981) i Tercyny (1992), powieÊç Za ojcem id´ (1984), proz´ Skrzy-

˝owanie (1969, z W. Przeczkiem) oraz sztuki teatralne Czarownica (1980) i O sta-

ruszce i kurce (1981). Jest tak˝e autorem ksià˝ki o autorach polskich z Zaolzia

Pisarze Zaolzia. Materia∏y pomocnicze dla szkó∏ polskich w RCz (1992), w której

teksty historycznoliterackie z has∏ami o autorach uzupe∏niajà fragmenty ich

twórczoÊci. Sikora porusza si´ w kr´gu typowych cieszyƒskich tematów: zwiàzku

z ziemià (praca na roli), przyrodà, domem, ˝yciem rodzinnym (z wyeksponowaniem

roli ojca) itp. Zaolziaƒskie natomiast by∏o u niego wyeksponowanie pewnego fatum

egzystencjalnego, wynikajàcego z konfliktu zamiarów a mo˝liwoÊci, pracy i jej wy-

ników; s∏owem, z niemo˝noÊci zaistnienia (Zarzeczny 1985: pos∏owie). Wk∏adem

do poezji zaolziaƒskiej sà te˝ ksià˝ki poety, dramaturga i autora ksià˝ek dla

dzieci Gustawa Sajdoka (1935-2002), z zawodu nauczyciela, poety trzeêwoÊci

i przezroczystej metaforyki oraz autora, który zna potrzeb´ ma∏ego czytelnika

i potrafi wciàgnàç go do gry o nazwie poezja. Sajdok przedstawi∏ si´ czytelni-

kom zbiorami wierszy Zanim rozdzwonià si´ kosy (1975), Korzenie (1980) i Na

podwórku (1995), dla dzieci przeznaczone sà wiersze Zaczarowany m∏ynek (1987

– ksià˝ka ta jednoczeÊnie ukaza∏a si´ w j´zyku czeskim pt. Kouzelny mlynek,

1987, przek∏ad Karel VAjtek) oraz Âwiat do góry nogami (1992). Na j´zyk cze-

ski zosta∏o przet∏umaczono kilka jego wierszy w antologii V˘trná poÆta (Ostrava

1988, Poczta przez wiatr). Uznanie Êrodowiska zdoby∏ tak˝e autor starszy – Jan
Pyszko (ur. 1925), poeta i t∏umacz, autor zwi´z∏ych wierszy nawiàzujàcych do

dziedzictwa poezji polskiej i literatury chrzeÊcijaƒskiej, który wyda∏ zbiory wier-

szy P´kni´ta piecz´ç (1988), Potoki (1993), S∏owa jak kamienie (1993) i ˚arna

(1996); w j´zyku czeskim ukaza∏ si´ wybór jego poezji Puklá peçet polibku (1999).

Wed∏ug Wilhelma Przeczka, poezja Pyszki zaprasza czytelnika do wspó∏udzia∏u,

nale˝y si´ pozwoliç wciàgnàç w tok budowania obrazów i ju˝ wiadomo, ˝e, wizyj-

noÊç‘ ma w∏asne, ukryte êród∏a (rec. wydawnicza zbioru wierszy Potoki, w: W gó-

r´ doliny 1992: 59). Z pokolenia m∏odszego (tzn. urodzonego w ciàgu drugiej

wojny Êwiatowej lub wkrótce po niej) zas∏uguje na uwag´ g∏ównie dziennikarz

i pedagog Kazimierz Kaszper (ur. 1946) zbiorami wierszy W orszaku (1980) i Racz-

kowanie. Wierszyki z kojca (1991), w których najwa˝niejszym motywem jest roz-

pad rzeczy, zmiana znaczeƒ s∏ów i znaków oraz stopniowe kszta∏towanie si´ no-

wej hierarchii wartoÊci, wdra˝anie do spo∏ecznego porzàdku, rozpad iluzji, jakie na

temat Êwiata i jego mo˝liwoÊci ˝ywi∏ podmiot liryczny (Kunda 1980: 26). Mo˝e

kluczem do poezji Kaszpera jest wiersz Glosa do Barbarzyƒcy w ogrodzie, w któ-

rym poeta wyznaje: niestety nie pozbieram ju˝ tych okruchów/ rozpad∏y si´ w py∏/

ulotni∏y si´ w powietrzu/ ju˝ nawet nie oddycham nimi... (Âwiat∏ocienie 1976: 27).
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RówieÊnikiem Kaszpera jest Piotr Horzyk (1946), autor ksià˝ek ObecnoÊç

(1982), Przemijanie dni (1990) i Czas brzozy (1990), o par´ lat m∏odsi sà Jan
Daniel Zolich (1948) i Tadeusz Wantu∏a (1950). Zolich wyda∏, oprócz zbiorku

z Kaszperem i Wantu∏à, ksià˝k´ poetyckà Topografia czasu (1979), w której jak

spostrzeg∏ Stanis∏aw Piskor, widaç wyraênà redukcj´ j´zyka zmetaforyzowanego

do samych efektów metaforycznych, na rzecz samych sprozaizowanych opisów,

bezpoÊrednich odniesieƒ do rzeczywistoÊci (Piskor 1979: 15 VI). Autorem cenio-

nych próz Z∏omowisko (1981) i Granice (1990) zosta∏ Kazimierz Jaworski (ur.

1940), z zawodu dziennikarz, który w swoich opowiadaniach poprzez komenta-

rze filozoficzne naÊwietla zwyk∏e ˝ycie zwyk∏ych Polaków na Zaolziu. Pisarz

specjalizuje si´ w krótkich opowiadaniach z ˝ycia wzi´tych. Jest to jakby raptularz

w∏asnych doznaƒ, ale wzbogacony, rzecz jasna, o artystycznà syntez´, która okre-

Êla wspó∏czesny los cz∏owieka, zaznacza Zygmunt Wójcik (1981: 6 XII). Pisarze

pokolenia, które zadebiutowa∏o w almanachu w 1985 r. (Spotkanie, 1985), pe-

wien dorobek literacki posiadajà ju˝ Stanis∏aw Jedzok (1956), Franciszek Na-
stulczyk (1957), Lech Przeczek (1961), Irena Orszulik, jednak g∏ównie Jacek
Sikora (1964), Lucyna Przeczek-Waszkowa (1964) oraz Renata Putzlacher-Buch-
ta (1966). Sà to pisarze, którzy swojà twórczoÊç publikowaç zacz´li pod koniec

lat osiemdziesiàtych i mogà swoje refleksje dotyczàce ˝ycia za Olzà przekazaç

czytelnikowi polskiemu i czeskiemu ju˝ bez cenzury. Franciszek Nastulczyk
(mieszka i pracuje w Bielsku w Polsce) jest autorem ksià˝ki Tam za pozornie...,

1993), Stanis∏aw Jedzok, technik w kopalni, wyda∏ zbiór wierszy Werble ciszy

(1989), o którym jego kole˝anka po piórze Renata Putzlacher napisa∏a, ˝e po-

ezja ta przemawia nowym i Êwie˝ym g∏osem mówiàcym o kondycji wspó∏czesne-

go cz∏owieka... i ˝e autor w swój charakterystyczny, przesycony wyobraênià poetyc-

kà sposób pokazuje nasze l´ki, zamkni´cie w klatkach mieszkaƒ, konwenansów,

zwyczajów i niemo˝noÊci ucieczki z trybów, w jakie zostaliÊmy wplàtani (Putzla-

cher 1992: 25).

Ciekawym zjawiskiem w literaturze Zaolzia jest twórczoÊç rodzeƒstwa Lecha

Przeczka i Lucyny Przeczek-Waszkowej. Lech Przeczek to pisarz dwuj´zyczny.

W j´zyku polskim wyda∏ zbiorek wierszy Âcie˝ka przez pami´ç (1994), dwuj´-

zycznie ukaza∏y si´ wiersze pt. Przeb∏yski/Záblesky (1999), w j´zyku czeskim zbiór

aforyzmów St«ípky. 100 + 1 aforismus (1995, Od∏ameczki. 100 + 1 aforyzm)

oraz ksià˝k´ science fiction Strach z modré trávy (1996, L´k z niebieskiej trawy).

Poezja Lucyny Przeczek-Waszkowej, napisa∏a o debiucie poetki Bunt w∏osów

(1988) Krystyna Wroƒska, ˝ywi si´ liryzmem, a cz´sto nawet stoi na granicy trud-

nego gatunku, jakim jest proza poetycka. [...] Zaskakuje [...] w∏aÊnie poetyka nie-

banalnej wyobraêni, chocia˝ formalnie poetka nie sili si´ na cz´ste u jej rówieÊni-

ków podkreÊlanie w∏asnej odr´bnoÊci (Wroƒska 1988: 1 XII). Autorka póêniej

wyda∏a zbiór wierszy Cztery pory mi∏oÊci (1994), który ukaza∏ si´ równie˝ w prze-

k∏adzie czeskim (åty«i období lásky, 1996); wiersze przet∏umaczy∏a poetka ostraw-

ska Lydie Romanská, która równie˝ Êledzi twórczoÊç L. Przeczek-Waszkowej –

pisa∏a o niej np. w opawskim czasopiÊmie Alternativa-Nova (1997). Chyba naj-

wa˝niejszym dorobkiem literackim i szerokoÊcià pracy twórczej z m∏odych auto-

rów mo˝e chwaliç si´ Renata Putzlacher-Buchta, autorka, która mieszka w Brnie,
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jednak przewa˝nie pracuje dla instytucji zaolziaƒskich. To kobieta rzec by mo˝-

na renesansowa – przynajmniej w sferze literackiej – ze wzgl´du na wszechstron-

noÊç zainteresowaƒ i rozmaitoÊç podejmowanych inicjatyw artystycznych, napisa∏

o niej Jacek Illg (2001: 5). Znany jest jej dorobek kierownika literackiego Sce-

ny Polskiej Teatru Cieszyƒskiego i praca dramaturgiczna dla tego teatru, publi-

cystyka, t∏umaczenia i teksty piosenek. Putzlacher dla zespo∏u s∏owackiego Te-

atro Tatro z Nitry i dla Studia Taƒca z Baƒskiej Bystrzycy napisa∏a sztuk´ Latajàca

Frida (2000) oraz dla Sceny Polskiej Teatru Cieszyƒskiego sztuk´ Ka˝demu wol-

no kochaç (1993), monodram Ja, Margot (2001) i zdramatyzowa∏a opowiadanie

W.A. Bergera Most nad ¸ucynà (2002). Wyda∏a równie˝ wybór aforyzmów au-

torów czeskich Mi∏oÊç po czesku (1995), dwuj´zyczny wybór tekstów piosenek

znanego piosenkarza czeskiego Jaromíra Nohavicy Písn˘/PieÊni (1994, 1995),

z Bogdanem Trojakiem przygotowa∏a i cz´Êciowo przet∏umaczy∏a (44 wiersze)

wybór wspó∏czesnej poezji polskiej Bílé propasti (1997, Bia∏e przepaÊci), dla Te-

atru Cieszyƒskiego przet∏umaczy∏a sztuki T. Kusej A co ze mnà, kochanie?

(1991) i A. Procházki M´skie z∏udzenia (1995), wersj´ teatralnà powieÊci Olgi

Tokarczuk Prawiek i inne czasy oraz dramatyzacj´ (M. Uhde) powieÊci I. Ol-

brachta Balada pro banditu (Ballada dla rozbójnika). Jest tak˝e autorkà tekstów

do piosenek, m.in. Zbigniewa Siwka, zaprezentowanych na p∏ycie CD Lamus

(2000). Poetka zadebiutowa∏a zbiorem wierszy Próba identyfikacji (1990), o któ-

rym wyrazi∏a si´ Eva Sobková: Jej bezpoÊrednioÊç i Êmia∏y bunt wobec nawyków

spo∏ecznych, zdecydowane kreÊlenie autoportretu, odwaga, z jakà burzy dotychcza-

sowe wyobra˝enia o patriotyzmie, zach´ca wszystkich wolnomyÊlnych, a jednocze-

Ênie odstrasza ludzi przystosowawczych i dra˝ni mieszczuchów (Sobková 1990:

56). R. Putzlacher-Buchta wyda∏a póêniej zbiory wierszy Kompleks Ewy (1992),

Oczekiwanie (1992) i Ziemia albo-albo (1993), dwuj´zycznà ksià˝k´ poetyckà

Ma∏gorzata poszukuje Mistrza/Markétka hledá Mistra (1996) oraz zbiór Pomi´dzy

(2001). W j´zyku czeskim ukaza∏ si´ jej obszerny wybór wierszy z lat 1995-2001

Mezi «ádky (2003, Pomi´dzy wersetami).

Ostatni tom Putzlacher-Buchty to ju˝ poezja dojrza∏a, osobista, z bogac-

twem refleksji, zró˝nicowaniem stylistycznym i wielowarstwowoÊcià Êrodków

j´zykowych. Czeski wybór wierszy odzwierciedla specyficzny charakter wierszy

Putzlacher, który, jak to ocenia Ivo PospíÆil, odsy∏a do niedopowiedzeƒ lub nie-

og∏oszeƒ niejednego z tego, co cz∏owiek rozumie lub jest w stanie rozumieç, deli-

katne rozchwianie wewn´trzne, które cz´sto ukrywa si´ za archetyp kulturalny, po-

t´˝nà autostylizacje albo dynamik´ czasowà i przestrzennà (PospíÆil 2003-2: 71,

przek∏ad mój).

Literatura

Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, 1998, red. A. Nowicka-Je˝owa, Izabelin.

Balvín, Jaroslav, 1999, Romské osobnosti (ve fotografii), Ústí nad Labem.

Bauman, Zygmunt, 1995, WieloznacznoÊç nowoczesna, nowoczesnoÊç wieloznaczna, Warszawa.

Berger, Wies∏aw Adam, 1987, Most nad ¸ucynà, Ostrava.

Bibliografia literatów SLA 1946-95, 1995, Czeski Cieszyn.

80 LUDVÍK ÂTĚPÁN
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SUMMARY

Minorities in the Czech Republic against the Background 
of the Globalizing Central and Eastern Europe 

Cultural and literary development in the Czech Republic, Moravia and Czech part of

Silesia (“Zaolzie”) in its historical aspect was connected with German, Polish, Jewish (and

partly Hungarian) evolution in these two areas. In recent years, this development has been

noticed also in contact with Gypsy (Romany) culture and with that of different emigrants

within Europe or from beyond (Russians, Ukrainians, Bulgarians, Croatians, Greeks and

other ethnic groups – as Vietnamese, Chinese, Arabs etc.). From among different national

minorities mainly Polish, Slovak and Gypsy (Romany) have influenced the major part of

Czech society.

In the Czech Republic, the Jewish minority present their culture, literature etc. regardless

of the language, whereas the German minority are active primarily in the communities of

German-Czech assembly.

The cultural paradigm within globalizing Europe is gradually more meaningful in

interpersonal communication, esp. paradigm of cultural epochs and paradigm of regional

cultures. Since 1989, culture and literature of minorities no longer reflect the attempts of
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minorities to become assimilated into the social majority. They reflect a regained sense of

identity of those living among the majority but failing to identify with them.

In the Czech Republic, the development of literature written in language different to the

dominating one depends on two factors: 1. the amount of people who belong to the minority

and 2. the extent of their concentration in particular area. This is a reason why there are

many writers connected with Polish minorities (usually in regions where the concentration is

the highest, in this case: in Zaolzie) while only few Gypsy (Romany) and very few Slovak

writers.

The Romany literature in the Czech Republic is very specific – written in Romany language

(rarely in Czech or Slovak), but its background is often Slovak as there are many writers who

come from Slovakia. In the Czech Republic, there is the Romany Civil Association (Romska

Inicjatywa Obywatelska), Romany language is taught at universities, there is a faculty of

Romany philology, museum of Romany culture in Brno, different journals and publications

are issued by Romany publishers and supported by autonomous Romany institutions. After

1989, the Association of Romany Writers was established. The most renowned authors include:

T. Fabianová, E. Lacková, M. Resnerová, A. Rusenko and – as far as writers born after

World War II are concerned: E. Cina, G. Demeter, V. Fabián, I. Ferková, J. Horvát, V. Oláh.

In last decade of the 20th century, literature written in Polish refers to the rich literary

tradition of Polish writing in Zaolzie (as it used to happen before) and performs two general

functions: integrating and differentiating. Although this literature is very influential in this

particular community, the scope of its reception beyond this group is rather limited. Readers

in Poland know only few authors from this circle. In the Czech Republic, where the majority

of society do not read in Polish, these books need to be translated; therefore their reception

is also restricted. The centre of Polish cultural activity in the Czech Republic is in Zaolzie,

where since 1947 exists Polish Cultural and Educational Association (central office in Czech

Cieszyn) that is active all around the country through a network of clubs. The Polish minority

have their own journals, e.g. G∏os Ludu, Zwrot; there are also periodicals tergeted at children

(Jutrzenka, Ogniwo, Nasza Gazetka). Every year “Silesian Calendar” is issued. Czech Cieszyn

is the city hosting the only Polish professional theatre outside of Poland – “Scena Polska Teatru

Cieszyƒskiego” (there is also a puppet theatre: “Teatr Lalek Bajka”). The most popular

writers after 1989 include: W.A. Berger, A. Dostal, G. Palowski, W. Przeczek, J. Pyszko,

G. Sajdok, W. Sikora; among young authors: K. Jaworski, K. Kaszper, T. Wantu∏a, J.D. Zolich;

folk trend representatives: A. Filipek, A. Kupiec, E. Milerska, W. M∏ynek; from the youngest

generation: R. Putzlacher-Buchta, L. Przeczek and L. Przeczek-Waszkowa.
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LIBOR MARTINEK

˚ycie literackie 
polskiej mniejszoÊci narodowej 

w Republice Czeskiej 
w okresie transformacji po 1989 roku

Procesom demokratyzacji w Republice Czeskiej oraz w krajach Europy Êrod-

kowo-wschodniej towarzyszà zmiany w sferze etnicznej oraz zwiàzane z nimi nowe

zjawiska o charakterze mi´dzyetnicznym. Nowe warunki polityczne, demokra-

tyzacja ustroju paƒstwa o˝ywi∏y niektóre kwestie zwiàzane z kszta∏towaniem po-

lityki narodowoÊciowej w Czechos∏owacji, a od 1993 roku – w Republice Czeskiej.

Sà to: struktura paƒstwa, funkcja i miejsce regionów w nim, problemy praw,

organizacji i mo˝liwoÊci rozwoju mniejszoÊci, procesy asymilacji i ich interpre-

tacja. Wa˝ne sà tak˝e tradycje ˝ycia kulturalnego w danym regionie, istnienie

i intensywnoÊç wi´zi mi´dzyetnicznych i wewnàtrzetnicznych, poziom wykszta∏-

cenia i j´zyk edukacji szkolnej, a tak˝e kszta∏t ˝ycia politycznego mniejszoÊci na-

rodowej. Problematyka narodowoÊciowa odbierana jest przez cz´Êç spo∏eczeƒ-

stwa bardzo powa˝nie, nierzadko w sposób emocjonalny. Badanie omawianej tu

problematyki jest z koniecznoÊci interdyscyplinarne, pod wzgl´dem metodolo-

gicznym nale˝y do sfery historii literatury, uwzgl´dnia elementy socjologii lite-

ratury (np. w dziedzinie badaƒ ˝ycia literackiego i kultury literackiej, stanowià-

cych jej cz´Êç sk∏adowà), etnologii i antropologii kultury.

Przejawy wspó∏˝ycia mi´dzyetnicznego i ich charakter sà przedmiotem rozwa-

˝aƒ i powa˝nych badaƒ naukowców czeskich i polskich, zajmujàcych si´ tak˝e

innymi dziedzinami ˝ycia mniejszoÊci (szkolnictwo, organizacje, reprezentacja

mniejszoÊci narodowej), których celem jest ocena obecnego i przesz∏ego stanu

wzajemnych stosunków, ujawnianie êróde∏ napi´ç, ustalenie, kiedy mamy do

czynienia ze starszymi stereotypami, a kiedy z nowopowsta∏ymi problemami, b´dà-

cymi skutkiem nieodpowiednich rozwiàzaƒ. Sà to kwestie wzajemnego postrze-

gania i tolerancji, wspó∏istnienia, praw mniejszoÊci i wyobra˝eƒ o obowiàzkach

paƒstwa w tej dziedzinie, poczucia przynale˝noÊci paƒstwowej, narodowej i re-

gionalnej. Z tym zwiàzane jest tak˝e badanie wzajemnych relacji mi´dzy samo-

identyfikacjà narodowà (etnicznà) z jednej strony i poczuciem przynale˝noÊci do



konkretnego organizmu paƒstwowego, definicja ojczyzny i uto˝samianie si´ z nià

z drugiej strony. Aspekty te sà ÊciÊle zwiàzane ze sferà ÊwiadomoÊci narodowej,

traktowaniem przynale˝noÊci etnicznej jako zjawiska nale˝àcego do sfery wartoÊci

i kryterium stosunków wzajemnych (Sokolova 1995: 8).

˚ycie literackie mniejszoÊci polskiej w Republice Czeskiej tradycyjnie jawi si´

jako stosunkowo bogate. Kszta∏tujà je wzajemnie powiàzane instytucje, osoby

i zjawiska spo∏eczne, stwarzajàce warunki i ramy funkcjonowania literatury w pro-

cesie komunikacji, rozumianym jako transfer wartoÊci, a wi´c tworzenie, prze-

chowywanie i multiplikacja utworów, obieg, dystrybucja i recepcja wraz z for-

mu∏owaniem i wypowiadaniem ocen. Jest to wi´c okreÊlona dziedzina ˝ycia

spo∏ecznego zwiàzana z literaturà, wyró˝niania poprzez zainteresowanie litera-

turà. Do najwa˝niejszych zjawisk spo∏ecznych i instytucji ˝ycia literackiego zwià-

zanych z twórczoÊcià i popularyzacjà literatury nale˝à z jednej strony stowarzy-

szenia twórcze, zró˝nicowanie na grupy i pokolenia, a z drugiej strony –

wydawnictwa, czasopisma literackie i instytucje, poprzez które dokonuje si´ re-

cepcja literatury – radio, kino, telewizja, a tak˝e biblioteki, ksi´garnie czy orga-

nizacje urzàdzajàce wieczory autorskie. Wyra˝anie, obieg, recepcj´ poglàdów,

dawniej t∏umione przez cenzur´, umo˝liwia krytyka literacka, salony i kawiarnie

literackie, kluby dyskusyjne. ˚ycie literackie w okreÊlonym miejscu i czasie jest

g∏´boko osadzone w sferze zjawisk spo∏eczno-kulturalnych, relacjach z instytu-

cjami ˝ycia spo∏ecznego, takimi jak paƒstwo, KoÊció∏ itp. Tak wi´c charaktery-

styka ca∏okszta∏tu konkretnego ˝ycia literackiego uwzgl´dniaç musi tak˝e te

aspekty (Maciejewski 1982).

Zmiany polityczne i ekonomiczne w okresie transformacji po roku 1990 wy-

wo∏ujà przemiany równie˝ wewnàtrz ˝ycia literackiego polskiej mniejszoÊci na-

rodowej w Republice Czeskiej. Ich konsekwencjà sà reakcje i postawy wyra˝a-

ne przez instytucje dzia∏ajàce w sferze kultury i literatury. Dla osób nale˝àcych

do mniejszoÊci narodowych i grup etnicznych w Europie Ârodkowej, i nie tylko,

charakterystyczna jest dwuj´zycznoÊç lub wieloj´zycznoÊç. Nie powinna ona jed-

nak prowadziç do utraty w∏asnego j´zyka jako jednej z najwa˝niejszych cech

to˝samoÊci, identyfikacji. LudnoÊç polska mieszkajàca w Republice Czeskiej, na

Zaolziu, jest autochtoniczna, zamieszkuje na obszarze oko∏o 800 km2, stanowià-

cych wi´kszà cz´Êç historycznego Âlàska Cieszyƒskiego. W swej codziennej ko-

munikacji pos∏uguje si´ ona kilkoma kodami j´zykowymi, zale˝nie od sytuacji,

kompetencji j´zykowych partnera lub tematu rozmowy. Osoby narodowoÊci pol-

skiej, ucz´szczajàce z zasady do miejscowych szkó∏ polskich, oprócz gwary cie-

szyƒskiej na co dzieƒ mówià wi´c po czesku i po polsku. Kwestià indywidualnà,

zw∏aszcza w Êrednim i najm∏odszym pokoleniu, jest lepsza lub gorsza znajomoÊç

standardów j´zykowych – polskiego czy czeskiego. Zale˝y to od charakteru Êro-

dowiska, w którym dana osoba zdoby∏a najwi´kszà praktyk´ j´zykowà (szko∏a,

studia, praca), ale tak˝e od warunków rodzinnych (przynale˝noÊç j´zykowa ro-

dziców czy wspó∏ma∏˝onka) oraz kr´gu osób, z jakimi najcz´Êciej si´ kontaktuje.

J´zyk najm∏odszego pokolenia Polaków, mieszkajàcych na Zaolziu – od przed-

szkola do szkó∏ Êrednich – by∏ przedmiotem badaƒ prowadzonych przez Iren´ Bo-

gocz z Uniwersytetu w Ostrawie. Wynika z nich, ˝e zdecydowanie bli˝sza jest im
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gwara cieszyƒska ni˝ literacka polszczyzna, chocia˝ respondenci w∏aÊnie jà uwa˝ajà

za swój j´zyk ojczysty. RównoczeÊnie czujà si´ bardziej zwiàzani ze Êrodowiskiem

czeskim, bardziej interesujà si´ wydarzeniami w Republice Czeskiej ni˝ tym, co dzie-

je si´ w Polsce. D∏u˝sze pos∏ugiwanie si´ standardowà polszczyznà sprawia im pro-

blemy, a wypowiadanie si´ w tym j´zyku w kr´gu rodzinnym uwa˝ajà za nienatural-

ne. Zdaniem Ireny Bogocz na najm∏odsze pokolenie Polaków z Zaolzia oddzia∏ywaç

b´dzie ekspansywny j´zyk czeski. Obecnie mo˝emy stwierdziç, ˝e osoby nale˝àce do

mniejszoÊci polskiej na Zaolziu uprawiajà twórczoÊç literackà w gwarze cieszyƒskiej,

w j´zyku polskim, a tak˝e w j´zyku czeskim (twórczoÊç oryginalna i przek∏ady).

G∏ówne zjawiska w ˝yciu literackim mniejszoÊci polskiej w Republice Czeskiej

scharakteryzowaç mo˝na nast´pujàco:

1. Po 1990 roku ukszta∏towa∏y si´ sprzyjajàce warunki instytucjonalne dla samo-

dzielnej dzia∏alnoÊci twórczej polskich pisarzy na Zaolziu. W marcu 1990 roku

powsta∏o Zrzeszenie Literatów Polskich w Republice Czeskiej – ZLPC, b´dàce

zbiorowym cz∏onkiem Wspólnoty Pisarzy Czeskich (Obec spisovatelA) w Pradze.

Niektórzy jego cz∏onkowie nale˝à równie˝ do Zwiàzku Literatów Polskich lub

do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a tak˝e do Cieszyƒsko-Zaolziaƒskiego Ko-

∏a GórnoÊlàskiego Towarzystwa Literackiego (GTL) z oÊrodkiem w Katowicach.

Pisarze narodowoÊci polskiej wchodzà w sk∏ad w∏adz Wspólnoty Pisarzy – Wil-

helm Przeczek z Bystrzycy nad Olzà jest obecnie cz∏onkiem Rady w Brnie,

a Lech Przeczek – Zarzàdu Ostrawskiego Wspólnoty. Wynika wi´c z tego jed-

noznacznie, ˝e pisarze polscy mieszkajàcy w Republice Czeskiej mogà nawiàzy-

waç wielostronne kontakty nie tylko z organizacjami twórczymi w kraju zamiesz-

kania, ale tak˝e w Polsce. Polski pisarz z Zaolzia znajduje si´ wi´c w enklawie

(z punktu widzenia osadnictwa w tzw. grupie etnorealnej por. Dorovsky 1995:

17), która nie jest jednak zamkni´ta i pozwala, by obywatele stanowili cz´Êç bar-

dziej kompleksowego systemu. Z przyczyn ideologicznych i politycznych mo˝li-

woÊç taka powsta∏a jednak dopiero po „aksamitnej rewolucji”. Przesta∏y bowiem

obowiàzywaç zakazy publikacji i wyjazdów do Polski, godzàce w pokolenie pisa-

rzy polskich zwiàzanych z almanachem Pierwszy lot (1959), zaanga˝owanych w pro-

ces demokratyzacji w 1968 roku. Równie˝ o przyj´ciu do organizacji twórczych

pisarzy w Republice Czeskiej i w Polsce decydujà inne kryteria ni˝ w czasach

totalitaryzmu. Zalety przynale˝noÊci do tego typu enklawy sà oczywiste, umo˝-

liwiajà bowiem nawiàzywanie wielostronnych kontaktów z bezpoÊrednim otocze-

niem czeskim, z krajem pochodzenia, a tak˝e z wy˝szymi poziomami systemu

(czasopisma ukazujàce si´ w Anglii, Niemczech, we Francji, Szwecji i USA, za-

graniczne instytucje kulturalne itp.).

2. Po roku 1990 w Republice Czeskiej, ale tak˝e w Polsce, wzrasta liczba pu-

blikacji, których autorami sà pisarze polscy z Zaolzia. Zjawisko to spowodowa-

ne zosta∏o zniesieniem barier ideologicznych, likwidacjà cenzury, pojawieniem

si´ wolnego rynku. Wzrost zainteresowania wydawców zarówno czeskich, jak i pol-

skich, twórczoÊcià beletrystycznà polskich pisarzy z Zaolzia wynika z jej warto-

Êci artystycznych, natomiast w przypadku utworów niebeletrystycznych decydo-
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waç mogà tak˝e inne czynniki (pluralizm artystyczny i Êwiatopoglàdowy, kryty-

ka totalitarnego sposobu myÊlenia z jednej strony i – w przypadku literatury

„mniejszoÊciowej” – akcentowanie etnocentryzmu oraz obrona interesów naro-

dowych z drugiej). Wraz z likwidacjà ostrawskiego wydawnictwa Profil i jego dzia-

∏u polskiego zmieni∏a si´ tak˝e struktura gatunkowa publikowanych utworów.

Wychodzi wi´cej wspomnieƒ i pami´tników oraz ksià˝ek o charakterze zdecy-

dowanie komercyjnym (przewodniki, ksià˝ki kucharskie itp.). Nienajlepszy jest

te˝ cz´sto poziom wydawniczy polskich ksià˝ek i czasopism, zarówno obecnie,

jak i przed 1990 rokiem.1

Polskoj´zyczna dzia∏alnoÊç wydawnicza na Zaolziu datuje si´ od okresu mi´-

dzywojennego (Rosner 1995: 88-89). Obejmowa∏a ona wówczas twórczoÊç lite-

rackà, publikacje jubileuszowe i okazjonalne, podr´czniki szkolne, czasopisma

i kalendarze. Po drugiej wojnie Êwiatowej, pod wp∏ywem okolicznoÊci zewn´trz-

nych, w sposób istotny zmniejszy∏a si´ liczba wydawanych czasopism i kalenda-

rzy, wzros∏a natomiast iloÊç publikacji popularnonaukowych i literatury pi´knej.

Wynikiem post´pujàcych zmian w strukturze narodowoÊciowej jest wzrost licz-

by publikacji czesko-polskich. Po upadku komunizmu znikn´∏a wprawdzie cen-

zura i inne przeszkody natury formalnej, pojawi∏ si´ natomiast problem finan-

sowy, wynikajàcy z ograniczenia dotacji paƒstwowych dla mniejszoÊci narodowych.

Pozytywny proces decentralizacji w∏adzy niesie jednak ze sobà tak˝e kryzys za-

plecza instytucjonalnego polskiej mniejszoÊci narodowej w okresie transforma-

cji. Przesta∏o istnieç ostrawskie wydawnictwo Profil, a wraz z nim biblioteka

w j´zyku polskim, z powodów ekonomicznych zamkni´to jedynà polskà ksi´gar-

ni´ w Czeskim Cieszynie, a w roku 2002 polskie wydawnictwo OLZA. Palàcym

problemem mniejszoÊci polskiej sà finanse. Wprawdzie nadal przyznawane sà do-

tacje paƒstwowe na dzia∏alnoÊç organizacji polskich, jednak ich wysokoÊç zmniej-

sza si´ co roku. Poniewa˝ majàtek przedwojennych osób prawnych (zarówno pol-

skich, jak i czeskich) nie zosta∏ dotychczas zwrócony, Polacy w Republice Czeskiej

dysponujà zaledwie kilkoma obiektami, jak np. Dom Polski w Ostrawie [...] i hotel

Piast w Czeskim Cieszynie, wykupiony przez PZKO za pieniàdze otrzymane od

paƒstwa polskiego. Jednak w ca∏ym regionie rozwijajà si´ firmy prywatne, wiele z nich

nale˝y do przedsi´biorców narodowoÊci polskiej. [...] Jednak obecnie nie sà oni w sta-

nie w sposób istotny wspieraç finansowo kultury polskiej, szkolnictwa, prasy, spor-

tu itp. (Zahradnik 1997: 34). Mimo to w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku

wzros∏a liczba publikacji autorów polskich z Zaolzia, mi´dzy innymi dzi´ki spon-

sorom i mo˝liwoÊciom publikowania w Polsce (Legowicz 1997: 103-115).

3. Pisarze polscy z Zaolzia w ró˝nych okresach i z ró˝nych przyczyn cià˝yli

ku okreÊlonym – czeskim i polskim – oÊrodkom kulturalnym i politycznym, za-

le˝nie od zmian politycznych, ideologicznych i kulturalnych w polskiej spo∏ecz-

noÊci lokalnej, w Polsce i w Êrodowisku czeskim. Od lat dwudziestych XX wie-
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ku utrzymuje si´ tendencja do integracji kultury mniejszoÊci polskiej z Zaolzia

z polskà kulturà narodowà. Natomiast po 1990 roku w Êrednim i m∏odszym po-

koleniu miejscowych pisarzy polskich mo˝na zaobserwowaç tendencj´ do bli˝-

szej integracji z kulturà czeskà.

TwórczoÊç literacka na Zaolziu powstaje wprawdzie na peryferiach polskiego

i czeskiego ˝ycia literackiego, jednak jej najlepsze utwory reprezentujà auten-

tyczne wartoÊci artystyczne. Dzi´ki temu mo˝e promieniowaç na oÊrodki kultu-

ralne (po stronie polskiej by∏y to w przesz∏oÊci raczej Katowice i Opole ni˝ Kra-

ków, którego znaczenie obecnie wzrasta ze wzgl´du na studia pisarzy zaolziaƒskich

na Uniwersytecie Jagielloƒskim, natomiast po stronie czeskiej Ostrawa, ale tak-

˝e Opawa czy Frydek-Místek, por. Sikora 2002: 133).

Literatura polska na Zaolziu d∏ugi czas pozostawa∏a pod wp∏ywem folkloru.

Do dziÊ wi´c jest tu tak˝e grupa autorów ÊciÊle zwiàzanych ze swym regionem,

piszàcych gwarà cieszyƒskà, stylizujàcych swe utwory na wzór literatury ludowej.

Wprawdzie twórczoÊç pisarzy zaolziaƒskich nie przekracza horyzontu regional-

nego i etnicznego, to jednak cz´sto korzysta ze wspó∏czesnych Êrodków wyrazu,

zaczerpni´tych z polskiej, czeskiej lub Êwiatowej awangardy literackiej.

4. Przez wiele lat proklamowanym celem literatury polskiej na Zaolziu by∏a

integracja z polskà literaturà narodowà. W zasadzie nale˝y zgodziç si´ z poglà-

dem Drahomíra Âajtara, ˝e proces, który dokonuje si´ wewnàtrz literatury polskiej

na Zaolziu, kierowany jest nie przez si∏y czeskie – doÊrodkowe, lecz przez si∏y pol-

skie – odÊrodkowe... Celem literatury polskiej na Zaolziu jest integracja, po∏àczenie

z literaturà ogólnopolskà, zaÊ jej recepcja w nowym kontekÊcie spo∏ecznym, znacze-

niowym i estetycznym mo˝e doprowadziç do nowego, pozytywnego oddzia∏ywania

utworów w ˝ywym organizmie literatury narodowej (Âajtar 1998: 393).

W ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia wyraêne jest jednak pog∏´bienie zwiàzków

z czeskim Êrodowiskiem kulturalnym, a w najm∏odszym pokoleniu pisarzy – aspekt

asymilacyjny; na ich twórczoÊç w j´zyku narodowym oddzia∏ujà wzgl´dy poza-

estetyczne. GdybyÊmy mieli doszukiwaç si´ istotnych wspó∏zale˝noÊci twórczych

mi´dzy literaturà polskà na Zaolziu a literaturà czeskà, trzeba by mówiç o „wp∏y-

wach” Bohumila Hrabala lub Oty Pavla. WÊród m∏odszego pokolenia pisarzy

mogà to byç tak˝e wp∏ywy studiów na uniwersytetach czeskich. Na szczególnà

uwag´ zas∏uguje dà˝enie Êredniego i najm∏odszego pokolenia literatów polskich

z Zaolzia do pisania w j´zyku czeskim. Jest ono zauwa˝alne zw∏aszcza u Lecha

Przeczka, Renaty Putzlacher i Bogdana Trojaka. Miejscowa (polska) krytyka

zjawisko to ocenia w lepszym przypadku jako realizacj´ idei europejskoÊci i jedno-

Êci ogólnoludzkiej, natomiast w gorszym przypadku – jako przejaw serwilizmu.

Co sk∏ania m∏odych autorów polskich do pisania w j´zyku innym ni˝ ojczysty,

przy tym Polaków autochtonicznych, a nie imigrantów? Odpowiedzià na to pyta-

nie jest otoczenie j´zykowe, w jakim wyrastali i j´zyk, jakim na co dzieƒ si´

pos∏ugujà, zw∏aszcza w ˝yciu zawodowym.

Lech Przeczek (ur. 18.07.1961, Czeski Cieszyn) to uznany ju˝ dziÊ aforysta,

uhonorowany licznymi nagrodami w konkursach literackich w Republice Cze-

skiej i w Polsce. Debiutowa∏ w 1985 roku jako poeta w almanachu autorów pol-
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skich z Zaolzia Spotkania, publikowa∏ swe wiersze i opowiadania w czasopismach,

almanachach i antologiach polskich i czeskich, jest tak˝e autorem dwóch audy-

cji dla Czeskiego Radia Ostrawa. Pierwszy samodzielny tomik poetycki Lecha

Przeczka Âcie˝ka pami´ci wyszed∏ w 1994 roku w Krakowie. Wyda∏ te˝ polsko-

-czeski tomik poezji Przeb∏yski – Záblesky (1999, Czeski Cieszyn), sk∏adajàcy si´

z 15 wierszy w obu j´zykach, polsko-czeski zbiór aforyzmów Jednym zdaniem –

Jednou v˘tou, zawierajàcy ponad 120 aforyzmów. Po czesku wysz∏y zbiory afory-

zmów St«ípky – 100+1 aforismA (1995, Albrechtice u å. T˘Æína, Okruchy –

100+1 aforyzmów), Post«ehy – 333 aforismA pro dobrou náladu (2000, Praha;

Spostrze˝enia – 333 aforyzmy dla poprawy nastroju), Na okraj (2004, Ostrava; Na

marginesie) oraz tom krótkich opowiadaƒ Strach z modré trávy (1996, Czeski

Cieszyn; Strach przed niebieskà trawà) z gatunku science-fiction, w duchu ekolo-

gicznym, z elementami humoru. Lech Przeczek jest od 1998 roku cz∏onkiem

czeskiej Mensy, a od 2003 roku tak˝e cz∏onkiem rady redakcyjnej jej miesi´cznika.

Przeczek pisze w obu j´zykach, poniewa˝ uwa˝a dwuj´zycznoÊç za ciekawà

mo˝liwoÊç rozszerzenia kr´gu potencjalnych czytelników. OczywiÊcie, pochodz´

ze Êrodowiska polskiego, natomiast j´zyk czeski przyswoi∏em sobie w szkole Êredniej

i podczas studiów. Gdyby mnie ktoÊ zapyta∏, w jakim w∏aÊciwie j´zyku myÊl´, nie

potrafi∏bym mu jednoznacznie odpowiedzieç. P∏ynnie przechodz´ z jednego do dru-

giego bez najmniejszej trudnoÊci. Dwuj´zycznoÊç w twórczoÊci literackiej na Zaol-

ziu uwa˝am za znaczàcy trend, który w przysz∏oÊci b´dzie si´ zapewne dalej rozwi-

jaç i rozszerzaç.2

Renata Putzlacher (ur. 15.07.1966, Karwina) jest autorkà oÊmiu zbiorów po-

ezji. W 1997 roku przenios∏a si´ do Brna i od tego czasu datujà si´ jej pierw-

sze publikowane próby twórczoÊci w j´zyku czeskim oraz t∏umaczeƒ na j´zyk

czeski. Wspólnie z Bogdanem Trojakiem, Miroslavem Zelinskim i Liborem Mar-

tinkiem przygotowa∏a antologi´ wspó∏czesnej poezji polskiej Bílé propasti (1997,

Brno-Wendrynia; Bia∏e przepaÊcie), dobrze przyj´tà przez krytyk´. T∏umaczenia

wierszy m.in. Marzanny Bogumi∏y Kielar, Andrzeja Sosnowskiego i innych sà

kontynuacjà jej dzia∏alnoÊci translatorskiej. Swà rol´ komentuje nast´pujàco:

Kiedy na swej dobrowolnej, a dla mnie niezwykle odkrywczej „emigracji” w Brnie

czuj´, ˝e Êcierajà si´ we mnie „sarkastyczny” ojciec z „wojujàcà” matkà, przypomi-

nam sobie s∏owa dwuj´zycznego krytyka literackiego i t∏umacza, Edwarda Balcerza-

na: „Urodzi∏em si´ na ukraiƒskich, wielonarodowoÊciowych Kresach, a po zakoƒ-

czeniu wojny przenieÊliÊmy si´ do Szczecina, który w 1946 roku by∏ tak˝e miastem

dwuj´zycznym: rozbrzmiewa∏ polszczyznà i niemczyznà. Bez trudu mo˝na by∏o si´

zorientowaç, ˝e w tym wieloj´zycznym Êwiecie pozycj´ uprzywilejowanà zajmuje ten,

kto zna sekretne przejÊcia mi´dzy j´zykami: t∏umacz! Wi´cej wie, wi´cej rozumie,

potrafi pomóc, potrafi zaszkodziç.”3 Byç mo˝e i ja to zrozumia∏am, a tym samym

swojà przysz∏à rol´ (Putzlacher 1998: 79-85).

W rozmowie z Drahomírem Âajtarem Renata Putzlacher mówi, ˝e po ukoƒ-

czeniu polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie, pragnàc dobrze opanowaç
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j´zyk polski, postanowi∏a studiowaç polonistyk´ na Uniwersytecie Jagielloƒskim.4

Potem pracowa∏a jako kierownik literacki sceny polskiej Teatru Cieszyƒskiego,

gdzie równie˝ adaptowa∏a polskie teksty dramatyczne. Na temat sytuacji j´zy-

kowej swego Êrodowiska powiedzia∏a: Chodzi∏am do polskich szkó∏ tutaj, w Cze-

skim Cieszynie, gdzie, oczywiÊcie, mieliÊmy tak˝e lekcje j´zyka czeskiego. Jednak

najwi´kszym problemem (tak widz´ to dzisiaj, z dystansu) by∏o to, ˝e w szkole, na

korytarzu, na ulicy – wszyscy mówiliÊmy miejscowà gwarà, to znaczy straszliwà

mieszaninà dialektu Êlàskiego, a tak˝e polsko-czesko-niemieckà. Jestem wi´c w∏a-

Êciwie trójj´zyczna. Dlatego w∏aÊnie wielu miejscowych ludzi nie potrafi poprawnie

mówiç ani po czesku, ani po polsku [...] OkreÊla nas j´zyk naszego dzieciƒstwa,

j´zyk, w którym czytano nam bajki, w którym wypowiadaliÊmy swoje pierwsze s∏o-

wa, w którym si´ modliliÊmy. Dla mnie by∏ to j´zyk polski, a wi´c moje poczàtki

literackie by∏y z koniecznoÊci polskie.5 Po przeniesieniu si´ do Brna Renata Put-

zlacher zacz´∏a si´ cz´Êciowo adaptowaç do Êrodowiska czeskiego: Kiedy nacho-

dzà mnie absurdalne wyrzuty sumienia z powodu tego, ˝e czasem miewam sny

i myÊl´ po czesku (dotychczas Êni∏am i myÊla∏am po polsku) albo gdy czuj´, ˝e

bardziej podoba mi si´ „czeskie” ni˝ „polskie”, kiedy, krótko mówiàc, czuj´, ˝e

bardziej kocham „ojca” ni˝ „matk´”, czytam Gombrowicza. Któ˝ bowiem inny ni˝

on, mieszkajàcy od mniej wi´cej trzydziestego roku ˝ycia poza krajem, pozna∏ le-

piej i na w∏asnej skórze dylemat „polskoÊci”, który cz´sto oznacza rozdarcie? W swym

„Dzienniku (1961-66)” pisze: „Bycie MI¢DZY, pomi´dzy dwoma Êwiatami na przy-

k∏ad, nie jest z∏ym Êrodkiem s∏u˝àcym wyniesieniu w gór´. Trzymajàc si´ bowiem

zasady «divide et impera», mo˝esz sprawiç, ˝e oba Êwiaty zacznà si´ nawzajem po-

˝eraç, a ty w tej sytuacji mo˝esz zniknàç i wznieÊç si´ «ponad».” [...] Có˝ za wy-

zwalajàce uczucie... kochaç obie literatury, t∏umaczyç ciekawe utwory i w ten spo-

sób zapoznawaç oba narody z ich autorami. I byç ponad codziennoÊcià (Putzlacher

1998: 43).

Bogdan Trojak (ur. 23.03.1975, Czeski Cieszyn) jest autorem czterech tomi-

ków poezji w j´zyku czeskim Kuním Æt˘tcem (1996, Brno, Host; P´dzlem kuny),

Pan Twardowski (1998, Brno), Jezernice (2002, Brno; Pani Jeziora – zawiera tak˝e

krótkie utwory prozà), Stryc Kaich se Œení (2004, Brno; Stryj Kaich ˝eni si´). W gmi-

nie Wendrynia za∏o˝y∏ wraz z przyjació∏mi Wendryƒskie Towarzystwo Literacko-

-Estetyczne i czasopismo poetyckie Weles.6 Jego redakcja jest czeska, natomiast
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nierzadkie sà teksty w j´zyku polskim lub w gwarze cieszyƒskiej, co podkreÊla

przygraniczny charakter kwartalnika i jego rol´ jako poÊrednika w przekazywa-

niu wartoÊci kulturalnych obu narodów (czeskiego i polskiego) oraz narodowo-

Êci (czeskiej i polskiej w regionie).

Bogdan Trojak jest absolwentem polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie,

prawa na uniwersytecie w Brnie i dziennikarstwa na uniwersytecie w O∏omuƒ-

cu. W 1997 roku za utwór w j´zyku czeskim otrzyma∏ drugà nagrod´ w czesko-

-polskim konkursie poetyckim „O Skrzyd∏o Ikara”. Motywacjà do twórczoÊci w j´-

zyku czeskim w przypadku Bogdana Trojaka mogà byç wspomniane przyczyny

asymilacji j´zykowej.

5. Po aksamitnej rewolucji w ˝yciu kulturalnym mniejszoÊci narodowych pog∏´-

bia si´ wi´ê z w∏asnym narodem. W przypadku pisarzy polskich z Zaolzia, z przy-

czyn narodowych i politycznych, by∏a ona widoczna ju˝ przed 1990 rokiem.

W czasach komunizmu, w spo∏eczeƒstwie centralnie sterowanym i kontrolo-

wanym, nie by∏y brane pod uwag´ lokalne inicjatywy kulturalne, specyficzne po-

trzeby ró˝nych grup etnicznych. Za proces pozytywny i post´powy uwa˝ano

os∏abianie to˝samoÊci narodów i narodowoÊci. Powrót do systemu demokratycz-

nego przyniós∏ o˝ywienie dà˝eƒ polskiej mniejszoÊci narodowej w Republice

Czeskiej do zapewnienia sprawiedliwego statusu w spo∏eczeƒstwie, docenienie

dotychczasowych jej osiàgni´ç i okreÊlenie perspektyw jej rozwoju. Rozpoczà∏

si´ proces przekszta∏cania lub przywracania organizacji spo∏ecznych i spo∏eczno-

-politycznych zajmujàcych si´ obronà praw mniejszoÊci narodowych, których ak-

tywnoÊç by∏a przez wiele lat zakazana, ograniczana lub sprowadzana do sfery

folkloru i dzia∏alnoÊci kulturalnej. Nag∏ej utracie dotychczasowych gwarancji,

Êwiadczeƒ, nawet ze strony paƒstwa totalitarnego (uwarunkowanych „interna-

cjonalizmem” i znacznie ograniczonych) i przejÊciu do gospodarki rynkowej to-

warzyszà zjawiska, które mogà byç postrzegane przez mniejszoÊç narodowà z po-

czuciem zagro˝enia, bowiem mechanizmy ochrony interesów mniejszoÊci

i zaspakajania ich s∏usznych postulatów dopiero si´ kszta∏tujà. Pod tym wzgl´-

dem dzia∏alnoÊç spo∏eczno-organizacyjna polskich pisarzy z Zaolzia ju˝ przed

1989 rokiem by∏a prawdziwie awangardowa, je˝eli chodzi o zaspokojenie po-

trzeb kulturalnych polskiej mniejszoÊci narodowej. W okresie powojennym Sek-

cja Artystyczno-Literacka Polskiego Zwiàzku Kulturalno-OÊwiatowego organi-

zowa∏a konkursy i seminaria literackie z udzia∏em wybitnych pisarzy, historyków

literatury i krytyków z Polski. Od lat szeÊçdziesiàtych XX wieku polscy pisarze

z Zaolzia brali udzia∏ w seminariach i konkursach literackich w Polsce, a wielu

z nich zdobywa∏o tak˝e nagrody. Coraz cz´stsze by∏y kontakty osobiste z wybit-

nymi literatami polskimi, którzy przyje˝d˝ali na spotkania autorskie na Zaolzie.

Inteligencja twórcza odgrywa∏a i odgrywa wa˝nà i niezastàpionà rol´ w roz-

woju etnokulturalnym mniejszoÊci polskiej. W poprzednim okresie polega∏a ona
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na piel´gnowaniu tradycji narodowo-wyzwoleƒczych i demokratycznych. W cza-

sach postmoderny inteligencja traci swój dotychczasowy status spo∏eczny, a tym

samym tak˝e presti˝ kulturalny i spo∏eczny. Jej rol´ przejmujà media, jednak

cz´sto z niejednoznacznym skutkiem. M∏odsze pokolenie inteligencji polskiej na

Zaolziu charakteryzuje raczej akcentowanie indywidualnoÊci jako przejawu dy-

stansu wobec ˝ycia zbiorowego mniejszoÊci narodowej, jej (samo)ÊwiadomoÊci,

standaryzowanych postaw itp. Postawy outsiderskie tamtejszych m∏odych pisarzy

w latach 80. i 90. XX wieku sà odpowiednikiem podobnych postaw m∏odej in-

teligencji w Polsce (Bonowicz 1997: 456).

6. Rozpad centralistycznego modelu kultury w Republice Czeskiej pozwala

na wzrost znaczenia oÊrodków lokalnych. Zamiast centrum na plan pierwszy wy-

suwajà si´ rejony pogranicza, peryferie, a nale˝y spodziewaç si´ tak˝e o˝ywienia

wartoÊci etnicznych, jednak w innej ni˝ dotychczas strukturze.

Dziennikarz Kazimierz Kaszper zwraca uwag´, ˝e w latach dziewi´çdziesià-

tych XX wieku tendencje doÊrodkowe w kulturze zmieni∏y si´ na odÊrodkowe.

Ide´ wspólnoty regionalnej, integrujàcà dawniej ˝ycie polskiej mniejszoÊci naro-

dowej, zastàpi∏a idea wspólnoty europejskiej i ogólnoludzkiej (Pyszko 2003: 96).

Zjawisko to jest zwiàzane z dekonstrukcjà wartoÊci narodowych i grupowych.

M∏odsze pokolenie pisarzy polskich w inny sposób postrzega polskà kultur´ na

Zaolziu ni˝ pokolenie starsze. Jacek Sikora postrzega jà jako problem wspó∏ist-

nienia na tym terenie wielu kultur7 i dodaje: Dla mnie Zaolzie nie jest tylko rezer-

wuarem kultury polskiej, ale tak˝e czeskiej. A wkrótce mo˝e si´ tu tak˝e narodziç

tak˝e literatura s∏owacka. Wyobra˝am sobie Zaolzie jako wielki kocio∏, w którym

stapiajà si´ wszystkie te narodowoÊci, z czego w przysz∏oÊci mo˝e powstaç coÊ bar-

dzo ciekawego. Jednym z tego powodów jest fakt, ˝e podobnie zaczynajà wypowia-

daç si´ tak˝e m∏odzi poeci czescy w kontekÊcie Âlàska8.

Za wa˝ne zjawisko nale˝y uznaç otwarcie na pluralizm artystyczny i pluralizm

poglàdów, a wraz z tym zanik tradycyjnych dylematów na osi centrum – prowin-

cja, Europa – zaÊcianek, metropolia – peryferie, narodowy – nowoczesny, sztu-

ka dla ludu – sztuka dla sztuki. Powstajà natomiast nowe opozycje, typowe dla

kultury demokratycznej: moderna – postmoderna, stare kanony – nowe kanony,

kanonizacja – dekanonizacja, sztuka dla artystów – sztuka dla odbiorców (wolny

rynek), patriarchalizm – feminizm, jednoÊç narodowa – wieloetnicznoÊç jako

wartoÊç, ca∏oÊç – fragment itd. (Baku∏a 2000: 164-165). W literaturze mniejszo-

Êci polskiej, jak wynika z utworów Renaty Putzlacher, Wilhelma Przeczka, W∏a-

dys∏awa Sikory, Wies∏awa Adama Bergera czy Kazimierza Jaworskiego, rzeczy-

wistoÊç regionalna nadal przedstawiana jest w perspektywie fragmentarycznej.

Warto zauwa˝yç, ˝e literatura ta dotychczas nie stworzy∏a powieÊci historycznej

lub politycznej, w której by∏by zawarty artystyczny obraz problemów lokalnych

z punktu widzenia uniwersalnych kwestii epoki, chocia˝ pewna próba zosta∏a ju˝
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podj´ta (np. powieÊç Przeczka Kazinkowe granie, która jednak nie jest powieÊcià

politycznà czy historycznà z punktu widzenia gatunku).

7. Funkcjonowanie na pograniczu kilku kultur wzbogaca twórczoÊç pisarzy pol-

skich o najwy˝szych ambicjach artystycznych.

Kultura mniejszoÊci narodowych i grup etnicznych posiada pewne cechy spe-

cyficzne, wynikajàce z ich usytuowania w Êrodowisku socjokulturowym innego

narodu. Sà to:

a) stosunek do kultury narodu, którego j´zykiem mówià i którà starajà si´

rozwijaç w swym Êrodowisku,

b) stosunek kultury mniejszoÊci do tradycji kulturalnej kraju ojczystego i

c) stosunek do kultury narodu swojej „drugiej ojczyzny”.

Tego rodzaju trójkontekstowoÊç wyraênie wyst´puje zw∏aszcza w twórczoÊci

artystycznej osób nale˝àcych do mniejszoÊci narodowych i grup etnicznych. Po-

etyka ich utworów literackich jest odmienna od poetyki literatury kraju przod-

ków i od poetyki literatury kraju ich zamieszkania. Jest te˝ inna ni˝ poetyka

literatury emigracyjnej. OdmiennoÊç wynika z funkcji tekstu i jego odbiorcy. Twór-

ca, który przyswoi∏ sobie zarówno literatur´ kraju ojczystego, jak i literatur´

mniejszoÊci narodowej oraz inspiracj´ p∏ynàcà z literatury kraju zamieszkania,

tekst swój z zasady adresuje do czytelników ze wszystkich trzech potencjalnych

grup odbiorców (Dorovsky: 21). Na Zaolziu z du˝ym powodzeniem czynià to

autorzy o wy˝szych ambicjach literackich – Wilhelm Przeczek, W∏adys∏aw Siko-

ra, Renata Putzlacher, Lucyna Waszková i Lech Przeczek. Jednak w ka˝dym przy-

padku inna jest ÊwiadomoÊç j´zykowa i narodowa ka˝dego z autorów na styku

kultur.

Ostatnio cz´sto spotykamy si´ tak˝e z dà˝eniem do publikowania w t∏uma-

czeniu na j´zyk czeski utworów poetów polskich z Zaolzia, zaliczanych do „do-

brej Êredniej” kategorii twórczoÊci.9

W swej twórczoÊci inspirowanej Zaolziem Wilhelm Przeczek (ur. 7.04.1936,

Karwina) jest bystrym i wra˝liwym obserwatorem, poetyckim regionalistà (w po-

zytywnym rozumieniu regionalizmu jako okreÊlonego stanu ÊwiadomoÊci spo-

∏ecznej, dominujàcej we wspólnocie mieszkaƒców regionu i jej ko∏ach opinio-

twórczych), ale nie tylko. Jest tak˝e twórcà uniwersalnym, którego poezja i proza

zawiera z jednej strony poetyk´ codziennoÊci (tu nawiàzuje do programu „Po-

kolenia 56” czy Wspó∏czesnoÊci – Przeczek by∏ ich rówieÊnikiem), a z drugiej –

wymiar metafizyczny, jak piszà polscy historycy literatury i krytycy Stanis∏aw

Srokowski (1990: 4-7) i Alfred Wolny (1996: 205-217) lub czescy literaturoznaw-

cy Ji«í Svoboda (1997: 488), Ji«í Urbanec (1994: 57) i inni (Martinek 1998: 26-28).

Poetka i t∏umaczka, z zawodu pedagog, Lucyna Waszková (ur. 12.11.1964, Trzy-

niec) wyda∏a tomiki poezji Bunt w∏osów (1988, Ostrava) i refleksyjne, osadzone
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w codziennoÊci miasta koƒca XX wieku, Cztery pory mi∏oÊci (1994, åesky T˘Æín).

Zbiór ten ukaza∏ si´ tak˝e w t∏umaczeniu na j´zyk czeski – åty«i období lásky

(1996, Albrechtice u åeského T˘Æína)10. Z twórczoÊci Waszkowej zosta∏ opubli-

kowany wybór w j´zyku czeskim Koncert na p«ání (1994, Ostrava; Koncert na ˝y-

czenie).

Jednak wzory literackie poetki sà polskiej proweniencji – wp∏yw poetyki Ta-

deusza Ró˝ewicza, wyraêny zresztà w ca∏ej poezji polskiej autorów z Zaolzia,

czy Wis∏awy Szymborskiej i Ewy Lipskiej. Natomiast jako motto do wiersza

Kwiaty pos∏u˝y∏ jej cytat z utworu Jaroslava Seiferta Podstawà odwagi jest opty-

mizm.11 Waszkova z powodzeniem radzi sobie z cz´stym w literaturze Zaolzia

problemem nadmiernej regionalizacji motywów i prowincjonalnego zamykania

si´ na Êwiat.

8. Kompleks prowincjonalizmu ˝ycia kulturalnego mniejszoÊci polskiej na

Zaolziu, jego niedoceniania w polskiej i czeskiej kulturze narodowej od lat 90.

XX wieku przezwyci´˝a powiàzanie postmoderny z dyskursem narodowym lub

jego w∏àczeniem w sfer´ dzia∏aƒ, przekraczajàcych wàskie dotychczas horyzonty

etniczne.

Problematyk´ t´ zaprezentujemy na przyk∏adzie twórczoÊci autorów Êrednie-

go i m∏odszego pokolenia. Zwrócimy uwag´ tak˝e na to, jak w okresie transfor-

macji kultura mniejszoÊci radzi sobie z problemami lokalnymi i kwestià to˝sa-

moÊci, czy porusza je w rozumieniu Derridiaƒskiej différance, czy te˝ trwa

w „wielkich narracjach” (Baku∏a 2000: 177).

W latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku literatura polska na Zaolziu zacz´∏a

stopniowo uwalniaç si´ z wi´zów patetycznej ÊwiadomoÊci niewoli kulturalnej

i politycznej, a równoczeÊnie musia∏a pogodziç si´ z faktem utraty swego po-

s∏annictwa kulturalnego. Regionalizm i regionalny model literatury, s∏u˝àcej

specyficznym potrzebom mieszkaƒców, wyczerpa∏y si´, a ich miejsce zaj´∏a idea

szeroko rozumianej europejskoÊci oraz postmodernistyczne teksty, operujàce innà

hierarchià wartoÊci, odmiennà wizjà cz∏owieka i roli j´zyka ojczystego.

Dobrym tego przyk∏adem jest przede wszystkim twórczoÊç Renaty Putzlacher,

poetki, której widzenie Êwiata ukszta∏towa∏o si´ pod wp∏ywem kryzysu moralne-

go i politycznego lat osiemdziesiàtych XX wieku. Zadebiutowa∏a w 1985 roku,

a pierwszy samodzielny tom poezji, poÊwi´cony sensowi istnienia, Próba identy-

fikacji, wyda∏a w 1990 roku w Ostrawie. By∏ on wyrazem m∏odzieƒczego buntu

przeciwko g∏upocie i zastanym konwencjom. BezpoÊrednioÊç, z jakà autorka bu-

rzy∏a dotychczasowà wizj´ patriotyzmu, musia∏a zainteresowaç osobowoÊci wol-

nomyÊlne, a odstraszyç oportunistów i rozdra˝niç mieszczuchów. By∏a te˝ obja-

wieniem w Êrodowisku literackim Zaolzia, które do koƒca lat pi´çdziesiàtych

stawia∏o sobie za cel s∏u˝enie specyficznym potrzebom kulturalnym jego pol-

skich mieszkaƒców. Podmiot liryczny zbiorku Próba identyfikacji z ironià i auto-
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ironià weryfikuje najró˝niejsze aspekty regionu, poddaje go ró˝norodnym ana-

lizom, i (parafrazujàc Marcela Prousta) poszukuje w nim „czasu teraêniejszego”.

Autorka próbuje identyfikowaç si´ z krajem ojców, jednak uÊwiadamia sobie, ˝e

nie jest to ju˝ mo˝liwe, bowiem ka˝da tego rodzaju próba mia∏aby wydêwi´k

groteskowy. Pojawia si´ tu wi´c napi´cie pomi´dzy rolà prywatnà a rolà publicz-

nà pisarza nale˝àcego do „mniejszoÊci”. Dystans do ograniczajàcych stereoty-

pów narodowych, hase∏, mitów i tradycji jest w wierszach Putzlacher traktowa-

ny jako apel m∏odoÊci o to, aby wznieÊç si´ ponad dotychczasowe wartoÊci polskiej

diaspory i znaleêç wartoÊci nowe.

Po powrocie na Zaolzie absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiel-

loƒskiego, przyzwyczajona do bogatego ˝ycia kulturalnego i akademickiego sto-

licy Ma∏opolski, stan´∏a wobec rzeczywistoÊci ˝ycia prowincjonalnego w ca∏ej

jego z∏o˝onoÊci. W swojej poezji Putzlacher w sposób dekonstruktywny traktu-

je histori´ i wspó∏czesnoÊç Âlàska Cieszyƒskiego, szczególnie jego symbolik´

kulturowà. Jej twórczoÊç zbli˝a si´ wtedy do zabiegów stosowanych przez post-

modernizm, jednak w rozumieniu szerszym, dotyczàcym nie tylko literatury i sztu-

ki, ale przede wszystkim zmian cywilizacyjnych i kulturalnych, jakie pojawi∏y si´

po upadku epoki nowoczesnej.12 Odnosi si´ to zarówno do jej wczeÊniejszych

zbiorów – wspomnianego wczeÊniej debiutu poetyckiego Próba identyfikacji, jak

i do bardziej dojrza∏ego tomiku Ziemia albo-albo (1993, åesky T˘Æín, Olza)

i wreszcie do jej ostatniego polskiego zbiorku poezji Pomi´dzy (2001, Katowi-

ce), w którym widoczne jest nawiàzanie do przemyÊleƒ Gombrowicza na temat

polskoÊci.

G∏ównym tematem poezji (i eseistyki13) Renaty Putzlacher jest poszukiwanie

w∏asnych, austriacko-galicyjskich korzeni i w∏asnej to˝samoÊci w wielokulturo-

wym Êrodowisku Zaolzia. Jej przodkowie pochodzili ze Styrii i w XVII wieku,

w czasach panowania króla Jana Sobieskiego, osiedlili si´ ko∏o Stanis∏awowa na

Ukrainie, we wsi Izydorówka, skàd dziadek Putzlacher przyby∏ do Cieszyna.

Babcia by∏a Polkà z Ustronia na polskim Podbeskidziu. Po podziale Cieszyna na

cz´Êç polskà i czeskà, Putzlacherowie znaleêli si´ w Czechos∏owacji. W Ziemi al-

bo-albo zacz´∏a kszta∏towaç swój osobisty mit „wnuczki monarchii”, urodzonej

na prowincji mieszkanki „czwartego wymiaru”.

W zbiorkach liryki mi∏osnej i rodzinnej Kompleks Ewy (1992, Kraków) i Ocze-

kiwanie (1992, Trzyniec) autorefleksj´ nad swoim miejscem w regionie przygra-

nicznym poetka zastàpi∏a refleksjà nad „duszà kobiety” w czasie i przestrzeni.

W zbiorku Ma∏gorzata poszukuje Mistrza/Markétka hledá Mistra (1996,

åesky T˘Æín), autorka podejmuje krytyk´ kultury zorientowanej androcentrycz-

nie i zdefiniowanej przez „prawo ojca”, w której podmiot kobiecy (kobiecoÊç)

nie zosta∏ wyra˝ony lub jest odsuni´ty na plan dalszy. Podmiot liryczny (Ma∏go-
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rzata, Margot, Margarita) nie podejmuje fa∏szywych wysi∏ków emancypacyjnych

majàcych na celu dorównanie m´˝czyênie i m´˝czyznom (Mistrzowi i mistrzom),

lecz akcentuje i preferuje w∏asnà odmiennoÊç, innoÊç. Problemy samoidentyfi-

kacji i autoartykulacji, ironizowane przez poetk´ (jest to wyraênie widoczne w wier-

szu tytu∏owym Ma∏gorzata poszukuje Mistrza oraz w innych wierszach), polegajà

tak˝e na tym, ˝e procesy emancypacyjne zak∏adajà okreÊlonà pozycj´ spo∏ecznà

kobiecego podmiotu. W przypadku pisarza dotyczy to stosunku do w∏adzy s∏o-

wa (przyk∏adem mo˝e byç wiersz O m∏odych poetkach). Nie chodzi tu jedynie

o ró˝nice rodzajowe, jako g∏ówne przyczyny oddzia∏ywujàce na sposób identyfi-

kacji i autokreacji podmiotu. Tendencje wyró˝niajàce w sferze archetypów obu

p∏ci stanowià w sensie ontologicznym elementy sk∏adowe czynników, oddzia∏y-

wujàcych wraz z ca∏à paletà innych czynników (jak np. narodowoÊç, wiek, zaple-

cze edukacyjne i artystyczne, religia itp.) (FarkaÆová 1993: 152).

Ostatni z opublikowanych przez Renat´ Putzlacher zbiorków Pomi´dzy (2001,

Katowice) akcentuje, mi´dzy innymi, miejsce podmiotu lirycznego w wielokul-

turowym regionie Zaolzia, problematyk´ przejÊcia od regionalizmu do wielokul-

turowoÊci w twórczoÊci literackiej „mniejszoÊci” oraz zwiàzanà z tym zmian´

rol´ podmiotu twórczego i jego to˝samoÊci.

9. Stosunkowo bogata dzia∏alnoÊç spo∏eczno-kulturalna pisarzy polskich z Za-

olzia pe∏ni rol´ poÊrednika w przekazywaniu wartoÊci kulturalnych zarówno Po-

lakom, jak i Czechom.

Dzi´ki dzia∏alnoÊci translatorskiej Êrodowiska pisarzy polskich z Zaolzia zwi´k-

szy∏a si´ znajomoÊç wspó∏czesnej literatury czeskiej w Polsce. Dzia∏alnoÊç ta ma

d∏ugà tradycj´, zwiàzana jest z dwuj´zycznoÊcià osób nale˝àcych do mniejszoÊci

narodowej i wynika z jednej z ról pisarzy tego kr´gu, jakà jest udost´pnianie lite-

ratury kraju zamieszkania we w∏asnym j´zyku narodowym. Wraz z tym wzrasta

tendencja wÊród polskich pisarzy i t∏umaczy z Zaolzia do zapoznawania czytelni-

ka czeskiego z polskà literaturà regionalnà i narodowà (Martinek 1997: 155-160).

Ponad dziesi´cioletnià tradycj´ majà spotkania autorskie w Kawiarence „Pod

Pegazem” w Jab∏onkowie, którà w 1989 roku za∏o˝yli Wilhelm Przeczek i Sta-

nis∏aw Gawlik przy aktywnym udziale poety Jana Pyszki. W 1997 roku W. Prze-

czka zastàpi∏ dziennikarz Kazimierz Kaszper. W Kawiarence „Pod Pegazem”

odby∏o si´ dotàd ponad pi´çdziesiàt programów literackich. Od poczàtku lat

osiemdziesiàtych XX wieku podobne programy literackie organizowane sà kil-

ka razy do roku w Kawiarence „U Adama” (Adam Wawrosz) w Domu Kultury

w Trzyƒcu. Renata Putzlacher razem z Jaromírem Nohavicà w 1996 roku wskrze-

si∏a tradycj´ cieszyƒskiej kawiarni „Avion”. W suterenie Teatru Cieszyƒskiego

powsta∏ w ten sposób klub, w którym z udzia∏em lokalnych aktorów i muzyków

organizowane sà kameralne spotkania autorskie (z udzia∏em twórców polskich

i czeskich z ró˝nych oÊrodków kulturalnych) i spektakle muzyczno-poetyckie.

Miejsce spotkaƒ pisarzy z czytelnikami to tak˝e winiarnia „Balladé” w Czeskim

Cieszynie, której w∏aÊcicielem jest poeta Stanis∏aw Jedzok. Po stronie polskiej,

w „Rotundzie” na Wzgórzu Piastowskim, co dwa lata pod koniec sierpnia Ka-
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zimierz Kaszper organizuje spotkania m∏odych poetów czeskich i polskich „Ka-

mieƒ albo S∏owo”.

Biblioteka Miejska w Cieszynie organizuje co roku tematyczne konkursy po-

etyckie jednego wiersza, na które przysy∏ajà swe utwory nie tylko autorzy pol-

scy z obu stron Olzy, ale tak˝e poeci czescy. Podobne konkursy, przede wszyst-

kim dla m∏odzie˝y, organizuje systematycznie Biblioteka Miejska w Czeskim

Cieszynie. Od 1950 roku Czeskie Radio nadaje programy w j´zyku polskim. Od-

czuwalny jest natomiast brak centralnej biblioteki polskiej na Zaolziu. Jego na-

miastk´ stanowi dzia∏ polski Biblioteki Powiatowej w Karwinie. Brak te˝ cen-

tralnego archiwum polskich instytucji i organizacji.

Ka˝de nowe przedsi´wzi´cie w tym duchu wspieraç b´dzie przysz∏y, wa˝ny

europejski filar stosunków czesko-polskich.

Z j´zyka czeskiego prze∏o˝y∏a Urszula Dzier˝awska-Bukowska
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SUMMARY

Literary Life of Polish National Minority in the Czech Republic after 1989

Political and economic changes in the Czech Republic after 1990 had a big influence on

literary life of Polish national minority, who live in the Czech Silesia in the area of the Czech

Cieszyn (Zaolzie). The authors write both in Polish and Czech as well as in dialect from the

Czech Cieszyn. Howewer, the youngest generation use more often dialect from Cieszyn than

Polish. Some literary institutions appeared in the Czech Republic and Zaolzie after 1990.

A lot of writers are at the same time members of similar institutions in the Czech Republic

and in Poland. Since that time, Polish writers from the Czech Cieszyn have had more possibilities

to publicate their literature. Polish minority have integrated mainly with Polish national culture

for about 80 years. In the last 10 years, the relations with Czech cultural society became

stronger. The youngest generation of writers assimilate – they write in Polish as well as in

Czech language (Lech Przeczek, Renata Putzlacher, Bogdan Trojak). Living between two

cultures enriches creativity of Polish writers with great artistic ambitions. Postmodernism

becomes more and more involved in national discourse. Because of this, a provincialism of

cultural life of Polish minority decreases. Relatively rich cultural and social activity of Polish

writers from Zaolzie is an intermediary between two nations – it helps to bequeath cultural

values.
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Literatura mniejszoÊci narodowych 
na S∏owacji

Literatura mniejszoÊci narodowych stanowi na S∏owacji z jednej strony cz´Êç

krajowego ˝ycia literackiego, z drugiej zaÊ przy uwzgl´dnieniu kryterium j´zyko-

wego i kulturowego mo˝na stwierdziç, ˝e wykracza ona równie˝ poza granice

paƒstwa. Wspó∏czeÊnie mo˝na wyró˝niç kilka literatur mniejszoÊci narodowych

zamieszkujàcych S∏owacj´: 1) literatura w´gierskiej mniejszoÊci narodowej; 2) li-

teratura romska na S∏owacji; 3) literatura ukraiƒskiej i rusiƒskiej mniejszoÊci

narodowej na S∏owacji. O ile pierwsza grupa posiada okreÊlony charakter, o ty-

le Romowie dopiero stopniowo rozwijajà swojà literatur´, starajàc si´ przy tym

stworzyç j´zyk literacki. W sposób bardziej wyraêny mo˝na wyznaczyç granice

ukraiƒskiej, ewentualnie ukraiƒskiej i rusiƒskiej literatury. Jest to jednak pro-

blematyka bardzo specyficzna i uwik∏ana w kontekst polityczny, dlatego te˝ ana-

liza tych relacji pozostanie poza przedmiotem naszego zainteresowania. Ma to

zwiàzek przede wszystkim ze sporem mi´dzy dwoma wyznaniami: KoÊcio∏em

prawos∏awnym i grekokatolickim. Pod naciskiem komunistycznych organów paƒ-

stwowych dnia 28 kwietnia 1950 roku dosz∏o na soborze (kongresie) w Pre-

szowie do tzw. nawrócenia ksi´˝y grekokatolickich (a wczeÊniej tak˝e cz´Êci

wierzàcych) na prawos∏awie (Hlinka 1990: 44-45). Rehabilitacja KoÊcio∏a greko-

katolickiego nastàpi∏a dopiero po roku 1989, z czym wiàza∏a si´ tak˝e przepro-

wadzona w roku 1995 kodyfikacja j´zyka rusiƒskiego, jako samodzielnego j´zy-

ka zachodnios∏owiaƒskiego (Magócsi 1996: 10). W ten sposób powsta∏y na S∏owacji

warunki do rozwoju dwóch kolejnych literatur mniejszoÊci narodowych – ukra-

iƒskiej i rusiƒskiej.

Oddzielnà grup´ tworzy tak˝e narodowoÊç ˝ydowska. Jednak˝e jej przedsta-

wiciele sà w du˝ej mierze ca∏kowicie zasymilowani z kulturà s∏owackà i nie pod-

kreÊlajà publicznie swojego pochodzenia, bàdê te˝, je˝eli nawet si´ do niego przy-

znajà, a ich twórczoÊç charakteryzuje si´ pewnymi ˝ydowskimi cechami, to i tak

nale˝y ich uznaç za przedstawicieli literatury s∏owackiej. Na poczàtku postara-

my si´ przedstawiç skrótowo problematyk´ tej˝e kultury.



1. ˚ydzi w literaturze (kulturze) s∏owackiej

Zgodnie z ˝ydowskà tradycjà teren dzisiejszej S∏owacji (przed pokojem w Tria-

non tzw. Górne W´gry) by∏ nazywany Oberlandem, czyli Górnym Krajem. Ter-

min Oberland utrwali∏ si´ dla oznaczania s∏owackiego terytorium. W j´zyku w´-

gierskim teren ten okreÊla si´ mianem Felvidék (Oberland), co u S∏owaków

wywo∏uje negatywne skojarzenia, jednak na W´grzech by∏o i jest to w dalszym

ciàgu normalne okreÊlenie dla pó∏nocnej cz´Êci Królestwa W´gierskiego, czyli

dzisiejszej S∏owacji. Istotne jest, i˝ poj´cie to jest zwiàzane z górnow´gierskà

tradycjà ˝ydowskà. Zdaniem specjalistów, ˚ydzi na S∏owacji, kiedy jeszcze jej

terytorium stanowi∏o cz´Êç Królestwa W´gierskiego, tworzyli samodzielnà wspól-

not´. Górnow´gierskich ˚ydów nie mo˝na by∏o automatycznie uznaç za ˚ydów

w´gierskich, poniewa˝ tworzyli oni specyficznà grup´ etnicznà, która przez d∏u-

gi czas znajdowa∏a si´ pod wp∏ywem niemieckiej kultury i j´zyka. Na grup´ t´

silnie oddzia∏ywa∏y narodowoÊci w´gierska i s∏owacka, wynikiem czego na tery-

torium S∏owacji uformowa∏a si´ odr´bna ˝ydowska grupa etniczna. Jest kwestià

oczywistà, ˝e wÊród s∏owackich pisarzy mo˝na wskazaç kilku przedstawicieli tej

grupy, którzy w swojej twórczoÊci poruszali tematyk´ ˝ydowskà (Gejza VámoÆ,

Leopold Lahola, Juraj Âpitzer, z m∏odszych autorów tak˝e MiloÆ ˚iak i poeta

Milan Richter). Jeszcze przed transformacjà ustrojowà wysz∏o drugie wydanie

ksià˝ki Jozefa Lánika (Alfréda Wetzlera) åo Dante nevidel (Czego Dante nie wi-

dzia∏). Autorowi uda∏o si´ uciec z obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu, a do-

Êwiadczenie to sta∏o si´ g∏ównym tematem tego utworu. Jego Êwiadectwo sta∏o

si´ materia∏em, na podstawie którego powsta∏ dramat niemieckiego (szwajcar-

skiego) dramaturga Rolfa Hochhutha Namiestnik (1963). Jaroslav Franek jest

autorem ksià˝ki pod tytu∏em Judaizmus (1991, Judaizm), która zaraz po aksa-

mitnej rewolucji sta∏a si´ bardzo poczytnà publikacjà. TreÊç ksià˝ki zdradza ju˝

sam podtytu∏: Kniha o Œidovskej kultúre, histórii a naboŒenstve (Ksià˝ka o ˝ydow-

skiej kulturze, historii i religii). Beletrystyczny charakter ma te˝ ksià˝ka Juraja Âpit-

zera Nechcel som byt’ ˚id (1994, Nie chcia∏em byç ˚ydem). Ma ona charakter

dokumentalny, ale jest jednoczeÊnie wciàgajàcà lekturà, negatywnie odnoszàcà

si´ do paƒstwa s∏owackiego w okresie II wojny Êwiatowej (1939-1945). Autor pi-

sze mi´dzy innymi o obozie pracy przymusowej, wspominajàc przy tej okazji o Val-

terze Rosenbergu, wspó∏wi´êniu, który ju˝ tam próbowa∏ ucieczki. Póêniej jemu

w∏aÊnie uda∏o si´ wraz z Alfrédem Wetzlerem (Lánikiem) uciec z obozu kon-

centracyjnego w OÊwi´cimiu. WynieÊli przy tym dokumenty dotyczàce masowej

eksterminacji ˚ydów, które przekazali nuncjuszowi papieskiemu Giuseppe Bu-

rziowi, chargé d’affaires Watykanu przy rzàdzie s∏owackim. Pod pseudonimem

Vrba napisa∏ te˝ po wojnie ksià˝k´ poÊwi´conà swoim doÊwiadczeniom z OÊwi´-

cimia (Âpitzer 1994: 76).

Nale˝y podkreÊliç, ˝e z ksià˝ek poÊwi´conych tematyce ˝ydowskiej wspomnie-

nia Âpitzera cieszà si´ od czasu przemian w 1989 roku najwi´kszà popularno-

Êcià wÊród s∏owackich czytelników. Z m∏odszych autorów temat ˝ydowskiego

pochodzenia porusza g∏ównie MiloÆ ˚iak, przede wszystkim w utworze Bojím sa

mat’ strach (1990, Boj´ si´ baç) oraz w ksià˝ce Jewropean (1997). Pierwszy ze wspo-
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mnianych utworów wyda∏ w jednym tomie z prozà Martina Bútora Skok a kuk

(1990, Skok i akuku). W prozie Jewropean przeprowadza analiz´ udzia∏u s∏owac-

kich ˚ydów w funkcjonowaniu systemu totalitarnego.

2. Literatura romska na S∏owacji

O ile ˝ydowska grupa etniczna pod wzgl´dem poziomu wykszta∏cenia i kultu-

ry nale˝y do elity Êrodkowoeuropejskiej, to tego samego zdecydowanie nie da

si´ powiedzieç o Romach. W literaturze s∏owackiej systematycznie tematyk´ rom-

skà porusza∏ Július Balco. Znana jest jego proza poetycka o nazwie Husle s la-

butím krkom (1979, Skrzypce z ∏ab´dzià szyjà), ale te˝ Cigánska poviedka (Cygaƒ-

skie opowiadanie) ze zbioru LeŒoviská (1986, Legowiska). Bohaterowie romskiego

pochodzenia pojawiajà si´ tak˝e w utworach innych autorów, np. Ladislava TaŒkie-

go i Vincenta Âikuli.

W przypadku twórczoÊci prozaików nie mo˝na pominàç DuÆana DuÆeka,

który wspólnie z re˝yserem DuÆanem Hanákiem zrealizowa∏ film RuŒové sny

(1976, Ró˝owe sny). W obrazie tym pojawiajà si´ pewne cechy realizmu magicz-

nego (poduszka jako czarodziej, latanie, ogólnie Êwiat Cyganów z jego szczegól-

nà magià). Warto przy tym podkreÊliç, ˝e w realizacjach filmów o Cyganach,

cz´sto wykorzystywane sà elementy ich dawnych wierzeƒ (czary, przesàdy), jed-

noczeÊnie przy tym pojawiajà si´ klasyczne cechy realizmu magicznego (dotyczy

to np. filmów Emira Kusturicy).

Wzmianki o autorach romskich mo˝na tak˝e znaleêç w s∏ownikach pisarzy

s∏owackich. Cygaƒskie (romskie) motywy pojawiajà si´ cz´sto w utworach Dezi-

dera Bangi. Z dzisiejszego punktu widzenia jego twórczoÊç pe∏ni funkcj´ za∏o-

˝ycielskà dla rozwoju literatury romskiej na gruncie kultury s∏owackiej (AndruÆka

2000: 164). Dzie∏a zebrane Bangi wysz∏y dopiero po listopadzie 1989 roku pod

tytu∏em Lyrika (1992, Liryka). S∏ownik pisarzy s∏owackich wspomina o nim jako

o wa˝nym przedstawicielu literatury romskiej na S∏owacji, który w swojej twór-

czoÊci czerpie motywy z romskiej kultury s∏ownej, przetworzonej przez w∏asnà wizjà

poetyckà (Mat’ovçík 2001: 24). Banga zajmowa∏ si´ tak˝e zbieraniem ludowych

bajek i pieÊni, które systematycznie wydawa∏. Istotne znaczenie ma te˝ jego pra-

ca jako redaktora naczelnego dwóch czasopism: ROMA (czasopismo poÊwi´co-

ne sprawom oÊwiaty, literatury i sztuki) oraz czasopisma LULUDI (dla najm∏od-

szych romskich dzieci).

Drugà czo∏owà postacià literatury romskiej jest Daniela HiveÆiová-Âila-

nová (1952), redaktor naczelna czasopisma ROMANI L‘IL’ NEVO (Romska

Gazeta) niezale˝nego spo∏eczno-kulturalnego tygodnika s∏owackich Romów.

Romskiej spo∏ecznoÊci poÊwi´cona jest tak˝e jej ksià˝ka Cigánské leto (1989,

Cygaƒskie lato). Autorka w latach 1992-1995 pracowa∏a jako dramaturg w te-

atrze Romathan w Koszycach, a od roku 1996 jest przewodniczàcà stowarzy-

szenia Jekhetane w Preszowie. Jest te˝ autorkà sztuk teatralnych Miesto pre

Rómov (1992, Miejsce dla Romów) oraz Vel’ky primáÆ Baro (1994, Wielki

skrzypek Baro).
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Nale˝y te˝ wspomnieç o dwóch poetkach: Tat’janie Lehenovej i Katarínie Pa-

toçkovej. Centralnà tematykà ich twórczoÊci jest seks, traktowany w sposób nie-

mal˝e wyzywajàcy. Lehenová zadebiutowa∏a tomikiem poezji Pre vyberanú spo-

loçnost’ (1989, Dla doborowego towarzystwa). Jeden z jej wierszy opublikowany

w czasopiÊmie Romboid zaszokowa∏ czytelników i wywo∏a∏ ostrà krytyk´ z ich

strony. Poetka wyda∏a te˝ ksià˝k´ pod tytu∏em Cigánsky tábor (Cygaƒski obóz),

w której dokona∏a eksperymentu graficznego (Mikula 1999: 281). Natomiast

Katarína Patoçková prowokuje ju˝ samymi tytu∏ami: NajradÆej Ta mám v poste-

li – Jekhefeder tut dykchav andro vandro (1994, Najbardziej Ci´ lubi´ w ∏ó˝ku).

Jest to dwuj´zyczny tomik poezji, przepe∏niony erotykà tak bezpoÊrednià, ˝e trud-

no jest dla niej znaleêç analogi´ w ca∏ej s∏owackiej poezji. Dla Romów, o czym

wspomina zresztà literatura przedmiotu, seks stanowi podstawowà wartoÊç ˝y-

ciowà, z którà nic nie mo˝e si´ równaç. Inicjacja seksualna w tym Êrodowisku

odbywa si´ zazwyczaj oko∏o 11-12 roku ˝ycia, cz´sto ju˝ trzynastolatki zaczyna-

jà rodziç dzieci i rodzà je póêniej systematycznie przez ca∏e ˝ycie. Przy uwzgl´d-

nieniu powy˝szych uwarunkowaƒ tomik Kataríny Patoçkovej mo˝na uznaç za re-

prezentatywny dla romskiej spo∏ecznoÊci.

Matkà poetki jest Bohuslava Vargová – Háboçíková, która od 1991 roku pra-

cowa∏a w Instytucie Kultury Romskiej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.

Jest ona aktywna literacko, ale pisze równie˝ artyku∏y teoretyczne poÊwi´cone

problematyce romskiej. Autorstwa Karola Semana jest powieÊç pod tytu∏em Ro-

mani daj – Rómska matka (1991, Romska matka). By∏ on przez kilka lat kierow-

nikiem Katedry Kultury Romskiej Uniwersytetu w Nitrze. Obydwoje uzyskali ty-

tu∏y naukowe i byli aktywni naukowo (AndruÆka 2004: 33-35).

3. Literatura w´gierska na S∏owacji

Literatura mniejszoÊci w´gierskiej zacz´∏a si´ na S∏owacji rozwijaç po zawar-

ciu w 1918 roku pokoju w Trianon. Wydarzenie to stanowi traum´ dla narodu

w´gierskiego. Na przyk∏ad pierwsze kompleksowe opracowanie historii tej lite-

ratury autorstwa Andrása Görömbeia zatytu∏owane A csehszlovákiai magyar iro-

dalom (Literatura w´gierska w Czechos∏owacji) rozpoczyna si´ od stwierdzenia,

˝e po 1918 roku jedna trzecia W´grów znalaz∏a si´ na terytorium sàsiednich

(nowych) paƒstw – Rumunii, Jugos∏awii i Czechos∏owacji. W tym okresie po-

wszechnie u˝ywany by∏ termin literatura górnow´gierska (felvidéki irodalom), przy

czym poj´cie to, wyprowadzone ze s∏owa Oberland, by∏o od zawsze nie do przy-

j´cia dla S∏owaków. Nieustannie toczà si´ spory o to, jak nale˝y t´ literatur´

klasyfikowaç. Czy jest to cz´Êç literatury w´gierskiej? Czy te˝ mo˝e nale˝y uwzgl´d-

niç jej terytorialnà przynale˝noÊç do s∏owackiego kr´gu kulturowego? Pomimo

i˝ przez niemal stulecie istnienia tej literatury dostarczy∏a ona wielu interesujà-

cych twórców, to jednak dopiero Lajos Grendel (ur. w 1948 roku w Levicach)

jest przyk∏adem tego, jak powinien funkcjonowaç autor narodowoÊci w´gierskiej

na S∏owacji. Jego twórczoÊç literacka nale˝y do najbardziej wartoÊciowych w ca-

∏ej literaturze w´gierskiej, mimo i˝ wspó∏czesna w´gierska proza odznacza si´
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niekwestionowanymi walorami artystycznymi (dowodem tego jest choçby przy-

znanie w 2003 roku Nagrody Nobla Imre Kertészowi). Autor jest równie˝ uzna-

wany za najlepszego przedstawiciela s∏owackiego postmodernizmu. Powszechnie

wiadomo, ˝e na temat systemu totalitarnego na S∏owacji powsta∏o bardzo ma∏o

tekstów literackich. Wyjàtkiem jest film DuÆana Hanáka Papierové hlavy (1996,

Papierowe g∏owy), który podejmuje tematyk´ rozliczenia si´ z systemem totali-

tarnym. Natomiast Lajos Grendel wyda∏ bezpoÊrednio po przemianach ustrojo-

wych ksià˝k´ pod tytu∏em Einsteinove zvony (1992, Dzwony Einsteina), która sta-

nowi napisanà z wykorzystaniem „swojskiego” poczucia humoru satyr´ na re˝im

totalitarny. Ksià˝ka by∏a nast´pnie wydana w j´zyku niemieckim (1993), francu-

skim (1997), a w koƒcu tak˝e s∏owackim (1998), w przek∏adzie Karola Wla-

chowskiego.

Oprócz literatury pi´knej istotne miejsce w twórczoÊci Lajosa Grendela zaj-

muje eseistyka poÊwi´cona przede wszystkim ˝yciu literackiemu. Tematem cen-

tralnym niemal wszystkich jego esejów jest tzw. ÊrodkowoeuropejskoÊç oraz jej

liczne odmiany, odniesienia, kierunki rozwoju. Zdaniem autora literatura mniej-

szoÊci narodowych jest jakby specyficznym „p´dem” wyrastajàcym ze Êrodkowo-

europejskiego pod∏o˝a na granicy dwóch kultur. Najbardziej istotnym w tej cz´-

Êci jego twórczoÊci jest esej pod tytu∏em Stredná Európa a jej prízraky (1996,

Europa Ârodkowa i jej widma), opublikowany w j´zyku s∏owackim w dzienniku

SME. Je˝eli ktoÊ chcia∏by uzyskaç obraz braku to˝samoÊci Ârodkowoeuropej-

czyka, zdecydowanie nale˝a∏oby mu poleciç lektur´ tego eseju (Grendel 1998:

91-104).

Lajos Grendel nie jest oczywiÊcie jedynym wyrazistym przedstawicielem lite-

ratury w´gierskiej mniejszoÊci narodowej. Mo˝na tu wskazaç pisarzy ze starsze-

go pokolenia: Árpáda TCzséra i László Cselényi‘ego. Ostatni z nich jest auto-

rem tomiku wierszy poÊwi´conych problematyce Êrodkowoeuropejskiej: Aleatória,

innymi s∏owy wiersz, którego si´ nie da napisaç – mit naddunajskiej czasoprze-

strzeni (1998). Równie˝ TCzsér poÊwi´ca wiele uwagi „ÊrodkowoeuropejskoÊci”,

o czym Êwiadczà dwa tytu∏y jego ksià˝ek wydanych pod koniec ubieg∏ego wie-

ku: Príbehy o pánovi Mittelovi (1989, Historie pana Mittela) i Escorial v strednej

Európe (1993, Eskurial w Europie Ârodkowej).

Za jeden z najwi´kszych talentów uznawany by∏ Gábor Farnbauer (ur. w 1957

roku), niestety przedwczeÊnie zmar∏y w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku. Twór-

czoÊç autora pozwala uznaç go za przedstawiciela pokolenia techniki kompute-

rowej. Inspiracjà dla tego poety by∏a tak˝e Praga, co jest zupe∏nie nowym zja-

wiskiem w literaturze w´gierskiej mniejszoÊci narodowej.

W literaturze s∏owackich W´grów mo˝na zaobserwowaç coraz cz´stsze wy-

korzystywanie motywów Êrodkowoeuropejskich. Oznacza to, ˝e nowe inspira-

cje i twórczoÊç o wysokich walorach artystycznych pochodzà od autorów, dla

których ojczyznà staje si´ Europa Ârodkowa i którzy nie sà przywiàzani wy-

∏àcznie do kultury w´gierskiej. Mo˝na uznaç, i˝ ten trend b´dzie si´ rozwijaç

i stanie si´ êród∏em inspiracji dla autorów przynale˝nych do dwóch, bàdê te˝

trzech kultur jednoczeÊnie, nawet je˝eli jedna z nich mia∏aby odgrywaç domi-

nujàcà rol´.
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4. Przestrzeƒ s∏owacka w literaturze w´gierskiej

Tematyk´ s∏owackà wykorzystywa∏ w swojej twórczoÊci Kálmán Mikszáth. W je-

go dzie∏ach pojawia si´ wiele postaci s∏owackiego pochodzenia. Autor odkry∏

czar s∏owackiej przyrody i w tej przestrzeni umieÊci∏ akcje swoich opowiadaƒ

oraz niektórych powieÊci. Cz´sto spotykamy tu te˝ nazwy s∏owackich miejscowo-

Êci (˚ilina, Banská Âtiavnica, Banská Bystrica, Trençín, Modry Kameñ itp.).

Oprócz przestrzeni specyficzny charakter jego dzie∏om nadajà g∏ównie s∏owac-

kie postacie (˚ilka 2000: 149). W opowiadaniach Slovenskí rodáci (S∏owaccy ro-

dacy) i Dobrí Polovci (Dobrzy Po∏owcy) wi´kszoÊç postaci jest s∏owackiego po-

chodzenia, o czym Êwiadczy nie tylko przestrzeƒ, ale te˝ ich nazwiska (Olej,

Filcsik, Mirkovszki, Makovnik itp.).

Do tradycji stworzonej przez Kálmána Mikszátha nawiàzuje te˝ powieÊç

Pálá Závady Jadviga párnája (Poduszka Jadwigi). PowieÊç zosta∏a uznana za

ksià˝k´ roku 1997, a autor otrzyma∏ za nià presti˝owà nagrod´ im. Józsefa At-

tili. Aktualnie przygotowywane sà jej niemieckie i s∏owackie przek∏ady. Autor

przygotowa∏ ju˝ radiowà adaptacj´ powieÊci i jednoczeÊnie bierze udzia∏ w pra-

cach przy realizacji filmu na jej podstawie. Utwór Závady nosi, co prawda, ce-

chy klasycznej, bàdê te˝ postklasycznej powieÊci, ale jednoczeÊnie oparty jest na

postmodernistycznej strategii narracji. Akcja powieÊci toczy si´ g∏ównie w Êro-

dowisku s∏owackim, przy czym jednak napotykamy tu te˝ konteksty niemieckie

i austriackie. Przedstawione wydarzenia koncentrujà si´ w przestrzeni s∏owac-

kich miast KomlóÆ i Békéscsaba. Chocia˝ sama nazwa KomlóÆ w powieÊci bez-

poÊrednio si´ nie pojawia, to jednak miasto mo˝na jednoznacznie zidentyfiko-

waç jako miejsce wydarzeƒ.

W zwiàzku z tym warto wspomnieç, ˝e obydwa miasta znajdujà si´ w po∏u-

dniowej cz´Êci W´gier i sà centrami kulturalnymi s∏owackiej mniejszoÊci naro-

dowej. S∏owacy znaleêli si´ tam w czasach panowania Marii Teresy (1740-1780),

kiedy po ustàpieniu Turków na wyludnione po∏udniowe tereny Królestwa W´-

gierskiego w∏adczyni sprowadza∏a osadników z terenów dzisiejszej S∏owacji. Ich

potomkowie bardzo d∏ugo piel´gnowali s∏owackà tradycj´, co zresztà cz´Êciowo

czynià do dzisiaj. W jakich okolicznoÊciach? Tego mo˝na dowiedzieç si´ w∏aÊnie

z powieÊci Pálá Závady.

Aspekt wielokulturowoÊci jest szczególnie mocnà stronà tej powieÊci. Autor

dokona∏ artystycznego przetworzenia procesu odsuwania S∏owaka, jako przed-

stawiciela mniejszoÊci narodowej, na margines ˝ycia spo∏ecznego. O ile wi´k-

szoÊç bohaterów Mikszátha znajduje si´ w takim marginalnym po∏o˝eniu, o tyle

rodzinna saga Závady pokazuje proces takiej marginalizacji odbywajàcy si´ na

przestrzeni jednego pokolenia, a jego kulminacja ma miejsce dopiero w poko-

leniu nast´pnym. Wymiera tu ca∏a rodzina, którà jeszcze na poczàtku XX wie-

ku mo˝na by∏o umieÊciç w ogólnoeuropejskim kulturowym i spo∏ecznym kon-

tekÊcie. Nie jest to jednak wy∏àcznie efekt stosunków w´giersko-s∏owackich, ale

wyraênych przemian, które przesz∏a Europa w XX wieku. Do takiego wniosku

mo˝na dojÊç, analizujàc i oceniajàc s∏owackich bohaterów pojawiajàcych si´ w twór-

czoÊci w´gierskich prozaików.
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Na zakoƒczenie nale˝y stwierdziç, ˝e literatura mniejszoÊci narodowych wspó∏-

tworzy kulturowà „wielobarwnoÊç” s∏owackiego paƒstwa. Z jednej strony wielu

autorów wzbogaca diapazon s∏owackiej literatury, z drugiej zaÊ, tworzàc we w∏a-

snym j´zyku i tym samym z innego punktu widzenia, rozszerzajà granice rodzi-

mej kultury. Literatury te pe∏nià zatem swoistà i niezastàpionà funkcj´ w ra-

mach kultury Êrodkowoeuropejskiej, zw∏aszcza z punktu widzenia miejsca

s∏owackiej kultury w regionie Europy Ârodkowej.

Z j´zyka s∏owackiego prze∏o˝y∏ Marcin Filipowicz
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SUMMARY

National Minorities in Slovakia

At present, two minorities are particularly noticeable in the contemporary Slovak literature:

Hungarian and Gypsy. While the first group has a complex structure, the second one is just

being developed – and its literary language is being created. The case of Carpatho-Rusyn

minority literature is a specific one – carrying political overtones, and is not analysed in this

article. Another area of research are Jews, who have either merged with Slovak culture and

are not conceived as a distinct cultural and ethnic unity, or their literature shows some signs

of Jewishness, but it remains within limits of the Slovak literature.

Jews in Slovakia during the Hungarian Empire formed an independent group. They

formed a specific ethnic community influenced by German language and culture. This group

had to resist both Hungarian and Slovak national pressure, and gradually formed a distinct

Jewish ethnic entity. There are several important representatives of this group also among

our writers, who discuss Jewish matters in their fiction (Gejza VámoÆ, Leopold Lahola, Juraj

Âpitzer and MiloÆ ˚iak from the younger generation). Juraj Âpitzer’s book I did not want to

be a Jew (Bratislava 1994) has a semifictional character. This text is an amalgam of

a documentary and a fiction presenting recollections from the time of World War II and the

Slovak State (1939-1945).

105Literatura mniejszoÊci narodowych na S∏owacji



Gipsy motives appear frequently in the books of Dezider Banga. His fiction is fundamental

to Gypsy literature in Slovak culture (Peter AndruÆka). In The Dictionary of Slovak Writers

he is mentioned as an important representative of Gypsy literature in Slovakia, whose texts

“are rooted in traditional Gipsy folklore, and have a specific poetic vision”. Another important

personality is Daniela HiveÆiová-Âilanová (1952), the chief editor of the journal ROMANI

L’I’L NEVO – a Gypsy Letter – an independent cultural and political weekly of Slovak Gypsies.

I would also like to mention two poetesses: Tatiana Lehenová and Katarína Patoçková. Titles

of Katarína Patoçková’s books are provocative: I Like You Best in My Bed – Jekhefeder tut

dykchav andro vondro (1994). It is a collection of double-coded poems with direct erotic

overtones – unlike any other Slovak poems.

The Hungarian literature in Slovakia was initiated after 1918 – after the Treaty of Trianon,

which triggered dismemberment of Hungary and is still felt as a traumatic experience by the

Hungarian nation. During almost a hundred-year period this literature had many interesting

writers, but it is only Lajos Grendel (born in Levice in 1948), who shows an ideal example

of how Hungarian author should function in Slovakia. Prestige of his literary work is one of

the greatest (even within Hungarian literature). He is said to be the best postmodern writer

in Slovakia. There are not many Slovak texts describing the experience of communist

totalitarianism and Grendel is one of those who discuss this experience in their fiction. At

the beginning of the new political era Lajos Grendel published the book entitled Einstein’s

Bells (1992), which is a very humorous satire on the totalitarian system. The novel was translated

into German (1993), French (1997) and also Slovak (1998). Among the young authors Gábor

Farnbauer (born in 1957) should be indicated, who is supposed to be one of the most gifted

writers of the computer generation (his premature death was a great loss to literature). Another

young writer is Peter AndruÆka – poet impressed by Prague, who is a significant name in

Hungarian minority literature.

Authors whose contribution to literature is valuable because of the new impulses they give

are often involved in the culture of Central Europe instead of a regional Hungarian one.
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ANDRZEJ NOWOSAD

Prawo do domu.
Kilka aspektów z bu∏garskiej 

literatury mniejszoÊciowej

Poj´cie mniejszoÊci nie jest ca∏kiem nowe w literaturze z zakresu nauk spo-

∏ecznych, ale jego szerokie zastosowanie, a tak˝e chyba nadu˝ywanie, datuje si´

mniej wi´cej od poczàtku lat siedemdziesiàtych XX wieku. Autorzy, piszàcy

wspó∏czeÊnie, niemal z regu∏y nawiàzujà do definicji zaproponowanej w roku

1945 przez Louisa Wirtha w artykule zamieszczonym w ksià˝ce pod redakcjà

Ralpha Lintona (Wirth 1945). Wirth definiuje mniejszoÊç jako grup´ spo∏ecz-

nà ró˝niàcà si´ od reszty spo∏eczeƒstwa nie tyle ze wzgl´du na mniejszoÊç

liczebnà, co przede wszystkim ze wzgl´du na odr´bnà kultur´. MniejszoÊç od-

ró˝nia si´ od wi´kszoÊci pochodzeniem oraz tym, ˝e w spo∏eczeƒstwie trakto-

wana jest nierówno, jako grupa podleg∏a, inna, gorsza. W Bu∏garii wiodàcym

wyró˝nikiem mniejszoÊci sta∏a si´ regu∏a okreÊlana przez Niko∏aja Artenowa,

i˝ mniejszoÊç stanowi jakàÊ miejscowà spo∏ecznoÊç lub przybyszy, którzy osie-

dlili si´ od dawna na terytoriach, tworzàcych paƒstwo, zdominowane przez

wi´kszoÊç (Artenow 1999: 1).

Zarówno jedna, jak i druga definicja nie jest w pe∏ni zadowalajàca. Poj´cie

mniejszoÊci bowiem – jak niemal wszystkie poj´cia ogólne z zakresu nauk spo-

∏ecznych – jest wieloaspektowe i dotyczy dosyç zró˝nicowanych bytów i relacji

spo∏ecznych. Poj´cie „mniejszoÊç” jest w istocie socjologiczne i dotyczy jakiejÊ

spo∏ecznoÊci, która posiada samoidentyfikacj´ i oddziela si´ od wielkiej socjal-

nej struktury wi´kszoÊci, gdy w kulturze powstajà spo∏ecznoÊci wspó∏myÊlicieli,

zwiàzane podobnymi odczuciami estetycznymi czy ambicjami spo∏ecznymi, a ka˝-

dy z tych socjalnych segmentów próbuje odgrodziç swojà „identyfikacj´”, i w ten

sposób staje si´ istotnym elementem z∏o˝onego fenomenu strukturalnego spo-

∏eczeƒstwa. Z drugiej strony wszystkie te segmenty przeplatajà si´ ze sobà, tak

˝e identyfikacja oddzielnego indywiduum w∏àcza si´ w ró˝ne identyfikacje, z której

ka˝da mo˝e dominowaç w ró˝nych sytuacjach. Mimo ˝e bardzo cz´sto, zw∏asz-

cza na Ba∏kanach, grupy etniczne samoidentyfikujà si´ pod wzgl´dem religij-

nym, to jednak w swojej istocie bli˝sze sà one grupom narodowym.



W literaturze poÊwi´conej mniejszoÊciom mo˝na wyró˝niç dwa dosyç odr´b-

ne nurty. Pierwszy z nich charakteryzuje si´ tendencjà do zaw´˝ania iloÊci

i charakteru mniejszoÊci – wtedy do mniejszoÊci zalicza si´ tylko te grupy, któ-

re odró˝niajà si´ od wi´kszoÊci pewnymi wyraênymi cechami kulturowymi i spo-

∏ecznymi: j´zykiem, religià, odr´bnoÊcià narodowà, etnicznà, miejscem zamiesz-

kania lub pochodzenia (nierówne traktowanie mniejszoÊci w tym przypadku

jest skutkiem ich odmiennoÊci spo∏ecznych, j´zykowych, czy kulturowych). Ten-

dencja druga, to rozszerzanie poj´cia mniejszoÊci na wszystkie grupy i zbioro-

woÊci spo∏eczne, które charakteryzujà si´ nie spo∏ecznà lub kulturowà odr´b-

noÊcià, lecz podleganiem dyskryminacji, nierównemu traktowaniu przez wi´kszoÊç.

W tym przypadku do mniejszoÊci nale˝a∏oby zaliczyç równie˝ subkultury, gru-

py o ró˝nej od wi´kszoÊci orientacji seksualnej, kulturowej, a nawet etycznej.

W patriarchalnej Bu∏garii w takim uj´ciu równie˝ homoseksualiÊci, kobiety i dzie-

ci nale˝a∏oby uznaç za mniejszoÊç, bowiem podlegajà oni spo∏ecznej dyskrymi-

nacji (utrudnienia w pracy, towarzyska i spo∏eczna izolacja itd.). MniejszoÊcià

w Bu∏garii w pracy tej nazywamy grupy etniczne i narodowe oraz spo∏ecznoÊci

podlegajàce dyskryminacji.

O mniejszoÊciach narodowych i etnicznych w Bu∏garii

Ju˝ samo okreÊlenie, czym w Bu∏garii jest mniejszoÊç narodowa i etniczna przy-

sparza wiele trudnoÊci. Zam´t poj´ciowy, charakterystyczny nie tylko dla bu∏-

garskiej literatury naukowej, jest nast´pstwem tego, ˝e niejednoznaczny jest ter-

min podstawowy: „naród”. Definicji tego s∏owa jest wiele, i nawet pobie˝ne ich

wskazanie, jak na przyk∏ad uczynili to Jerzy Wiatr (1973), Marek Waldenberg

(2000) czy inni socjologowie, wychodzi∏oby poza ramy tej pracy. Dlatego za

Waldenbergiem, wbrew instrumentalnym tezom, ˝e warunkiem bycia narodem

jest posiadanie w∏asnego paƒstwa, przyjmuje si´, ˝e: nie paƒstwo tworzy naród,

lecz naród paƒstwo, a narodem jest spo∏ecznoÊç, której model sk∏ada si´ z co

najmniej nast´pujàcych elementów:

1) terytorium, na którym mieszka dana zbiorowoÊç lub jej znaczna cz´Êç

i które uwa˝a ona za swà ziemi´ ojczystà;

2) dziedzictwo kulturowe, z którym znaczna cz´Êç zbiorowoÊci identyfikuje

si´ jako z w∏asnym;

3) partycypowanie w kulturze narodowej;

4) wspólna doÊç bogata symbolika i to, co w niektórych definicjach narodu

okreÊla si´ jako wspólny zasób uczuç i myÊli;

5) przeÊwiadczenie o wspólnym pochodzeniu etnicznym znacznej wi´kszoÊci,

trzonu zbiorowoÊci;

6) znaczne poczucie wspólnoty mi´dzy ludêmi ró˝nych klas i warstw spo∏ecz-

nych;

7) istnienie ÊwiadomoÊci odr´bnoÊci narodowej, poczucia bycia narodem;

8) istnienie w przesz∏oÊci lub obecnie paƒstwa traktowanego jako swoje, w przy-

padku braku paƒstwowoÊci ca∏kowicie odr´bnej bàdê po∏àczonej wi´zami
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federacyjnymi lub konfederacyjnymi z innym organizmem paƒstwowym –

istnienie woli stworzenia jej lub uzyskania pewnej autonomii (Waldenberg

2000: 23-24).

Tym samym, za mniejszoÊç narodowà w tej pracy uznaje si´ takà grup´ spo-

∏ecznà, która zamieszkuje terytoria, jakie co najmniej by∏y kiedyÊ jej ziemià oj-

czystà, ma ÊwiadomoÊç odr´bnoÊci narodowej i posiada∏a w przesz∏oÊci lub po-

siada w teraêniejszoÊci paƒstwo, traktowane jako w∏asne; ma poczucie w∏asnej

historii i kultury narodowej. W tym rozumieniu mniejszoÊcià narodowà w Bu∏-

garii b´dà te˝ takie grupy spo∏eczeƒstw, które mieszkajà na terytoriach dawnych

ojczyzn, ale w wyniku ró˝nych procesów historycznych znalaz∏y si´ poza paƒ-

stwem, w którym grupa ta stanowi wi´kszoÊç: np. potomkowie Bizantyƒczyków,

Ottomanów, Serbów. Natomiast za mniejszoÊci etniczne uznaje si´ – za Niko∏a-

jem Artenowem – te mniejszoÊci, które stanowià jakàÊ miejscowà spo∏ecznoÊç

lub przybyszy, którzy osiedlili si´ od dawna na terytoriach zdominowanych przez

odr´bnà wi´kszoÊç – Cyganie, ˚ydzi, Ormianie, Rosjanie (Artenow 1999: 11).

W Bu∏garii dopiero w XX w., a ÊciÊlej w II po∏. XX w. mo˝na mówiç o grupach

emigrantów, które sta∏y si´ mniejszoÊcià etnicznà wyraênie identyfikowanà w bu∏-

garskiej kulturze. Przed wyzwoleniem narodowym w 1878 r., grupy takie albo

integrowa∏y si´ w pe∏ni z nowym Êrodowiskiem, albo pozostawa∏y oddzielnà cz´-

Êcià kultury, z której przyby∏y. Przez 500 lat jarzma Bu∏garzy, wraz z innymi gru-

pami etnicznymi i narodowymi Imperium Ottomaƒskiego znajdowali si´ w po-

zycji mniejszoÊci. Dopiero po upadku Imperium w bu∏garskiej literaturze

postottomaƒskiej zaczyna si´ okres mitologizacji w∏asnej odr´bnoÊci i trwa on

nieprzerwanie do II wojny Êwiatowej.

W tym aspekcie ciekawà kwestià jest sprawa bu∏garskich Turków, czyli w wi´k-

szoÊci bu∏garskich muzu∏manów pos∏ugujàcych si´ mieszankà j´zyka bu∏garsko-

-tureckiego, którzy od II po∏. XIX w. do II wojny Êwiatowej nie zdo∏ali praw-

dopodobnie, jako reprezentanci b. wielonarodowego imperium, wypracowaç

w∏asnej, odr´bnej ÊwiadomoÊci narodowej. Pisz´ „prawdopodobnie”, bowiem

przed wojnà problem ten nie zosta∏ dok∏adnie przebadany, a po wojnie w bu∏-

garskiej nauce obowiàzywa∏ zakaz zajmowania si´ mniejszoÊcià tureckà w Bu∏-

garii. Czy w kwestii bu∏garskich Turków powinno si´ zatem przyjàç, ˝e jest to

mniejszoÊç narodowa, skoro zdecydowana wi´kszoÊç nie uto˝samia si´ ani ze

wspó∏czesnà Turcjà, ani z by∏ym Imperium Osmaƒskim, czy mniejszoÊç etnicz-

na, skoro grupa ta jako ca∏oÊç posiada wspólny j´zyk, doÊç bogatà symbolik´

wspólnej kultury i ma przeÊwiadczenie o wspólnym pochodzeniu, jeÊli nie etnicz-

nym to przynajmniej religijnym (co na Ba∏kanach, jak wykaza∏y ostatnie wypad-

ki, sta∏o si´ równie˝ wyznacznikiem etnicznym a nawet narodowym). Zdaniem

Artenowa, w przypadku bu∏garskich Turków nale˝y raczej mówiç o „protonacjo-

nalizmie” (hobsbom) (Artenow 1999: 15) z tradycyjnà dla niego identyfikacjà

z grupà religijnà i autorytetem w∏adcy, ni˝ z cechami charakterystycznymi dla

mniejszoÊci etnicznych czy narodowych w rozumieniu Wirtha i Wiatra.

Ideologia komunizmu w Bu∏garii, podobnie jak w Jugos∏awii, zrównywa∏a wszyst-

kie grupy etniczne i narodowe w jeden organizm spo∏eczny i mia∏a dalekosi´˝-

ny cel pozbycia si´ wszelkich ró˝nic tak w obyczajach, kulturze, jak i j´zyku.
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Proces przymusowej asymilacji w Bu∏garii trwa∏ do 1989 r. i przybiera∏ ró˝no-

rodne, niekiedy równie˝ bardzo drastyczne formy. W okresie komunizmu bu∏-

garski mit narodowy w literaturze nadbudowa∏ si´ kosztem mitów innych grup

etnicznych i narodowych, które gin´∏y w totalitarnej przestrzeni.

Zagadnieniem w tej rozprawie jest, czy i w jaki sposób w okresie transforma-

cji zjawiska te nadal pojawiajà si´ w kulturze bu∏garskiej, a szczególnie, czy

w literaturze pisanej przez mniejszoÊci etniczne i narodowe nast´puje próba od-

szukania utraconej przestrzeni mitycznej i czy etniczne i narodowe mniejszoÊci

w Bu∏garii próbujà te mity zaktualizowaç.

Kolejne pytanie: czy mo˝na nakreÊliç model, wed∏ug którego w Bu∏garii da

si´ scharakteryzowaç mniejszoÊç narodowà i etnicznà i ich mitologi´?

W XIX w., a szczególnie w pierwszych dziesi´cioleciach jego II po∏owy, wszyst-

kie wi´ksze mniejszoÊci narodowe posiada∏y w Bu∏garii oficjalne instytucje, for-

m´ kszta∏cenia i druków we w∏asnym j´zyku, jak równie˝ instytucje religijne.

W okresie komunizmu instytucje te straci∏y realne znaczenie ale, po upadku ko-

munizmu, w latach 90. powinny by∏y si´ odbudowaç. W stosunku do literatury

zatem pytaniem b´dzie, od kiedy i do jakiego czasu mniejszoÊci w Bu∏garii two-

rzà literatur´ mniejszoÊciowà lub te˝ od kiedy i do jakiego stopnia mniejszoÊci

te identyfikujà si´ z literaturà mniejszoÊciowà jako jednym z wyznaczników ich

odr´bnoÊci kulturowej.

Kolejne pytanie to: czy do literatury mniejszoÊci w∏àczyç nale˝a∏oby automa-

tycznie te teksty, których autorzy majà inne od bu∏garskiego pochodzenie et-

niczne, ale nie ogranicza ich to w ˝yciu w dominujàcej wi´kszoÊci, a nawet nie

potrafià si´ w stosunku do tej wi´kszoÊci samozidentyfikowaç jako „obcy”? Czyli

inaczej – jak dalece w Bu∏garii zasz∏y procesy asymilacji etnicznej i narodowej?

Asymilacja etniczna definiowana jest najcz´Êciej jako proces integracji, zaciera-

nie odr´bnoÊci mi´dzy grupami i tworzenie si´ nowych zbiorowoÊci na skutek

∏àczenia si´ co najmniej dwóch zbiorowoÊci etnicznych. Proces ten bywa cz´sto

naturalny i dobrowolny, jednak w wielu przypadkach, szczególnie w Bu∏garii

mia∏ on form´ wymuszania na mniejszoÊci rezygnacji z w∏asnej odr´bnoÊci. DziÊ,

po wymuszonej asymilacji, w Bu∏garii trudno okreÊliç, który z pisarzy uleg∏ na-

turalnym procesom i przyjà∏ dominujàce elementy bu∏garskiej kultury, a które-

mu t´ kultur´ narzucono gwa∏tem. Tak czy inaczej – zw∏aszcza podczas wyda-

rzeƒ wojennych na Ba∏kanach w latach 90. minionego wieku – zaczà∏ on podlegaç

zasadom przymusowej identyfikacji grupowej, np. „Bu∏garski Albaƒczyk”, a nie

„Albaƒczyk z Macedonii”. W czasie wojny domowej w sàsiedniej republice wy-

raênie bowiem wymuszano na Albaƒczykach bu∏garskich okreÊlenia si´ w kate-

goriach „my” – lojalni Albaƒczycy w Bu∏garii i „oni” – êli Albaƒczycy z Mace-

donii. Kwestia ta nabra∏a rangi narodowej. Bu∏garia, choç oficjalnie uzna∏a paƒstwo

macedoƒskie, to jednak nie uzna∏a odr´bnoÊci narodowej Macedoƒczyków, trak-

tujàc ich jako bu∏garskà mniejszoÊç narodowà poza granicami teraêniejszej oj-

czyzny, posiadajàcych wspólnà z Bu∏garami tradycj´ j´zyka i kultury. Dla Bu∏-

garów j´zyk macedoƒski to dialekt j´zyka bu∏garskiego, dla wielu Macedoƒczyków

zaÊ Bu∏garia to Ojczyzna-Matka znajdujàca si´ poza granicami ich ma∏ej ojczy-

zny – Macedonii. „Jak si´ ma matka Bu∏garia?” – to typowe pytanie zadawane
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Bu∏garowi przez Macedoƒczyka, gdy obaj spotykajà si´ poza granicami w∏asnych

krajów.

Podobny dysonans dotyczy bu∏garskich Turków. Zw∏aszcza w czasie wojny w Bo-

Êni i Hercegowinie (1992-1995), gdy bu∏garscy muzu∏manie (bu∏garscy Turcy)

zostali uto˝samieni z boÊniackimi Turkami (boÊniackimi Muzu∏manami) jako re-

prezentantami wielkiego Imperium Ottomanów. W czasie krwawego konfliktu

w BoÊni i Hercegowinie trudno by∏o bu∏garskim Turkom – nawet jeÊli dzia∏ania

wojenne odbywa∏y si´ w odleg∏ym kraju – eksponowaç swojà odr´bnoÊç kultu-

rowà i staraç si´ odbudowaç utraconà w czasie komunizmu mitologi´ narodowà

czy choçby etnicznà. Liberalna polityka asymilacyjna czy polityka promocyjna wo-

bec mniejszoÊci etnicznych i narodowych, w Êwietle takich wydarzeƒ, by∏a w Bu∏-

garii bardzo utrudniona.

Kolejnym zagadnieniem pojawiajàcym si´ w tej pracy jest wi´c pytanie o mo-

del asymilacji etnicznej i narodowej, jaki obowiàzuje w kulturze bu∏garskiej

w okresie transformacji. Czy jest ona liberalna i bliska modelowi polityki plu-

ralizmu, czy dyskryminujàca? W polityce liberalnej mniejszoÊci powinny byç nie

tylko uznane, ale nawet mieç pewne preferencje w ˝yciu publicznym i kultu-

ralnym, np. szko∏y dla mniejszoÊci powinny otrzymywaç wi´ksze fundusze, wy-

dawnictwa dotacje, a reprezentanci mniejszoÊci posiadaç zagwarantowane miej-

sca w lokalnych i centralnych w∏adzach. Pluralizm powinien zak∏adaç te˝ pewnà

symetrycznoÊç i trwa∏oÊç zró˝nicowania etnicznego, a co za tym idzie obecny

podzia∏ etniczny w Bu∏garii powinien byç trwa∏y, a nie sztucznie utrzymywany.

WÊród priorytetów rzàdu Symeona II Sakskoburggotskiego (2000-2005), opu-

blikowanych na oficjalnej stronie internetowej Rady Ministrów RB mo˝na prze-

czytaç, ˝e jednym z podstawowych dzia∏aƒ w∏adz paƒstwa jest integracja mniej-

szoÊci narodowych w bu∏garskim spo∏eczeƒstwie i rozwój bu∏garskiego modelu

etnicznego (www.government.bg/Government/Program). W 2001 r. powo∏ano

rzàdowà Agencj´ ds. MniejszoÊci w Bu∏garii, do czego de facto Bu∏garia zosta-

∏a zmuszona poprzez raporty Komisji Europejskiej wyst´pujàcej przeciwko ra-

sizmowi i nietolerancji przy Radzie Europy (Human Rights Raport ECRI, 98: 46)

i na ten cel otrzyma∏a 22 czerwca 2000 r. grant z Banku Âwiatowego w wyso-

koÊci 483 280 dolarów do wykorzystania do koƒca 2002 r. (IDF Grant for In-

tegration of Ethnic Minorities No. TF023842). Choç Agencja ds. MniejszoÊci

w Bu∏garii inspiruje powstawanie publikacji o mniejszoÊciach narodowych i et-

nicznych w Bu∏garii, publikacje te w swej treÊci ho∏dujà idei, ˝e koniecznoÊç

ochrony praw mniejszoÊci w Bu∏garii to problem raczej wymyÊlony ni˝ realny,

podobnie jak wymyÊlane sà problemy samej mniejszoÊci. W podobnym tonie

utrzymane sà komentarze publicystyczne do programu. Próby przekszta∏cenia Bu∏-

garii w wielonarodowe paƒstwo nie uczynià z nas Szwajcarii Ba∏kanów, ale z pew-

noÊcià przysporzà nam wielu nieprzyjemnoÊci. [...] Robienie nawet z Pomaków

mniejszoÊci, to zaczyn prawdziwej mieszanki wybuchowej dla Bu∏garii. (Petko-

wa: 2002). W tekstach tego typu królujà cytaty z literatury Jordana Jowkowa

(1880-1937), a zw∏aszcza z opowiadania ëÎ‡‚‡ Å˙Î„‡ÒÍ‡ (Chwa∏a bu∏garska)

(Jowkow 1978: 205-212), gdzie Jowkow, opowiadajàc o pi´knie Kjustend˝y,

opisuje ˝yjàcych tam Rumunów, Tatarów Krymskich, rosyjskich przesiedleƒców
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z najró˝niejszych sekt i okreÊla ich jako cudze, z∏e jakoÊciowo Êrodowisko, z które-

go jak samotna wyspa z granitu wystaje zdrowe i ˝ywotne spo∏eczeƒstwo Bu∏garów,

którzy zachowali ca∏à swà czystoÊç rasowà (Jowkow 1978: 207). W Bu∏garii ch´t-

nie cytuje si´ te˝ serbskiego nacjonalist´ Milorada Pavicia i nienawistnie od-

nosi do wszystkiego, co narodowo i kulturowo inne ni˝ bu∏garskie. Stàd te˝

sukces neofaszystowskiej formacji politycznej „Ataka”, która w wyborach par-

lamentarnych w 2005 r. zdoby∏a ponad 8 proc. g∏osów. Ciekawe te˝ jest stano-

wisko bu∏garskich humanistów, którzy mniejszoÊci rozpatrujà w kategoriach

„nasi” (dobrzy) – ale nie mniejszoÊç i „nie nasi” (êli) – mniejszoÊç. Kategoria

„nasi – dobrzy” i nie mniejszoÊç szczególnie dotyczy Ormian, którzy przybyli

na ziemie bu∏garskie po pogromie tureckim w 1915 r. (uwa˝a si´, ˝e to nie jest

mniejszoÊç ani narodowa, ani etniczna, bowiem, z racji tego, co wycierpieli, sà

jak „my” – Bu∏garzy i dlatego nie robi si´ mi´dzy „nimi” a „nami” ró˝nicy),

Rosjan przyby∏ych po Wojnie Krymskiej czy Macedoƒczyków, z racji wy˝ej ju˝

opisanych. Inni – „êli” i uznani za mniejszoÊç, to bu∏garscy Turcy (ale tylko ci,

co wyznajà islam i nie zmienili nazwisk na bu∏garskie), Cyganie, Karakaczanie,

Pomacy, a nawet Egipcjanie. Natomiast w stosunku do mniejszoÊci w´gierskiej,

polskiej, czeskiej, greckiej (szczególnie przyby∏ej na fali ruchów narodowowy-

zwoleƒczych w II po∏owie XIX w.) rozró˝nienie na „my – oni”, czy „êli – do-

brzy” nie jest a˝ tak wyraêne.

Nie mo˝na do literatury mniejszoÊci zaliczaç tekstów, których autorzy, majà inne

od bu∏garskiego pochodzenie etniczne, ale nie ogranicza to ich w ˝yciu w dominu-

jàcej wi´kszoÊci – pisze wprost Niko∏aj Artenow (1999: 11).

Jak wobec tego rozpatrywaç na przyk∏ad trylogi´ o Ormianach bu∏garskiej

Ormianki Sewdy Sewan, wydanej jeszcze w latach 80. XX w. – êÓ‰ÓÒÚÓ, êÓ‰ÓÒÚÓ
(1982, Rodosto, Rodosto), çflÍ˙‰Â Ì‡ Å‡ÎÍ‡ÌËÚÂ (1987, GdzieÊ na Ba∏kanach),

ÑÂ áÓ (1993, Deir ez Zor) i pisanej Êwiadomie „pod bu∏garskiego czytelnika”,

z wykorzystaniem nie tylko sygnifikacji kultury wr´cz obcej dla Ormian, ale te˝

elementów tradycyjnej powieÊci bu∏garskiej? (por. Ange∏owa-Damianowa 2003).

Jak te˝ nale˝y interpretowaç jeden z wczesnych wierszy Sewan z tomiku ä‡Ï˙Í
‚˙ı Û Í‡Ï˙Í (1974, Kamieƒ na kamieniu), w którym autorka pisze: Moja Arme-

nio!/ Ziemio moja, me skrzyd∏o,/ Polec´ do ciebie,/ By na naszej ziemi/ napisaç

jeszcze jeden wiersz,/ jaki winna jestem Bu∏garii. (Sewan: 1974). Podobnie trudno

o interpretacj´ twórczoÊci bu∏garskich ˚ydów, jak np. Walerego Petrowa, syna

Bu∏garki i ˚yda, który pisa∏ nie tylko pod bu∏garskim nazwiskiem, ale te˝ o spra-

wach typowych dla Bu∏garów i jak najbardziej odleg∏ych od problematyki mniej-

szoÊci ˝ydowskiej. Autor wyraênie poddawa∏ si´ autocenzurze. Po latach wspo-

mina∏: pami´tam, jak [ojciec] zareagowa∏, gdy powiedzia∏em mu, ˝e wiersze b´d´

podpisywaç nazwiskiem matki. Nie sprzeciwi∏ si´, ale w kàcikach jego oczu poja-

wi∏a si´ mgie∏ka (Saradiew 1977: 12). Jeszcze trudniej by∏o bu∏garskim Turkom,

którym na si∏´ re˝im Georgi Trajkowa (1964-1971) i potem Todora ˚iwkowa

(1971-1989) pozmienia∏ nazwiska i imiona i obarczy∏ pi´tnem ÊwiadomoÊci, ˝e

za uto˝samianie si´ z „obcà” kulturà grozi im albo wygnanie, albo obóz pracy

w Belene. Pierwsza akcja zmiany nazwisk mia∏a miejsce w Bu∏garii ju˝ w latach

50. Podj´to jà ponownie w roku 1964, a w latach 1971-1973 kontynuowano.
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W 1974 roku w obozie koncentracyjnym na wyspie Belene na Dunaju na tysiàc

wi´êniów po∏ow´ stanowili Pomacy i Turcy. W∏adze uzna∏y Turków bu∏garskich

za poturczonych S∏owian, co mia∏o w rozumieniu propagandy usprawiedliwiaç re-

presje antytureckie, od których w czasach ˚iwkowa rozpocz´to w 1977 roku ak-

cj´ przymusowej bu∏garyzacji Turków. W czasach komunizmu wielu pisarzy nale-

˝àcych do tureckiej mniejszoÊci narodowej, ˝eby prze˝yç bàdê nie trafiç na Belene

musia∏o pisaç hymny pochwalne na czeÊç narodu bu∏garskiego.

W tym aspekcie problem mniejszoÊci etnicznych i narodowych oraz ich lite-

ratur w Bu∏garii jest nie tylko wa˝ny, ale te˝ bardzo powa˝ny. Waga problemu

wynika te˝ z tego, ˝e nowe zjawiska w literaturze mniejszoÊci bu∏garskich opi-

sywane w ciàgu ostatnich lat sà wieloaspektowe, a wieloaspektowy tekst otwie-

ra zwykle ró˝norodne mo˝liwoÊci interpretacji.

Równie˝ procesy asymilacji sà wielowymiarowe, choç generalnie prowadzà

w jednym kierunku. Procesy pluralizmu zaÊ majà wiele wymiarów i wiele mo˝-

liwoÊci przejawiania si´. Pytanie tylko, czy w bu∏garskiej kulturze, gdzie mniej-

szoÊç by∏a i jest nadal poddana presji spo∏ecznej i politycznej, przejawem typo-

wym dla pluralizmu nie jest li tylko instynkt samozachowawczy asymilowanej na

si∏´ mniejszoÊci, albo te˝ tylko parasol ochronny przed ksenofobicznym bu∏gar-

skim nacjonalizmem? Te pytania na razie pozostajà bez odpowiedzi. Podobnie

jak pytanie, na ile silna jest ksenofobia mniejszoÊci etnicznych i narodowych

w Bu∏garii wobec samych Bu∏garów. Dane statystyczne, opracowane przez Ko-

mitet Helsiƒski i opublikowane w ksià˝ce ÖÚÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÂÒ‡ ‚ Å˙Î„‡Ëfl (2000,

Prasa etniczna w Bu∏garii), równie˝ nie odpowiadajà na te pytania. Wed∏ug et-

nicznego profilu wydaƒ antybu∏garskie nastroje z zaznaczeniem dyskryminacji

etnicznej wykazujà zaledwie macedoƒscy uchodêcy, natomiast w ca∏ej reszcie

wydaƒ stosunek do Bu∏garów jest „nieokreÊlony”. Stosunek do Bu∏garów jako

narodu w proc. publikacji (ÖÚÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÂÒ‡ ‚ Å˙Î„‡Ëfl 2000: 167).

MniejszoÊç Pozytywny Neutralny Negatywny NieokreÊlony

Ormianie 3,9 1,3 Brak 94,8

Wo∏osi/Rumuni 11,9 11,9 Brak 76,1

˚ydzi 18,5 6,2 0,4 74,8

Macedoƒczycy 1,2 23,8 10,7 64,3

Cyganie 6,5 19,4 4,6 64,3

Rosjanie 17,6 5,9 Brak 76,5

Turcy 8,5 6,8 5,1 79,7

W Bu∏garii trudno jest równie˝ okreÊliç, jak du˝à cz´Êç spo∏eczeƒstwa stano-

wià mniejszoÊci etniczne i narodowe. Statystyki bowiem nie ujmujà w grupach

mniejszoÊci tych, którym zmieniono nazwiska na bu∏garskie (niektórzy nie po-

wrócili jeszcze do starych nazwisk) oraz tych, których jedno z rodziców jest Bu∏-

garem, itd. Nie ujmuje si´ te˝ Karakaczan – bu∏garskich nomadów, czy Poma-

ków – bo religia nie jest wyznacznikiem etnicznoÊci. Dlatego wed∏ug oficjalnych

danych 85 proc. mieszkaƒców Bu∏garii to Bu∏garzy, a jedynà wi´kszà mniejszo-
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Êcià poza bu∏garskimi Turkami (ok. 760 tys. – 9 proc.) sà Cyganie (250 tys. –

3,4 proc.) (Perry 1995: 57-61). Inni autorzy dodajà do liczby mniejszoÊci rów-

nie˝ Pomaków (250 tys. – 3,4 proc.) (Zunjic 1998, Statistical Breakdown), ale

Pomacy – podobnie jak Karakaczanie czy ˚ydzi – nie sà uj´ci w oficjalnych sta-

tystykach paƒstwa. Nawet amerykaƒskie CIA w World Factbook podaje podob-

ne dane: Bu∏garzy – 83,6%, Turcy – 9,5%, Cyganie – 4,6%, inni – 2,3% (w tym

Macedoƒczycy, Ormianie, Tatarzy Krymscy, Karakaczanie) (www.cia.gov). Po-

makom, Karakaczanom, Cyganom, ˚ydom Bu∏garia niech´tnie chce przyznaç sta-

tus grupy etnicznej (por. www.government.bg: ÑÓÍÎ‡‰ Ì‡ êÂÔÛ·ÎËÍ‡ Å˙Î„‡Ëfl).

Bu∏garscy Cyganie

Cyganie, obok Karakaczan i Pomaków, sà najbardziej charakterystycznà gru-

pà etnicznà w Bu∏garii. W czasie II wojny Êwiatowej marionetkowy rzàd Bu∏ga-

rii by∏ nieczu∏y na niemieckie uprzedzenia rasowe, nawet po przystàpieniu Bu∏-

garii do paƒstw Osi w 1941 r. Cyganów urodzonych poza Bu∏garià nie wysy∏ano

do obozów koncentracyjnych, lecz deportowano, wbrew naciskom Niemców, a Cy-

ganie urodzeni na terenach bu∏garskich i ziemiach przy∏àczonych do Bu∏garii

w czasie wojny mieli si´ lepiej ni˝ w paƒstwach sàsiednich (Fraser 2001: 198).

Naród bu∏garski jest w porównaniu z naszym mentalnie nieoÊwiecony z ideologicz-

nego punktu widzenia. Przez ca∏e ˝ycie mieszkajàc razem z Ormianami, Grekami

i Cyganami, Bu∏garzy w ˚ydzie nie widzà nic z∏ego, co mog∏oby stanowiç usprawie-

dliwienie dla specjalnych Êrodków przedsi´wzi´tych przeciwko niemu – pisa∏ o tzw.

sprawie cygaƒskiej wys∏annik Hitlera z Sofii (Kenrick i Puxon 1972: 131; Fraser

2001: 198). A w artykule ê‡ÒËÁÏ˙Ú ÔÓ‰ Á‡ÍËÎ‡Ú‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„ËflÚ‡ (1939, Ra-

sizm pod przykrywkà biologii) opublikowanym w îËÎÓÒÓÙÒÍË ÔÂ„ÎÂ‰ (Przeglàd

Filozoficzny) prof. Dimityr Micha∏czew prowadzi polemik´ z prof. Stefanem

Konsu∏owem o brakach rasowych u Cyganów. Micha∏czew udowadnia, ˝e tam,

gdzie Cyganie prowadzili ˝ycie osiad∏e (przesiedleni z Bizancjum w XII w. na

wschodniej bu∏garskiej granicy, Kotlensko) zdo∏ali stworzyç nawet swojà inteli-

gencj´ (Micha∏czew 1939). Po wojnie, w komunistycznej ju˝ Bu∏garii, kampania

asymilacji Cyganów trwa∏a ponad 30 lat. Zarzàdzenie z 1958 r. zakazywa∏o Cy-

ganom podró˝owania i nakazywa∏o w∏adzom lokalnym kierowanie ich do robót

w fabrykach i ko∏chozach. Stare cygaƒskie dzielnice burzono, a rodziny przeno-

szono do bloków, przydzielajàc im oddalone od siebie mieszkania. Sztucznie

tworzono cygaƒskà klas´ Êrednià, a o cygaƒskich poetach i pisarzach Êpiewano

wr´cz pieÊni, jak o przodownikach pracy (por. socrealistycznà krytyk´ twórczo-

Êci literackiej Usin Kerima od 1955 r.).

Od 1969 r. wprowadzono specjalne szko∏y podstawowe dla dzieci cygaƒskich,

gdzie obowiàzywa∏ zakaz mówienia w j´zyku romani; absolwentów kierowano

na nauk´ zawodu i do szkó∏ technicznych. W tym samym czasie rzàd zamyka∏

cygaƒskie gazety, odbiera∏ majàtek stowarzyszeniom. Od lat 70. nazwa Cygan

zacz´∏a znikaç z dokumentów. Wszyscy, którzy nosili nies∏owiaƒskie imiona,

musieli je zmieniç na bu∏garskie. W mediach obowiàzywa∏a blokada informacyj-
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na, a cenzura nie dopuszcza∏a u˝ywania s∏ów „Cygan”, „Cyganie”, „Rom”. W la-

tach 80., w odró˝nieniu od sàsiedniej Jugos∏awii, gdzie Cyganie otrzymali w 1981 r.

oficjalnie w∏asnà Ì‡Ó‰ÌÓÒÚ (narodowoÊç), w Bu∏garii paƒstwo wprowadzi∏o

zakaz wszystkiego, co mia∏o w kulturze jakikolwiek podtekst turecki lub cygaƒ-

ski, a w muzyce jakiekolwiek cygaƒskie lub tureckie brzmienie (Fraser 2001:

206-208). DziÊ, w okresie transformacji, pomi´dzy Bu∏garami a Cyganami nie

ma nici porozumienia, brakuje kontaktu (Tomowa 1995; 1998; UNDP 2001;

Ringold 2000). Cyganie unikajà Bu∏garów, bowiem re˝im totalitarny zmieni∏ im nie

tylko imiona i nazwiska, zabra∏ tabory, ale te˝ zamknà∏ ich teatry, szko∏y, gazety,

zabra∏ domy, a zostawi∏ tylko ból i cierpienie – pisze Ljudmi∏a Grigorowa (1999:

157-158).

Równie˝ twórczoÊç bu∏garskich Cyganów przesiàkni´ta jest cierpieniem. Sali

Jbrahim mówi wprost o dyskryminacji i rasizmie: Nie ma nic gorszego, ni˝ to, ˝e

cz∏owiek nie akceptuje cz∏owieka. Wszak wszyscy jesteÊmy dzieçmi Boga – mówi∏a

w wywiadzie dla tygodnika literackiego Litwestnik (1994, nr 44) Sali Jbrahim

(za: Grigorowa 1999), cygaƒski mistrz poetyckiego kunsztu. Sali Jbrahim ucieka

w sztuk´ i poezj´ przed samotnoÊcià. Bu∏garzy jej nie akceptujà, bo jest Cygan-

kà, a Cyganie – jak powiedzia∏a w wywiadzie – nie rozumiejà, dlaczego jest in-

na od nich. W jej twórczoÊci przebija pragnienie bycia „takim samym” i ˝eby

tylko niczym nie ró˝niç si´ od otaczajàcego jà spo∏eczeƒstwa (za: Grigorowa

1999). Wiersz Sali Jbrahim áÏËÈÒÍ‡ Ò˙ÎÁ‡ (¸za ˝mii) z tomiku äÓÒÏË˜Ì‡
Î˛·Ó‚ (1993, Kosmiczna mi∏oÊç) to zryw wszechogarniajàcej mi∏oÊci do Êwiata

i bolesne cierpienie za „grzech pierworodny bycia Cyganem” (Jbrachim Sali:

1993a). Za jakie grzechy p∏aczesz, Romie? – pisze w wierszu O, Cyganie (é,
êÓÏ‡) – czy przegrzeba∏eÊ kieszeƒ Boga i wyciàgnà∏eÊ wszy i krosty stamtàd? (Jbra-

him 1993a). W twórczoÊci Sali Jbrahim grzech pierworodny bycia Cyganem sta-

je si´ tak ogromnà si∏à zniszczenia, ˝e tylko si∏y kosmiczne mogà cz∏owieka ura-

towaç przed zag∏adà. Szczególnie widoczne jest to w wierszu ä‡Î‡ (Obrzucona

b∏otem) z tomiku ÉË‚Ì‡ Á‡ Ö‚‡ (1993, Bransoletka dla Ewy): Si∏y kosmiczne /za-

bierzcie mnie stàd/ bym mog∏a si´ uratowaç.../ O, ojcze, Ânie/ O, matko Noc/ Ra-

tujcie mnie! (Jbrahim Sali 1993b).

Równie etnicznie „rozbity” jest Asen Merkow. To, co w nim cygaƒskie, stara

si´ wyrzuciç ze swej osobowoÊci poetyckiej, autor ma bu∏garskie imi´ i nazwi-

sko, historycznà pami´ç i teraêniejsze ˝ycie i nie ukrywa, ˝e boi si´ byç Cyga-

nem w Bu∏garii. Swój strach skrywa w miniaturze mi∏osnej, w pejza˝u (Merkow

1998). Podobnie etnicznie rozbity jest Wasi∏ Czeprazow. W tomiku àÒÍ‡Ï ‰‡
Ò˙ÏÌÂ (1996, Chcia∏bym ˝eby nasta∏ zmierzch) podmiot czuje potrzeb´ wykaza-

nia etnicznej lojalnoÊci wobec Bu∏garów. Jest Cyganem tylko z pochodzenia i z te-

go jest dumny, ale nieustannie czuje potrzeb´ podkreÊlenia, ˝e jest Bu∏garem.

Cygaƒska duma w jego wierszach przeszyta jest strachem, a odr´bnoÊç kulturo-

wa zabijana w zalà˝ku. Znacznie dalej idzie Georgi Paruszew, redaktor naczel-

ny cygaƒskiego biuletynu ˚itan, autor tomików poetyckich: ôÂ ‰ÓÈ‰Â ÔÂÒÂÌ
(1997, Nadejdzie pieÊƒ); ãÛ‰ÌËˆ‡ Á‡ ˆË„‡ÌË (2002, Dom wariatów dla Cyga-

nów), który w wierszu àÁÔÓ‚Â‰ ÔÂ‰ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ (Spowiedê przed s∏oƒcem), jako

Cygan z bu∏garskim imieniem, kwesti´ cygaƒskiego pochodzenia traktuje jak ra-
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n´, która nieustannie go boli i spala jak „˝ywy w´giel”. W jego pe∏nej finezji,

bardzo lirycznej i pisanej wystylizowanym j´zykiem poezji, bycie Cyganem to

przede wszystkim bycie cz∏owiekiem nowoczesnej technologii, obywatelem wiel-

kiego miasta. Ca∏a reszta to tylko zb´dne rekwizyty, które zadajà ból.

Paruszew, Czeprazow, Merkow, Ana Bojanowa, Jasziar Malik, a nawet Sali

Jbrahim to – zdaniem bu∏garskiej badaczki literatury Romów, Ljudmi∏y Grigo-

rowej – autorzy w∏àczajàcy si´ w wiodàce tendencje wspó∏czesnej literatury bu∏-

garskiej, pos∏ugujàcy si´ terminami takimi, jak modernizm, postmodernizm,

neoawangardyzm (Grigorowa 1999: 165).

TwórczoÊç cygaƒskich Romów pisana jest w wi´kszoÊci w j´zyku bu∏garskim.

Niemniej jednak w 1996 r. wyszed∏ pierwszy tom wierszy Michai∏a Petrowa ÑÛ¯‡Ú‡
ÏË (Moja dusza) pisanych w elrijskim, cygaƒskim dialekcie sofijskim, By∏ to bo-

daj˝e pierwszy twórca cygaƒski, który w wierszu äÓ„Ó ‰‡ ÔÓÔËÚ‡Ï (Kogo bym

nie spyta∏) zidentyfikowa∏ si´ wprost – jestem Cyganem: Znam matk´ swojà/ Jed-

nà da∏ mi Bóg/ Znam j´zyk swój/ Jego da∏ mi Bóg./ Z matkà i j´zykiem/ Najbo-

gatszym wszak.../ Cygan, to ja. (Petrow 1996, Kogo da popitam).

Bu∏garscy Turcy

W latach 1396-1878 Bu∏garia znajdowa∏a si´ pod tureckim jarzmem. Impe-

rium su∏tanów prowadzi∏o na podbitych terenach szczególnie silnà polityk´ wy-

naradawiania i cz´Êciowo wymusza∏o si∏à, a cz´Êciowo poprzez nadawanie przy-

wilejów spo∏ecznych, zmian´ religii z tradycyjnie ortodoksyjnej na islam.

W przejawionym przez Boga gniewie zosta∏o dozwolone, by niewierni ostro si´ mÊcili

na wiernych, i du˝a by∏a liczba niewiernych przeciwko wiernym. O, Wstydzie. I wie-

lu przesz∏o na niegodnà wiar´ w Mahometa: jedni pod naporem strachu, inni skru-

szeli pochlebstwami lub zdobyci dzi´ki materialnym prezentom, kolejni zaÊ do∏à-

czyli do wrogów, gdy – ze wzgl´du na swe prostactwo – ulegli omamie pism,

i z przebieg∏oÊci – tak w èÓı‚‡ÎÌÓ ÒÎÓ‚Ó Á‡ îËÎÓÚÂfl (S∏owo pochwalne dla Fi-

lotei) metropolita Joasaf Bdinski op∏akiwa∏ w 1394 r. upadek bu∏garskiej stolicy

– Tyrnowa, która w 1393 r. dosta∏a si´ w r´ce Turków osmaƒskich (Joasaf Bdin-

ski 1982). Trzy lata po Tyrnowie pad∏ Widyƒ i Bu∏garia znik∏a z mapy Êwiata na

5 stuleci – do 1878 roku. Uwa˝a si´, ˝e powsta∏a w 1762 r. S∏owianobu∏garska

Historia (àÒÚÓËfl ÒÎ‡‚flÌÓ·˙Î„‡ÒÍ‡, wyd. polskie 1981) Paisija Chilendar-

skiego (1722-1773) jest poczàtkiem bu∏garskiego odrodzenia w literaturze, bo-

wiem ojciec Paisij próbuje wzbudziç poczucie bu∏garskiej to˝samoÊci narodowej,

nak∏ania Bu∏garów do kultywowania tradycji przodków mimo usilnego t∏umie-

nia „bu∏garskoÊci” przez tureckiego tyrana. NakreÊlony w∏aÊnie wtedy w litera-

turze bu∏garskiej negatywny obraz Turka niewiele do dziÊ si´ zmieni∏. Paisij Chi-

lendarski przedstawia Turków jako z∏odziei, grabie˝ców, bezwzgl´dnych tyranów,

którzy za cel majà niszczenie wszystkiego, co ma przejaw wartoÊci bu∏garskich

i chrzeÊcijaƒskich zarazem. Po wojnie rosyjsko-tureckiej i wyzwoleniu Bu∏garii,

na terytorium paƒstwa bu∏garskiego pozosta∏a ogromna liczba muzu∏manów

i mniejszoÊci tureckiej. Los Turków, którzy zostali w Bu∏garii po 1878 r., podle-
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ga∏ ró˝nym liniom politycznym – od tolerancji po wrogów ludu i nienawiÊç ra-

sowà (por.: Stojanow 1994, 1998; ˚eljazkowa 1998).

LudnoÊç muzu∏maƒska w Bu∏garii sk∏ada si´ z trzech grup etnicznych: Tur-

ków, tureckoj´zycznych Cyganów, którzy przybyli w XV wieku na Ba∏kany, oraz

z Pomaków, potomków ludnoÊci pasterskiej z rejonów górskich, która w Êre-

dniowieczu przesz∏a na islam i przyj´∏a obyczaje tureckie – ˝yjàcy g∏ównie w Ro-

dopach, Haskowie, Kyrd˝ali, Pazard˝iku, w Razgradzkim oraz w Macedonii Pi-

riƒskiej. W 1878 roku prawdopodobnie blisko po∏owa ludnoÊci Bu∏garii wyznawa∏a

islam. Wed∏ug spisu z 1887 roku na 2,3 mln ludnoÊci Bu∏garii w ówczesnych gra-

nicach przypada∏o 600 tys. Turków i poturczonych Cyganów oraz 68 tys. Poma-

ków (razem 29%) (˚eljazkowa 1998: 11-12). Pomacy, których poziom Êwiado-

moÊci religijnej przewy˝sza∏ bu∏garskie poczucie to˝samoÊci narodowej, stanowili

grup´ uznawanà w Turcji za Turków. Bu∏garzy chcàc zwiàzaç Pomaków z naro-

dem bu∏garskim i zapobiec ich uto˝samianiu si´ z Turkami, twierdzili, ˝e sà to

poturczeni Bu∏garzy i w zwiàzku z tym odrywali „s∏owiaƒskich mahometan” od

islamu i niszczyli ich tradycyjnà kultur´, zakazali mówiç we w∏asnym j´zyku.

Wobec bu∏garskich Pomaków roszczenia majà równie˝ Grecy i twierdzà, ˝e Po-

macy – podobnie jak Karakaczanie – jest to zislamizowany grecki lud pastersko-

-koczowniczy, który zasiedli∏ terytoria obecnej Bu∏garii jeszcze w czasach pano-

wania tam Bizancjum. Ta wersja by∏a szczególnie eksplikowana w Grecji, gdy

w 1945 roku Ateny chcia∏y oderwaç od Bu∏garii region Rodopów i – aby uza-

sadniç zmian´ granicy – wysun´∏y teori´ odr´bnego od Bu∏garów i Turków na-

rodu pomackiego. Po pora˝ce komunistów w czasie wojny domowej w Grecji

(1949) Pomacy, jako pierwsi w komunistycznej Bu∏garii, stali si´ ofiarà pobu∏-

garzania tureckoj´zycznych i muzu∏maƒskich mniejszoÊci etnicznych przeprowa-

dzanego poprzez zmian´ ich imion i nazwisk, zamykanie instytucji kulturalnych,

szkó∏, wreszcie deportacj´. Po nich nadesz∏a kolej na bu∏garskich Turków.

Turcy cieszyli si´ prawami narodowymi w Bu∏garii jedynie za rzàdów Alek-

sandra Stambolijskiego (1919-1923), nast´pnie byli ju˝ tylko tolerowani, a w koƒ-

cu brutalnie przeÊladowani z u˝yciem wojska, s∏u˝b specjalnych i milicji. Mniej-

szoÊç tureckoj´zyczna w Bu∏garii zamieszkuje g∏ównie w dwóch regionach na linii:

Kyrd˝ali-Momczilgrad-Mastanli-Smolian i Deliorman-Razgrad-Szumen-Tyrgowisz-

te oraz w okolicach Ruse, Silistry, To∏buchina, Warny, Burgasu i P∏owdiwu. Jed-

na trzecia Turków ˝yje w dawnym okr´gu Kyrd˝ali (wed∏ug starego podzia∏u ad-

ministracyjnego). W 1975 roku ludnoÊç tureckoj´zyczna stanowi∏a tu 70,5%

(wed∏ug szacunków z 1989 roku – 89%), a w Razgradzkim prawie 50% miesz-

kaƒców. (˚eljazkowa 1998: 12-19). Bu∏garski wódz Todor ˚iwkow, by∏ wystarcza-

jàco màdry, aby oceniç swe si∏y i dlatego zamiast rzuciç si´ na ca∏y naród, znalaz∏

sobie zbawczà ofiar´ w postaci mniejszoÊci tureckiej. Wola∏ przeprowadziç represje

przed reformami [komunistycznymi] i to w momencie, gdy kraj by∏ w ostrym kry-

zysie energetycznym – pisze P∏amen Cwetkow (2003: 282-283). Grupa „ludowych,

narodowych naukowców” rozpocz´∏a wraz z aparatem paƒstwowym tzw. proces

odrodzeniowy i wykazywa∏a „naukowe dowody”, ˝e w Bu∏garii nigdy nie by∏o

ludnoÊci tureckoj´zycznej, a jest to tylko wymys∏ imperialnej polityki Turcji, ja-

ko spadkobierczyni Osmaƒskiego Imperium. Partyjnemu aparatowi naukowców
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z pomocà przyszli policja i wojsko. W szko∏ach i miejscach publicznych zaczà∏

obowiàzywaç zakaz porozumiewania si´ po turecku, wprowadzono zakaz wyda-

wania tureckich gazet i ksià˝ek, zamkni´to tureckie teatry i meczety, w okresie

od lat 60. do koƒca 80. z Bu∏garii przegnano – wed∏ug ró˝nych danych od 300

do 800 tys. Turków (Cwetkow 2003: 382). Zimà 1984/85 r. stwierdzono, ˝e

w Bu∏garii Turków nie ma, sà tylko „Bu∏garzy z tureckà ÊwiadomoÊcià narodo-

wà” i t´ ÊwiadomoÊç trzeba im zmieniç. W∏adze uzna∏y Turków bu∏garskich za

poturczonych S∏owian, co mia∏o w rozumieniu propagandy usprawiedliwiaç re-

presje antytureckie, od których rozpocz´to ju˝ w 1977 roku akcj´ przymusowej

bu∏garyzacji. Tureckie prawa narodowe systematycznie ograniczano a˝ do wyda-

nia w Swilengradzie ca∏kowitego zakazu pos∏ugiwania si´ j´zykiem tureckim

(3.08.1984 r.). Na prze∏omie lat 1984/1985 rozpoczà∏ si´ kolejny proces przymu-

sowej bu∏garyzacji, do której wst´pem by∏a zmiana imion i nazwisk z muzu∏maƒ-

skich na bu∏garskie, a nast´pnie przymusowa wymiana dowodów osobistych. Armia

i policja zablokowa∏y 14 bu∏garskich okr´gów i przeprowadzajàc tam akcje cha-

rakteru militarnego zabrano dowody osobiste 840 tys. Turkom (Waksberg 2004).

Opornych bito, aresztowano lub zabijano; w okr´gu Kyrd˝ali mordowano nawet

kobiety i dzieci (w samym Mastanli zabito 40 osób) (Grochowska 2003: 16).

W styczniu 1985 roku wprowadzono ca∏kowity zakaz wydawania tureckich gazet

i ksià˝ek, mówienia po turecku w miejscach publicznych (za pos∏ugiwanie si´

tureckim nak∏adano grzywny), zamkni´to wiele meczetów, zlikwidowano audy-

cje radiowe. Do lutego 1985 r. zmieniono nazwiska 814 tys. osób na planowane

820 tys. Do jesieni 1989 r. zamordowano co najmniej 400 Turków, a oko∏o

10 tys. aresztowano. W okresie 1984-1989 w obozie Belene na Dunaju uwi´zio-

no 423 osoby, a 314 zes∏ano na 1-3 lat do oddalonych miejsc osiedlenia. 1500

osób zam´czono (Raport Bulgaristan’da Türk Halklari, http://www.turan.tc/turk/bul-

turk, 2005). Gdy premier Turcji, Turgut Ozal, zaproponowa∏ przyj´cie wszyst-

kich Turków, ˚iwkow odmówi∏, choç autorzy „odrodzenia narodowego” na po-

czàtku planowali wydanie Turkom za odp∏atnoÊcià 550 tys. osób i w ten sposób

pozbycie si´ ich z kraju. W tzw. procesy odrodzeniowe w Bu∏garii w∏àczono za-

równo kino jak i literatur´. I w∏aÊnie w tym kontekÊcie Anton Donczew dosta∏

polecenie napisania ksià˝ki o „z∏ych” Pamakach i Turkach w Rodopach. Czas

wyboru (1967; ÇÂÏÂ ‡Á‰ÂÎÌÓ, 1964,) cieszy si´ do dnia dzisiejszego tak ogrom-

nym powodzeniem w Bu∏garii, ˝e w 2002 r. zorganizowano, pod patronatem

prezydenta, oficjalne uroczystoÊci z okazji jej szesnastego wydania (por.: Wrinat-

-Niko∏ow 2004). Po upadku komunizmu sprawa pobu∏garzania Turków znalaz∏a

si´ w prokuraturze, ale ta przewleka dzia∏ania i wcià˝ nie mo˝e znaleêç winnych

akcji „odrodzenia narodowego”.

W kwestiach bu∏garsko-tureckich nad teraêniejszoÊcià prawnà prym wiodà

w Bu∏garii historyczne zasz∏oÊci. Przypomina si´, ˝e równie˝ w okresie 1880-1926

Bu∏gari´ opuÊci∏o ok. 500 tys. Turków. Po cz´Êci powodowane to by∏o falà an-

tytureckiego terroru w m∏odym paƒstwie bu∏garskim, wywo∏anym niepodleg∏o-

Êciowà euforià, a te˝ i reakcjà na masowe masakry Bu∏garów przez wojska tu-

reckie, zasilane przez nieregularne bandy muzu∏maƒskich ochotników, od 1876 r.,

gdy liczb´ bu∏garskich ofiar szacowano na co najmniej 12 tys. ludzi (Ko∏odziej-
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czyk 2000: 22). Dane statystyczne – liczby – zwykle bardziej przemawiajà do wy-

obraêni ni˝ historie pojedynczych ludzi czy ca∏ych narodów. W latach 1924-1945

Bu∏gari´ opuÊci∏o oko∏o 123 tys. Turków, a w latach 1946-1955 – 156 tys. W okre-

sie 1966-1977 z Bu∏garii wyjecha∏o 53 tys. Turków, w roku 1978 – 61 tys. i w roku

1989, do 22 sierpnia, kraj opuÊci∏o na sta∏e 210 tys. bu∏garskich Turków. Do upad-

ku komunizmu w sumie do Turcji przesiedli∏o si´ ponad milion muzu∏manów

(Dimotrow 2000: 185-186).

Protesty tureckie zacz´∏y si´ 6 maja 1989 roku od strajku g∏odowego 4 osób

w Razgradzie. 19 maja dosz∏o w tym mieÊcie do manifestacji. Masowe demon-

stracje i starcia z policjà szybko obj´∏y wiele miast, wreszcie 20 maja wybuch∏ ma-

sowy, ogólnokrajowy strajk g∏odowy bu∏garskich Turków. Komunistyczny lider Bu∏-

garii, Todor ˚iwkow podjà∏ decyzj´ o natychmiastowym wydaleniu mniejszoÊci

tureckiej z Bu∏garii. Latem 1989 r. pozwolono Turkom opuÊciç kraj, ale nie ze-

zwolono im na zabranie ani mienia, ani pieni´dzy (Raport Bulgaristan’da Türk

Halklari: 2005). 18 lipca 1989 roku 121 intelektualistów (g∏ównie pisarzy: Radoj

Ralin, Petko Simeonow, B∏aga Dimitrowa, Waleri Petrow) zaapelowa∏o o przy-

wrócenie praw obywatelskich Turkom, ale re˝im jeszcze bardziej wzmóg∏ tylko

przeÊladowania. Odpowiedzià w∏adz Bu∏garii na wzrastajàcà w latach 1988-1989

aktywnoÊç opozycji by∏a poczàtkowo kampania oszczerstw, a nast´pnie dzia∏ania

si∏owe przeciw tureckim i bu∏garskim demonstrantom. Fali spo∏ecznego niezado-

wolenia, którà wywo∏a∏o zamordowanie przez wojsko 30 uczestników pokojowych

manifestacji tureckich (20 maja 1989 r.), nie uda∏o si´ jednak powstrzymaç. Ostat-

nimi próbami spacyfikowania spo∏eczeƒstwa by∏y dekret Rady Paƒstwa o „mobi-

lizacji cywilnej w czasie pokoju” (4 lipca) oraz skazanie przez sàd w Warnie sy-

gnatariuszy lipcowego „listu 121 intelektualistów” (17 sierpnia), który by∏ protestem

przeciw przeÊladowaniom mniejszoÊci tureckiej (Patek, Rydel, W´c 2000: 121-122).

PrzejÊciowy okres po 1989 roku pomiesza∏ stare klasyfikacje, zbli˝y∏ do siebie i prze-

miesza∏ rzeczy, które wczeÊniej by∏y oddzielone – skonstatuje póêniej Bogdan Bog-

danow (2001: 21). W ostatnich dniach komunizmu, mi´dzy 20 maja a 22 sierpnia

1989 r., 320 tys. Turków opuÊci∏o Bu∏gari´, z czego cz´Êç wróci∏a po 1990 r.

Upadek komunizmu i odsuni´cie od w∏adzy ˚iwkowa nie uregulowa∏o kwestii

turecko-bu∏garskich, chocia˝ pod naporem ulicy, w po∏owie listopada 1990 ro-

ku, wydano w Bu∏garii ustaw´ o przywróceniu prawdziwych nazwisk. Bu∏gar-

ski rzàd Popowa zwleka∏ jednak z przyznaniem Turkom choçby minimalnych

praw w dziedzinie oÊwiaty. Ministerstwo szkolnictwa wypowiedzia∏o si´ te˝

zdecydowanie przeciw szko∏om tureckim. Od marca 1991 roku Turcy organi-

zowali wiece i rozpocz´li strajk szkolny, co spowodowa∏o, ˝e w roku szkolnym

1991/92 wprowadzono dla dzieci fakultatywnà nauk´ j´zyka tureckiego w roz-

miarze 4 godzin tygodniowo, ale po lekcjach i tylko dla tych dzieci, których

rodzice wczeÊniej zadeklarowali takà ch´ç. Do szczególnie ostrego polityczne-

go konfliktu na tle etnicznym w Bu∏garii dosz∏o w 1999 r., gdy lider nie zare-

jestrowanej nacjonalistycznej Partii Turków Bu∏garskich Adem Kenan doma-

ga∏ si´ autonomii dla Rodopów i Ludogoria – regionów zamieszka∏ych

w wi´kszoÊci przez Turków oraz zniesienia w Konstytucji Bu∏garii zapisu, ˝e

jest to paƒstwo jednonarodowe.
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Mo˝na uznaç, ˝e od 1997 r., po utracie w∏adzy przez komunistów (rzàdy An-

drieja ¸ukanowa i ˚ana Widenowa), kwestia turecka w Bu∏garii sta∏a si´ ele-

mentem gry politycznej pomi´dzy samymi Bu∏garami. Próba zamkni´cia cz´Êci

zak∏adów Bulgartabak w rejonach zdominowanych przez mniejszoÊç tureckà,

które by∏y jedynym êród∏em utrzymania dla bu∏garskich Turków, ˝yjàcych z upra-

wy tytoniu, w 1999 r. omal˝e nie doprowadzi∏a do otwartego konfliktu etnicz-

nego, podsycanego przez si∏y postkomunistyczne pragnàce zdestabilizowaç kraj

i w ten sposób ponownie przejàç w∏adz´. Nie bez trwogi podkreÊlano wówczas

w publikacjach prasowych i politologicznych, ˝e Bu∏garia w kwestii tureckiej

mo˝e powtórzyç wariant boÊniacki i macedoƒski (Jbrahim Kamil 2001; Memi9oglu

1999). Po Cyganach i bu∏garskich muzu∏manach [Pomakach], Turcy sà trzecià mniej-

szoÊcià narodowà, wobec której stosowano w Bu∏garii tak nieludzkie metody repre-

sji – pisze Cwetkow (2003: 382).

Jbrahim Ja∏ymow, który w Wy˝szym Instytucie Islamu w Sofii wyk∏ada histori´

muzu∏manów w Bu∏garii twierdzi, ˝e Turcy bu∏garscy majà bardzo wyraênà naro-

dowà ÊwiadomoÊç; mówià: jestem Turkiem. Pomacy si´ wahajà. Ci w Rodopach

Zachodnich uwa˝ajà, ˝e sà muzu∏manami i Turkami, choç prawie nie znajà turec-

kiego. W regionach Centralnych – w okolicach Smolianu – uwa˝ajà si´ za muzu∏-

manów i Bu∏garów. We Wschodnich – w okolicach Kyrd˝ali – twierdzà, ˝e nie sà

ani Bu∏garami, ani Turkami, tylko Pomakami. Ka˝da w∏adza wykorzystywa∏a to

wahanie – pisze Magdalena Grochowska (Grochowska 2003: 16).

Literatura, a i historia literatury, nie pozosta∏a z dala od tego typu procesów

manipulacji. SpuÊcizna literacka mniejszoÊci etnicznych Bu∏garii, która sta∏a si´

tematem konferencji zorganizowanej przez Instytut Literatury BAN w Sofii

(10-11.12.1998 r.), wyraênie to pokazuje. W ˝adnym referacie czy tekÊcie bu∏-

garskich historyków literatury nie ma s∏owa o przeÊladowaniach tureckich pisa-

rzy, intelektualistów i wreszcie ca∏ej mniejszoÊci narodowej.

Pierwsze antologie literatury mniejszoÊci tureckiej w Bu∏garii (tomy 1-8), szcze-

gólnie autorów przep´dzonych z kraju, wychodzà w Turcji w latach 1987, 1988,

1989, 1997 i sà finansowane przez tureckie Ministerstwo Kultury (Nimettullah

1999; Çavu9 1998). W antologiach tych przedstawiona jest twórczoÊç 85 bu∏gar-

skich autorów. Ósmy tom, Bulgaristan Türk Edebiyati (Literatura bu∏garskich Tur-

ków), ukaza∏ si´ ju˝ w serii Türkiye Di9indaki Türk Edebiyatlari Antolojisi (Lite-

ratura turecka poza granicami Turcji) (Süleymanoglu 1997) i równie˝ zosta∏

sfinansowany przez tureckie Ministerstwo Kultury. W Bu∏garii po upadku ko-

munizmu, po turecku publikowa∏y wydawnictwa Yeni Hayat (Nowe ˚ycie), Yeni

I9ik (Nowe Âwiat∏o) oraz kilka wydawnictw regionalnych (Bibina 1999: 95). Li-

teratura bu∏garskich Turków w procesie transformacji kraju (1990-2004) nie zo-

sta∏a jeszcze przebadana, chocia˝ widaç wysi∏ki podejmowane w tym kierunku

przez literaturoznawców z katedry Filologii Tureckiej w Instytucie Orientalisty-

ki Uniwersytetu Sofijskiego, do niedawna jedynego w Bu∏garii, gdzie wyk∏adany

by∏ turecki j´zyk. Szczególnie wielkie zas∏ugi w badaniu literatury bu∏garskich

Turków ma w Bu∏garii pisarz prof. Jbrahim Tatarli. Do jego publikacji nale˝a∏o-

by si´ odwo∏ywaç g∏ównie, chocia˝ autorowi trudno nie przyznaç braku wybiór-

czoÊci i poruszania si´ w okreÊlonej linii ideologicznej. Tatarli, publikujàcy od
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lat 50., jest wcià˝ nie tylko tendencyjny w swych badaniach, ale te˝ tak ideolo-

gicznie nastawiony wobec tureckiej mniejszoÊci w Bu∏garii, jak przed 20 i 30 laty

(por. Tatarli 1955, 1959, 1962). Trzeba jednak przyznaç, ˝e coraz cz´Êciej Jbra-

him Tatarli stara si´ przemycaç mi´dzy wierszami treÊci o prawie Turków do po-

siadania odr´bnej kultury, narodowoÊci i odr´bnoÊci cywilizacyjnej w Bu∏garii

(Tatarli 1998: 536; 1995: 5).

W Turcji bardzo szczegó∏owo bada literatur´, kultur´ i po∏o˝enie socjalne

bu∏garskich Turków i Pomaków prof. Hüseyin Memi9oglu (Süleyman Demirel

Üniversitesi) (por. Memi9oglu 1989, 1991, 1992, 1995, 1998), o ich sprawach pi-

sze te˝ ˚eljazkowa (1998a). Literatura mniejszoÊci tureckiej w Bu∏garii za ostat-

nie pi´tnaÊcie lat, nawet pobie˝nie przedstawiona, uros∏aby ponad ramy tego

tekstu. Podobne k∏opoty rodzi∏aby próba scharakteryzowania i usystematyzowa-

nia, przynajmniej pobie˝ne, grup literatur tureckiej mniejszoÊci narodowej w Bu∏-

garii:

– autorów piszàcych wcià˝ jakby pod dyktat komunistycznej propagandy,

– autorów bu∏garskich przegnanych z kraju i piszàcych oraz wydajàcych wcià˝

w Turcji,

– autorów przegnanych z Bu∏garii, którzy powrócili do kraju po 1990 r.,

– autorów skazanych za swe teksty na obozy pracy, wi´zienia lub zamordo-

wanych,

– czy autorów m∏odych, którzy zadebiutowali w ostatnich 15 latach nowej de-

mokracji w Bu∏garii.

Jest to zadanie raczej dla literaturoznawcy turkologa, ni˝ slawisty. Niemniej

jednak warto wymieniç choçby po kilku przedstawicieli literatury mniejszoÊci tu-

reckiej w Bu∏garii. WÊród poetów: Nijazi Hjusein, Mehmed David, Mehmed

Çavus, Redzep Kiupco, Homer Osman, Ahmed Dzyedyi; prozaików: Ebnver Jbra-

himov, Roza Molla, Sabri Tata, Jbrahim Tatarli, Sabri Rata; dramaturgów: Yusuf

Kerim, Redzek Sadyk itd.

SpoÊród m∏odych bu∏garskich autorów, si´gajàcych po problematyk´ mniej-

szoÊci tureckiej w Bu∏garii, wybija si´ powieÊç Teodory Dimowej ÖÏËÌÂ (2001,

Emine). Dimowa w swojej pierwszej i dobrze zapowiadajàcej si´ powieÊci szuka

odpowiedzi na pytania, jakie stawia jej wspó∏czesna rzeczywistoÊç, coraz trud-

niej poddajàca si´ zrozumieniu, z którà coraz trudniej si´ zidentyfikowaç. Bo-

haterka jej powieÊci – bu∏garska Turczynka – ˝yje w nieustannym rozdwojeniu.

Jako Bu∏garka Jana Ilinda jest niezwykle autentycznie wspó∏czesna, poruszajà-

ca si´ w uniwersalnych kodach cywilizacji, aktualnej psychofilozoficznej proble-

matyce. Ale jej drugie ja – Turczynka Emine, to roztrz´siona romantyczka o roz-

dwojonej jaêni, która osiàga integracj´ wewn´trznà z Ilindà dopiero po serii

ci´˝kich prze˝yç. Stworzona w ksià˝ce atmosfera rozdwojenia bardzo przypomi-

na debat´ publicznà w Bu∏garii o prawie do powrotu przegonionych z kraju za

˚iwkowa bu∏garskich Turków, jak te˝ i samopoczuciu samych bu∏garskich Tur-

ków w Bu∏garii. Emine ˝yje w rozbitej rodzinie i wyniszczonym spo∏eczeƒstwie,

w udr´czonej mi∏oÊci. Jej dramat jest wielce mistyczny. Poszukujàc prawdy o so-

bie samej, dochodzi do prawdy wiecznej. Nawet wobec tego, co uszykuje mu

rzeczywistoÊç, cz∏owiek, dzi´ki swej wyobraêni i marzeniom, mo˝e ˝yç wsz´dzie,
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nawet w najgorszych warunkach. Bohaterka Emine zdaje sobie spraw´, ˝e ˝eby

przetrwaç i nie popaÊç w szaleƒstwo, nie mo˝e zaakceptowaç otaczajàcego jà

Êwiata, nie mo˝e dopuÊciç do siebie prawdy o jego brutalnoÊci. Musi nauczyç si´

˝yç w tym spo∏eczeƒstwie i udawaç, ˝e jest szcz´Êliwa (Minkow 2003: 142-144;

Konstantinowa 2004: 223-243).

Mari Wirna Niko∏ow w ostatnich pracach badawczych o wizerunku Turka

w literaturze bu∏garskiej sugeruje, ˝e przed∏u˝ajàcy si´ i g∏´boki proces demito-

logizacji, podj´ty w ostatnich latach przez historyków, antropologów i krytyków

literackich oraz brak tzw. tematu osmaƒskiego w literaturze postmodernistycz-

nej m∏odego pokolenia twórców pozwala prognozowaç, ˝e w literaturze bu∏gar-

skiej wytworzy si´ nowy, nie a˝ tak ponury i podbudowany negatywnymi emo-

cjami wizerunek bu∏garskiego Turka w Bu∏garii (Wirnat-Niko∏ow 2004).

Wo∏osi

Wo∏osi lub Aromanie (Arumuni), zamieszkujàcy niektóre regiony górskie

Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego, to pozosta∏oÊç licznego niegdyÊ ludu – zromanizowa-

nych Ilirów i Traków, który we wczesnym Êredniowieczu by∏ liczàcym si´ pod-

miotem politycznym, z czasem jednak utraci∏ warstwy wy˝sze i zosta∏ zreduko-

wany do marginalnych grup góralskich. Jedynie ci Wo∏osi, którzy znaleêli si´ na

pó∏noc od Dunaju, zdo∏ali odrodziç si´ jako nowoczesny etnos i podmiot poli-

tyczny (naród rumuƒski). DziÊ Wo∏ochów jest prawdopodobnie 200-300 tysi´cy,

g∏ównie w Albanii i Grecji, jedynych krajach, w których mogà czuç si´ jako

mniejszoÊç narodowa.

Informacje o bu∏garskich Wo∏ochach sà niejasne, gdy˝ wi´kszoÊç opracowaƒ

miesza dane ich dotyczàce z danymi dotyczàcymi Rumunów ˝yjàcych na pó∏nocy

kraju (jedni i drudzy zwà si´ po bu∏garsku ÇÎ‡ÒË). Wo∏osi mieszkajà na po∏u-

dniu – w Zachodnich Rodopach i Pirynie (ta druga grupa szybko zanika), ale

tak˝e w po∏udniowej Dobrud˝y, na pó∏noc od miasta Dobricz (ci ostatni to po-

tomkowie przesiedleƒców z Macedonii z okresu mi´dzywojennego, gdy ten ob-

szar nale˝a∏ do Rumunii). Liczba Wo∏ochów (Aromanów) wykazana przez bu∏-

garski spis powszechny z 1926 r. wynosi∏a 1550 osób; nawet zak∏adajàc znaczne

zani˝enie tej liczby, trudno przypuszczaç, by obecnie mog∏o byç ich wi´cej ni˝

dwa tysiàce. O ich j´zyku i kulturze nie wiadomo w∏aÊciwie nic, co przemawia

za tym, ˝e sà one w zaniku, jeÊli ju˝ nie wygas∏y. Wo∏osi z Dobrud˝y uwa˝ajà

si´ za Rumunów (Olszaƒski 2000). Ich literatura nie zosta∏a przebadana.

Ormianie

Ormianie – w odró˝nieniu od ˚ydów, Turków, Pomaków i Cyganów – to je-

dyna mniejszoÊç narodowa w Bu∏garii, jaka nie musia∏a walczyç o prawo bycia

mniejszoÊcià w tym kraju. Przychylne traktowanie Ormian ma w Bu∏garii swoje

pod∏o˝e historyczne. Wi´kszoÊç Ormian w Bu∏garii znalaz∏a si´ po 1915 r., w na-
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st´pstwie tragicznej w skutkach dla ludnoÊci cywilnej polityki m∏odoturków (Fa-

gan 1998). Pod muzu∏maƒskim jarzmem chrzeÊcijaƒscy Ormianie, w czasie ro-

syjskich podbojów Kaukazu i Zakaukazia, od razu opowiedzieli si´ po stronie

chrzeÊcijaƒskiej Rosji, majàc nadziej´, ˝e stanie ona w ich obronie przed isla-

mem. W rezultacie fali wojen – od 1881 do1878 r. – Armenia nie odzyska∏a nie-

podleg∏oÊci na podobieƒstwo Bu∏garii, lecz jej cz´Êç zosta∏a podbita przez Ro-

sj´ z terenów Iranu i Turcji. Wi´kszoÊç zasiedlonych przez Ormian ziem pozosta∏a

zaÊ w sk∏adzie Turcji Osmaƒskiej. Pod koniec paêdziernika 1914 r. Imperium

Osmaƒskie przystàpi∏o do ataku na bazy rosyjskie nad Morzem Czarnym (Âwi´-

tochowski 1998: 71). Pobita przez Rosjan armia turecka stara∏a si´ jeszcze przy-

wróciç „porzàdek” na zapleczu. Ofiarami represji pad∏a przede wszystkim lud-

noÊç cywilna. Wydano rozkaz przesiedlenia ludnoÊci ormiaƒskiej ze wschodniej

Anatolii na po∏udnie, w kierunku Pustyni Syryjskiej, chcàc w ten sposób oczy-

Êciç zaplecze frontu z „elementów niepewnych”. Wiosnà i latem 1915 r. przystà-

piono do zasadniczego etapu planu. P´dzeni pieszo przez bezwodne stepy i gó-

ry ludzie marli jak muchy, a „karawanom Êmierci” towarzyszy∏y gwa∏ty i porywanie

ormiaƒskich kobiet przez okoliczne plemiona koczownicze. Ostatni etap trage-

dii mia∏ miejsce na Pustyni Syryjskiej, gdzie przyp´dzeni Ormianie, n´kani przez

g∏ód, pragnienie, choroby i najazdy plemion beduiƒskich, nie mieli wielkich

szans na normalnà egzystencj´. Z p´dzonych wówczas ponad 2 milionów osób

exodus prze˝y∏o zaledwie 200 tys. ludzi. Przybywszy ju˝ na tereny podeuropej-

skie Turcji, Ormianie schronili si´ g∏ównie na ziemiach bu∏garskich. DziÊ miesz-

ka ich tam od 15 do 30 tys. (McCarthy 1983: 134-138; Ko∏odziejczyk 2000: 75;

Walker 1980: 197-240; Pisowicz: http://otk.armenia.pl).

W ormiaƒskiej sadze rodzinnej: êÓ‰ÓÒÚÓ, êÓ‰ÓÒÚÓ (Rodosto, Rodosto),

çflÍ˙‰Â Ì‡ Å‡ÎÍ‡ÌËÚÂ (GdzieÊ na Ba∏kanach), ÑÂ áÓ (Deir ez Zor) Sewda Se-

wan (w∏aÊciwie Fransuchi Kework Bachczed˝ijan) prowadzi analogie losów ludz-

kich na Kaukazie i na Ba∏kanach w okresie upadku Imperium Osmaƒskiego

i wojen Êwiatowych. Walki o wolnoÊç, ˝a∏oba, przymus i gwa∏t to dla Sewan ele-

menty mitologii narodowej zarówno dla Bu∏garów, jak i Ormian. Wszystko to

sprawia, ˝e trylogia Sewan staje si´ czymÊ pomi´dzy folklorem, legendà i mitem,

˝e porusza si´ pomi´dzy kodami ró˝nych kultur, w których podstawowymi zna-

kami sà przemoc i Êmierç, pogrom i mistyczna wiara w odrodzenie poprzez cier-

pienie. Elementem spajajàcym te kultury jest symbolika „kamienia na kamie-

niu”. W powieÊci, po wydarzeniach opisywanych przez Sewan, „kamieƒ na

kamieniu” zwykle pojawia si´ w destruktywnym sensie – „kamieƒ na kamieniu”

nie pozostaje, ale póêniej – po okresie gwa∏tu – od „kamienia na kamieniu” za-

czyna si´ budowaç nowy dom. W∏aÊnie taki dom z „kamienia na kamieniu” Or-

mianie po pogromie w 1915 r. wybudowali sobie w Bu∏garii. Dokonany w 1983 r.

opis Rodosto to analogia Sarajewa w czasie I wojny Êwiatowej i omal˝e po

1992 r. Deir ez Zor to jakby wspó∏czesne Kosowo. A GdzieÊ na Ba∏kanach to

opis wiecznych konfliktów – „kamienia na kamieniu”, który co jakiÊ czas –

szczególnie na Kaukazie i na Ba∏kanach – odzyskuje swój destrukcyjny charak-

ter. Na Ba∏kanach wszystkie poziomy sà ze sobà powiàzane – od wykopalisk ar-

cheologicznych po okopy, od budowlanego „kamienia na kamieniu” po wojn´, któ-
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ra do podstaw niszczy ca∏e Ba∏kany – pisze Magda Karabe∏owa (1999: 129).

Przed upadkiem komunizmu nikt nie podejrzewa∏, ˝e ten ba∏kaƒski cykl powtó-

rzy si´ raz jeszcze.

Czas ginie w otch∏ani wiecznoÊci. Âlady dzia∏aƒ si´ zabliêniajà. Pami´ç, p∏ytka wo-

da, po∏yka wydarzenia. Znikajà jak przypadkiem upad∏y w wod´ kamieƒ, wokó∏ któ-

rego przez chwil´ widaç kr´gi przypowieÊci. A potem one równie˝ ulegajà zapomnie-

niu. I wszystko by∏o na pró˝no – konstatuje w Deir ez Zor Sewda Sewan (2003c: 499).

˚ydzi

Bu∏garia by∏a jednym z nielicznych krajów, który zdo∏a∏ uchroniç swych oby-

wateli ˝ydowskich przed zag∏adà w czasie II wojny Êwiatowej. Chocia˝ jesienià

1940 r. parlament przyjà∏ projekt ustawy „o ochronie narodu” wzorowany na za-

pisach norymberskich, to nie dotyczy∏ on ˚ydów-chrzeÊcijan oraz wyznajàcych

wiar´ chrzeÊcijaƒskà ˝ydowskich ma∏˝onków. Par´ tysi´cy osób przyj´∏o wówczas

w Bu∏garii prawos∏awie. Na poczàtku 1943 r., na skutek nalegaƒ Trzeciej Rze-

szy, przygotowano plan deportacji ˚ydów do obozów zag∏ady, jednak zaplom-

bowane wagony towarowe nigdy nie pojecha∏y do obozu koncentracyjnego, lecz

w´drowa∏y od stacji do stacji po ca∏ej Bu∏garii. W obronie ˚ydów stan´∏a te˝

bu∏garska Cerkiew prawos∏awna i najpierw za˝àda∏a przerwania dyskryminacji

˚ydów, a potem jà pot´pi∏a. (OczywiÊcie nie sprzeciwiano si´ deportacji ˚ydów

z terenów przez Bu∏gari´ zaj´tych). W kwietniu 1943 r., zamiast obiecywanego

wczeÊniej Niemcom natychmiastowego wydania ca∏ej ludnoÊci ˝ydowskiej, car Bo-

rys III wybra∏ wariant jej wysiedlenia z Sofii i innych miast na g∏´bokà prowin-

cj´, a Niemcom przedstawi∏ plan jako wst´pny krok do planowanej na czerwiec

deportacji do OÊwi´cimia. Po Êmierci cara w sierpniu 1943 roku, nowy bu∏gar-

ski minister spraw zagranicznych powiedzia∏, ˝e o wydaniu ˚ydów Trzeciej Rze-

szy nie ma mowy (Klejn 2003: 26-31).

Bu∏garia jest jedynym krajem w Europie, który uchroni∏ swoich ˚ydów w czasie

Holocaustu. Bu∏garzy jako naród – nie Carstwo Bu∏garskie czy Komunistyczna Par-

tia, albo jakaÊ inna, jak to si´ mówi, si∏a w przestrzeni politycznej – dokonali tego

historycznego osiàgni´cia ca∏kiem bez korzyÊci, z czysto humanitarnych, ludzkich

pobudek – pisze Antoni Georgijew (1999: 20) w powieÊci ÇËÂÌ‡ (1999, Wiedeƒ)

i dodaje: Ocalenie bu∏garskich ˚ydów, to jedna, a to, co sta∏o si´ z ich majàtka-

mi, pieni´dzmi, czy inwestycjami, to druga strona medalu [...] Nie ma znaczenia,

˝e póêniej ci, którzy bili si´ w pierÊ, ˝e zbawili ˚ydów, stali si´ jàdrem tzw. procesu

odrodzeniowego. Mimo wszystko Turcy – zdaniem Bu∏garów – byli o wiele gorsi od

˚ydów. W Bu∏garii po 1947 r. zosta∏o zaledwie 9 tys. ˚ydów (w 1937 r. by∏o ich bli-

sko 50 tys., a ilu by∏o Turków? Pi´ç? Dziesi´ç? Sto tysi´cy? Milion? Co znaczy byç

Turkiem? Co znaczy byç innym? Co znaczy byç ˚ydem? – pyta Georgijew (1999: 21).

W powojennej Bu∏garii nie przeÊladowano ˚ydów tak jak w innych krajach ko-

munistycznych, niemniej jednak w powolnym procesie zabierano im majàtki ziem-

skie, dokwaterowywano robotników do ˝ydowskich mieszkaƒ, zwalniano z pra-

cy bez wyjaÊnienia. Ludzie zacz´li wyje˝d˝aç. W ten sposób bu∏garski re˝im
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komunistyczny pod koniec lat 50. dokona∏ po cz´Êci tego, co nie uda∏o si´ Hi-

tlerowi – pozby∏ si´ wi´kszoÊci ˚ydów z Bu∏garii.

G∏ówni bohaterowie powieÊci Georgijewa, reemigranta z Danii, to Koheno-

wie, których Iluzje sk∏oni∏y do pozostania w Bu∏garii a˝ do 1956 lub 1957 roku,

mimo i˝ komunistyczna w∏adza bardzo szybko zamkn´∏a ich prywatny gabinet,

a Rada Rejonowa w P∏owdiwie skierowa∏a do jakiejÊ szarej i êle ocieplonej polikli-

niki (Georgijew 1999: 19). Do swojej Eretz Israël – Ziemi Dziadów, bohatero-

wie Georgijewa wyjechali jak ju˝ pozbawiono ich wszelkich Êrodków do ˝ycia

i minimum bezpieczeƒstwa.

Komunistyczna wersja antysemityzmu nie by∏a tak brutalna jak nazistowska, lecz

w podstawach obu le˝a∏a ta sama zasada generalizacji. NaziÊci identyfikowali ˚y-

dów z historycznym zepsuciem, a komuniÊci potencjalnie wszystkich z syjonizmem

– pisze w powieÊci Wiedeƒ Georgijew (1999: 21-22).

DziÊ ˚ydów w Bu∏garii pozosta∏o zaledwie 7-9 tys. Wi´kszoÊç z nich jest pra-

wos∏awna, choç niewierzàca. Posiadajà bu∏garskie imiona i nazwiska, które przyj-

mowali nie gwa∏tem w latach 80., lecz w czasie II wojny Êwiatowej, aby wzmoc-

niç poczucie bezpieczeƒstwa w czasie szalejàcego w Europie Holocaustu. Cytowana

wy˝ej powieÊç Antonego Georgijewa to piramida koszmaru, jaka oplata g∏ów-

nego bohatera, gdy decyduje si´ on na odszukanie po latach w∏asnej przesz∏o-

Êci i to˝samoÊci etnicznej. Dla ˚ydów, jacy uciekli z Bu∏garii, kraj ten przesta∏

byç ich domem. Albert – bohater powieÊci Wiedeƒ – decyduje si´ na przyjazd

po 50 latach do Bu∏garii i jest podwójnie zszokowany. Z jednej strony bi∏a si´

w nim ogromna ró˝nica pomi´dzy wspomnieniami o Bu∏garii z lat 50-tych i tego,

czym sta∏ si´ ten kraj pod koniec wieku; z drugiej strony ró˝nica pomi´dzy Wscho-

dem a Zachodem doprowadza∏a go do zawrotów g∏owy. Albert sta∏ si´ cudzoziem-

cem w kraju, w którym si´ urodzi∏, z kilku wzgl´dów. Po pierwsze: prawie w ogóle

nie by∏ podobny do miejscowych ludzi. Po drugie: jego j´zyk ró˝ni∏ si´ od wspó∏cze-

snego j´zyka bu∏garskiego. Po trzecie: jego ubranie wyró˝nia∏o go z daleka. Po

czwarte: rozmawiajàc z ludêmi, patrzy∏ im prosto w oczy, a Bu∏garzy tak nie robià

[...] Miejsca, jakie Albert mia∏ we wspomnieniach, nie istnia∏y. Ludzi, których ko-

cha∏, ju˝ tam nie by∏o. A przecie˝ cz∏owiek nigdy nie odczuwa braku okreÊlonego

obszaru geograficznego – na przyk∏ad rodzinnego miasta – poniewa˝ ono si´ zmie-

nia. Nie brakuje mu te˝ ludzi, poniewa˝ oni te˝ si´ zmieniajà, wyje˝d˝ajà, starzejà

si´. Cz∏owiek w rzeczy samej odczuwa up∏yw czasu, jaki sp´dzi∏ w danym miejscu,

z danymi ludêmi, i nie mo˝e go cofnàç. Ka˝dy jeden powrót to rozczarowanie, po-

niewa˝ rzeczywistoÊç jest w myÊlach cz∏owieka, i w rzeczy samej jest to najlepszy dla

niej dom (Georgijew 1999: 107-108). SpoÊród pisarzy zajmujàcych si´ problema-

tykà mniejszoÊci ˝ydowskiej w Bu∏garii warto wymieniç jeszcze choçby Wiktora

Samui∏owa, Salisa Tad˝era, Maksima Naimowicza, czy w koƒcu poet´ Moni Pa-

po (od 1973 r. mieszka w Izraelu, wyda∏ 11 zbiorów poetyckich) i Ezra Arueti,

bu∏garskiego emigranta w Izraelu, t∏umacza z jidysz, który wspólnie z Moni

Papo przygotowa∏ antologi´ wspó∏czesnych poetów bu∏garskich ÉÎ‡Ò ÓÚ Å‡ÎÍ‡Ì‡
(Tel Awiw 1998, G∏osy z Ba∏kanów).

Literatura pisana przez ˚ydów jest zawoalowana, chocia˝ wi´kszoÊç z nich

wcià˝ ∏àczy identyfikacj´ narodowà z odwo∏ywaniem si´ do staro˝ytnej tradycji.
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Ale kto jest ˚ydem w Bu∏garii, a kto nie – trudno powiedzieç. Nawet odwo∏y-

wanie si´ do tradycji biblijnych czy staro˝ytnych jest z∏udne, bowiem do trady-

cji tej odwo∏ujà si´ równie˝ autorzy nie-˚ydzi (np. Stojanow czy wyÊmienita po-

etka z Wielkiego Tyrnowa Sne˝ana Iwanowa – è‡„ Á‡‰ ‚‡Ú‡Ú‡, 2001/Próg

za drzwiami). Z drugiej strony wielu etnicznych ˚ydów podpisuje si´ bu∏garski-

mi pseudonimami, a nawet oficjalnie przyjmuje nazwiska bu∏garskie (Waleri Pe-

trow, Dragomir Asenow itd.) (Aretow 1999: 19).

Karakaczanie

Karakaczanie to ma∏a grupa odró˝niajàca si´ od Bu∏garów kulturà, tradycjà,

religià i j´zykiem. W latach tradycyjnego ˝ycia nomadów samoidentyfikacja Ka-

rakaczanów by∏a bardzo silna. Wiedli ˝ycie rygorystycznie i tak samo rozwià-

zywali w∏asne problemy ekonomiczne i wewn´trzne. Ich sposób ˝ycia nie zmie-

ni∏ si´ od staro˝ytnoÊci. Karakaczanie od czasów staro˝ytnych zaliczani sà do

rodów nomadycznych. Zajmowali si´ chowem owiec i ich ˝ycie zale˝a∏o od wa-

runków naturalnych w górach. To wymusza∏o na nich przemieszczanie si´ w po-

szukiwaniu po˝ywienia dla zwierzàt i siebie (Pimpirewa 1998: 31). W 1991 r.

Karakaczanie utworzyli Stowarzyszenie Kulturalno-OÊwiatowe Karakaczanów

w Bu∏garii „Sliwen”. Od 1995 r. funkcjonuje ono jako Federacja Towarzystwa

Kulturowo-OÊwiatowego Karakaczanów w Bu∏garii. Wchodzi weƒ 19 regional-

nych towarzystw z ró˝nych kraƒców Bu∏garii. Wed∏ug danych Federacji majà

one 18 tys. cz∏onków. Celem jest zachowanie historii i dziedzictwa kulturowego

Karakaczanów. Niestety, karakaczaƒska piÊmiennoÊç w du˝ym stopniu jest za-

pomniana. Pisaç potrafià starsi, którzy nauczyli si´ karakaczaƒskiego alfabetu,

i m∏odzi, którzy interesujà si´ j´zykiem greckim. Ârednie pokolenie praktykuje

j´zyk mówiony. Literatura Karakaczanów dotyczy g∏ównie zachowania obrzàd-

ków i tradycji. W kulturze Karakaczanów nie wykszta∏ci∏a si´ jeszcze potrzeba

pisania literatury w j´zyku narodowym czy te˝ o sprawach etnicznych. (Pimpi-

rewa 1998).

MniejszoÊç seksualna

W tak krótkiej pracy trudne jest obj´cie wspólnym mianownikiem w Bu∏garii

wszystkich zbiorowoÊci zaliczanych do mniejszoÊci. JednoczeÊnie warto zazna-

czyç, ˝e podstawowà cechà wyró˝niajàcà mniejszoÊci w spo∏eczeƒstwie jest nie

ich spo∏eczna lub kulturowa odr´bnoÊç, lecz podleganie dyskryminacji. Dlatego

te˝ do mniejszoÊci nale˝a∏oby zaliczyç w Bu∏garii mniejszoÊç seksualnà, podlega

ona tam bowiem dyskryminacji.

Wed∏ug danych statystycznych cytowanych przez Krasimir´ Petrowà, 67 proc.

Bu∏garów jest nietolerancyjna wobec zwiàzków homoseksualnych, z czego 41 proc.

jest sk∏onna nawet do agresji. Zaledwie 21 proc. przyjmuje to jako zjawisko spo-

∏eczne (Petrova 2001: 71). Zdaniem Petrovej (2001: 71) w literaturze bu∏garskiej
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homoseksualizm przyjmuje si´ jako jeden z wielu symptomów osobistego protestu.

Nie jest to temat zwiàzany z seksem, ale raczej z emocjami m∏odego pokolenia.

Ârodowisko gejowskie nie utrzymuje takich wewn´trznych wi´zi, które by pomo-

g∏y wp∏ynàç na otoczenie, aby spo∏ecznie uznano homoseksualnoÊç m´˝czyzn i ko-

biet. W Bu∏garii ludzie bojà si´ nawet pójÊç do wyspecjalizowanego psychologa

(Pisankynewa 2004b).

Z punktu widzenia prawa, homoseksualizm w Bu∏garii wcià˝ podlega Kodek-

sowi karnemu. Paradoksem jest jednak, ˝e bu∏garskie prawo, które zawiera wie-

le punktów dyskryminujàcych ludzi o orientacji homoseksualnej, nie jest a˝ tak

drastyczne jak na przyk∏ad do niedawna w sàsiedniej Rumunii i dlatego te˝ Eu-

ropa nie zwraca na nie uwagi (Pisankynewa 2004b, 2004a). Tymczasem bu∏gar-

ski komunizm przejà∏ zasady antyhomoseksualizmu wprost z lat 30. XX wieku

– twierdzi Genko Genkov, lider ruchu o prawa dla gejów i lesbijek (Pisankyne-

wa 2004b), a nowa demokracja w takim stanie go pozostawi∏a. Jego zdaniem

wszelkie pragnienia, które nie sà zwiàzane z fizycznym przetwarzaniem ludzkich

indywiduów, odrzuca si´ i marginalizuje przez androcentrycznà „heteroseksual-

nà” polityk´ i kultur´. A bu∏garskie prawo reglamentuje i uprawomocnia repre-

syjnoÊç struktur socjalnych, które wyst´pujà przeciwko homoseksualnoÊci (Pi-

sankynewa 2004b). Ârodowisko gejowskie nie chce otworzyç si´ na zewnàtrz i w ten

sposób zostaç rozpoznane jako grupa spo∏eczna. Wcià˝ istnieje strach wÊród

osób homoseksualnych, który zmusza ich do ukrywania si´ w spo∏eczeƒstwie,

zw∏aszcza jeÊli sà to wysokiej klasy specjaliÊci bàdê ludzie z elity politycznej

i kulturalnej paƒstwa – zwraca uwag´ Emil Grigorow. Bu∏garski podmiot homo-

seksualny nie móg∏ albo raczej nie chcia∏ pokazaç si´ jako podmiot polityczny

w okresie transformacji od autorytaryzmu do demokracji, mimo silnego mi´dzy-

narodowego ruchu gejowskiego (Grigorow 2001).

Wraz z wejÊciem w ˝ycie ustawy o ochronie przed dyskryminacjà, z 1 stycznia

2004 r., otworzy∏o si´ nowe pole do opracowania problemu homoseksualnej iden-

tyfikacji w spo∏eczeƒstwie i kulturze bu∏garskiej. Dotychczas bowiem obecnoÊç

dyskryminujàcego, martwego tekstu w Kodeksie karnym (par. 157, pkt 4) z 2002 r.,

w rzeczywistoÊci wprowadza∏ niebezpieczeƒstwo, ˝e przy jakimÊ bardziej aktyw-

nym ruchu na rzecz homoseksualnej emanacji w przestrzeni publicznej w∏adza

mia∏aby podstawy prawne do podj´cia dzia∏aƒ represyjnych. Tym niemniej, przez

15 lat transformacji w Bu∏garii nie powsta∏ klimat, aby pojawi∏a si´ literatura

homoerotyczna. W literaturze bu∏garskiej nie ma powieÊci gejowskiej – pisze

Milena Kirowa (2002: 66). Jedynà w zasadzie ksià˝kà o mi∏oÊci homoerotycznej

jest çÂÛ‰Ó·Ì‡ Î˛·Ó‚ (1998, Niewygodna mi∏oÊç) Mariny Penczewej, która zna-

laz∏a oddêwi´k w krytyce literackiej w Bu∏garii, ale jako swoiste novum (Pencze-

wa Radka 2001, Kirowa 2001, 2002: 247).

Narratorka w prozie Mariany Penczewej mówi wprost, ˝e coÊ jà „ciàgnie do

innej kobiety”. Nierównomierny rytm opowiadania, przypadkowe przeplatanie

fabu∏y i dokumentalistyki, jak te˝ anatomiczny wr´cz opis cia∏a, to typowe ce-

chy powieÊci Niewygodna mi∏oÊç. Przez krytyk´ literackà powieÊç zosta∏a bardzo

êle przyj´ta, poniewa˝ prze∏amywa∏a temat tabu. Pisano o niej, ˝e jest nudna,

chocia˝ wcale taka nie jest. Mi∏oÊç „podmiotu” do kobiety jest w rzeczy samej mi-
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∏oÊcià do anatomii cz∏owieka i do ludzi, którzy anatomi´ wyk∏adajà. Choç tego ty-

pu z∏o˝onoÊç jest bardzo ∏atwo odkrywalna w tekÊcie, to nie tylko nie jest wykorzy-

stana do koƒca, ale specjalnie wzburzona ró˝nymi fa∏szywymi Êladami w celu, aby

nie rozumiano opatrznie mi∏oÊci lesbijskiej g∏ównej bohaterki – pisze o powieÊci

Boris Minkow (2003: 121-124) i stara si´ usprawiedliwiç pociàg bohaterki do in-

nej kobiety: M´˝czyêni, których g∏ówna bohaterka Marina lubi, w znacznym stop-

niu sà u∏omni (jeden ze sztucznym okiem, inny „ma problemy z r´kà”) i w jakim

stopniu mo˝na nazwaç bohaterk´ lesbijkà, skoro kocha tylko jednà, jedynà kobiet´,

która na dodatek znajduje si´ tysiàce kilometrów od niej. O zmys∏owej mi∏oÊci ho-

moerotycznej pisze natomiast, znany mi´dzy innymi z powieÊci ê‡ÁÛı‡ (2003, Ruj-

nacja) W∏adimir Zarew. èÓÔ ÅÓ„ÓÏËÎ Ë Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ı‡ (2004, Pop

Bogomi∏ i doskona∏oÊç strachu) to ksià˝ka o Ewangelii popa Bogomi∏a, noÊnika

ciemnego S∏owa, która sta∏a si´ alternatywà dla religii prawos∏awnej, potrzebà

rozmowy, strefà innoÊci odkrywajàcà erotycznoÊç religii. Mityczny podmiot (Bo-

gomi∏-Satanai∏-Antychryst) jest raz to pi´knisiem, w którym wybuchajà homo-

erotyczne pop´dy, albo te˝ podstarza∏ym m´˝czyznà „o krótkich r´kach i ˝ar-

∏ocznym spojrzeniu na nocnego ptaka”. W powieÊci Zarewa pop Bogomi∏ staje

si´ wiecznà ró˝norodnoÊcià i ludzkà potrzebà wychodzenia ze schematu. Pop

Bogomi∏ i doskona∏oÊç strachu to ksià˝ka ambitna, którà – jak pisze Milena Ki-

rowa (2002: 67) – bu∏garska krytyka przeskoczy∏a szybko i niesprawiedliwie. Po-

wieÊç ukazuje dwa typy erotyki: erotyczny zwiàzek pomi´dzy kobietà i m´˝czy-

znà – i w tym tekst jest ca∏kowicie tradycyjny (kobieta jest cia∏em, a m´˝czyzna

duchem; kobiece cia∏o jest naczyniem, do którego wlewa si´ to, co m´skie, da-

jàc poczàtek nowego ˝ycia). JednoczeÊnie jednak istnieje i drugi typ erotyki –

stosunków m´sko-m´skich, w których autor próbuje ukazaç duchowy aspekt prze-

˝yç erotycznych. W tej cz´Êci problematyki, która w ˝aden sposób nie jest tra-

dycyjna dla bu∏garskiej powieÊci, autor próbuje ukazaç tak˝e erotyk´ prze˝yç re-

ligijnych – m´skiej mi∏oÊci do Chrystusa, czy te˝ mi∏oÊci grupowej.

W patriarchalnym spo∏eczeƒstwie bu∏garskim akceptacja dla innoÊci seksual-

nej wcià˝ jest skr´powana. Podwa˝a si´ fakty, ˝e w czasach komunistycznych

homoseksualiÊci w Bu∏garii byli represjonowani, twierdzi si´, ˝e problem od-

miennoÊci seksualnej w Bu∏garii nie istnieje, a funkcjonowanie kilku klubów

i pubów gejowskiech to tylko wymys∏ nowych czasów; chodzà tam ludzie, którzy

chcà na siebie zwróciç uwag´ publicznà. Sà to miejsca, gdzie niedowartoÊcio-

wani z Kopciuszków stajà si´ ksi´˝niczkami (por. Mi∏czew 2002). W kwestii to-

lerancji dla homoseksualizmu w Bu∏garii wi´kszoÊç bu∏garskiego spo∏eczeƒstwa

wpisuje si´ w program neofaszystowskiej „Ataki” (ÄÚ‡Í‡) oraz faszyzujàcej i na-

cjonalistycznej partii Bu∏garskiego Sojuszu Narodowego (Å˙Î„‡ÒÍË ç‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ë˙˛Á), gdzie homoseksualizm okreÊla si´ jako chorob´ psychicznà, która powsta-

je w okreÊlonych warunkach; choroba ta przeszkadza w rozwoju cz∏owieka a szcze-

gólnie w stosunkach rodzinnych mi´dzy ojcem i synem; jest bardzo szkodliwym zja-

wiskiem, które niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne cz∏owieka i spo∏eczeƒstwa

(Bu∏garski Sojusz Narodowy, www.bgns.net, 2004 r.). Programowi partii przyÊwie-

ca sugestia, ˝e niewybaczalne jest, by homoseksualiÊci w Bu∏garii cieszyli si´ ta-

kimi samymi prawami spo∏ecznymi i obywatelskimi jak „normalni” ludzie, bo linia
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pomi´dzy homoseksualizmem a pedofilià jest bardzo nik∏a (Bu∏garski Sojusz

Narodowy, www.bgns.net, 2004). Nie brakuje jednak publikacji w obronie gene-

tycznego homoseksualizmu w specjalistycznej prasie medycznej, choç pi´tno pi-

sania o tym problemie widaç równie˝ w tym aspekcie (teksty pisane sà anoni-

mowo lub bezimiennie, jak na przyk∏ad tekst ïÓÏÓÒÂÍÒÛ‡ÎËÁÏ˙Ú – Ó·‡ÚÌÓ Ì‡
Ú‚˙‰ÂÌËflÚ‡ (Homoseksualizm – odwrotnie ni˝ si´ twierdzi) w biuletynie á‰‡‚ÌË
çÓ‚ËÌË (4 lutego 2005 r.).

Po tak pobie˝nym spojrzeniu na kwestie narodowe w Bu∏garii i literatur´ mniej-

szoÊci narodowych, etnicznych i seksualnych, stwierdziç mo˝na tylko jedno z pew-

noÊcià: pluralizm kulturowy i etniczny jako obiektywne zjawisko w Bu∏garii nie

pojawi∏ si´ przez ostatnie 15 lat. A te˝ i wczeÊniej go nie by∏o. Zmieni∏a si´ jed-

nak spo∏eczna i polityczna ocena zró˝nicowania etnicznego i kulturowego. Kseno-

i homofobiczna literatura bu∏garska nie jest jeszcze w stanie doceniç i tym samym

opisaç aspektów swej wielokulturowoÊci w sensie pozytywnym. Patriarchalne za-

sady wychowania spo∏ecznego sà trudne do przezwyci´˝enia. Procesy usilnej asy-

milacji „innego” zachodzà nadal i choç – co prawda – nie towarzyszy im ju˝ tak

bezwzgl´dne polityczne przekonanie, ˝e sà one naturalne, nieuchronne i po˝àda-

ne spo∏ecznie, to jednak wcià˝ istnieje na nie ogromne przyzwolenie i w∏adz,

i spo∏eczeƒstwa. Do dnia dzisiejszego dla wielu kr´gów literackich, kulturowych

i politycznych w Bu∏garii najlepiej by by∏o, ˝eby bu∏garski Turek chrzci∏ si´ w pra-

wos∏awnej cerkwi jako Iwan, a homoseksualiÊci zeszli z widoku publicznego.
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SUMMARY

Right to Have a Home.
A Few Aspects of the Bulgarian Minority Literature

It is difficult to define what kind of national and ethnic minorities are in Bulgaria. In the

professional literature concerning the issue two main approaches can be found. First one

tends to narrow the quantity and the character of the minorities, while the second one would

rather apply the category of minority to all social groups that are discriminated.

From the researchers’ point of view, those two concepts prevail in Bulgaria. The forcible

assimilation process in this country reached the high point during the period from the late

70’s until 1989 and took diverse and at times really drastic forms. During the communist era

the Bulgarian national myth in literature was based upon systematic destruction of all ethnic

and national minorities’ myths that had been annihilated in the totalitarian climate. The

ethnic assimilation was very often defined as a process of integration. In Bulgaria, this

process meant compulsion that forced the minorities to lose their identity.

At present, it is hard to indicate the line that could divide those writers who naturally

obeyed the process of group integration prevailing at that time and accepted the dominating

elements of the Bulgarian culture from those on whom this process and culture were forcibly

imposed.

Historical misconceptions dominate in the Bulgarian-Turkish relations. Authorities in Bulgaria

tended to view Bulgarian Turks as Slavs converted to Mohammedanism, which, according to

their propaganda, was a sufficient reason to justify anti-Turkish repressions. A massive act of

forceful bulgarization started in 1977. The rights of Turkish ethnic minority were being

systematically restricted until 3 August 1984, when Turkish language was finally banned in

Svilengrad (as far as literature is concerned, similar action was taken against it). Therefore,

only in the very last days of communism, in the period from 20 May 1989 to 22 August 1989,

320 000 people with Turkish background were forced to leave Bulgaria. The Gypsy population

were subjected to similar persecution. During the 80’s, artists were not allowed to make any

allusions to Gypsy culture. At present, social contact between Bulgarian and Gypsy people

is no longer maintained.

Nowadays, people of Jewish origin who have stayed in Bulgaria are no more than 7-9

thousand. They have assimilated into the new culture: they belong to the East Orthodox

Church, have Bulgarian names etc. Their literature in its ethnical and cultural aspects remains

camouflaged.

Unlike Jewish people, Turks, Pomaks, Gypsies and Armenians did not have to struggle for

their right to be a recognized minority in the country because of a number of historical reasons.

Contrary to those nationalities, Karakachans, who have different culture, traditions, religion

and language, have almost completely lost their cultural independence and are dominated by

the majority.

The gay communities in Bulgaria cannot publicly manifest their sexual orientation. They

are forced to hide their sexuality. The Bulgarian homosexuals have never hold any political

or public posts, even though the influence of the international gay movement is strong. This

situation is at least partly sustained by the fact that in Bulgaria social rules are still very

patriarchal.

The forcible assimilation of people considered different still continues, and although it is

not publicly admitted that this process is viewed as natural, necessary and socially desirable,

it is still widely supported by the public and government alike. The xeno- and homophobic

Bulgarian literature is not yet in a position to positively evaluate its multicultural nature.
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BORIS ÂKVORC

WielokulturowoÊç i narracja:
mi´dzykulturowe interakcje dyskursywne

1. Krótko o innym

Dlaczego w ogóle badamy dziÊ literatur´, w czasach post-stanu oraz kresu wielkich

metanarracyjnych ca∏oÊci (Lyotard 1997), kiedy dosz∏o do ustanowienia sztucznej

i narzuconej (globalnej) jednoÊci, gdzie dyktat z zewnàtrz ustali∏ system quasi-war-

toÊci na podstawie identycznoÊci, a nie prawa do ró˝nicy? Dlaczego w Êwiecie,

w którym literatura utraci∏a uprzywilejowanà „kanonicznà” pozycj´ i w ramach pro-

jektu badawczego studiów kulturowych sta∏a si´ ledwie jednym z równoprawnych

g∏osów, czyli elementów analizy kultury, dlaczego specjaliÊci wcià˝ chcà zachowaç

dla niej szczególne miejsce? Czy ona, jak mówià, faktycznie lepiej opowiada na-

ród i wyjaÊnia jego trwanie w czasie? Dlaczego w czasach, gdy dosz∏o do ca∏ko-

witego „mieszania kodów” (Barthes 1977), wcià˝ staramy si´ zdekodowaç to, co

zacz´∏o si´ wymykaç wszelkiej mo˝liwoÊci ogarni´cia – narzucone z zewnàtrz i roz-

warstwione od wewnàtrz, realizujàce si´ jako inne w stosunku do intencji czytel-

nika i próby ca∏kowitego ogarni´cia? Byç mo˝e jednak w tym tkwi tajemnica: wni-

kajàc w cia∏o innego, lepiej rozumiemy jedno i drugie; i nas samych w stosunku

do owego innego, lecz równie˝ owo inne jako realizacj´ tych warstw tekstualnoÊci,

którymi nieustannie próbujà nas zwodziç. Dzieje si´ to w ró˝nych typach wypo-

wiedzi, od dyskursu politycznego po dyskurs naukowy.

W ciàgu rozwoju idei post-stanu, czyli w czasach ponowoczesnoÊci, zauwa˝amy

w zasadzie trzy fazy; w ich obr´bie zaznaczajà si´ trzy ró˝ne punkty widzenia „in-

nego”, którego starano si´ opisaç poprzez obalanie meta-systemu lub te˝ wobec

którego zajmowaliÊmy stanowisko. Przede wszystkim mowa o narracji o kresie

meta-ca∏oÊci i obalaniu „wielkich systemów narracyjnych”. Dochodzi∏o do tego

poprzez chwyty literackie, obna˝anie formy i uznawanie (tymczasowej) niemo˝no-

Êci wypowiedzenia czegoÊ w sposób konieczny i bezpoÊredni (por. Rorty 1996).

W konsekwencji pojawia si´ idea ponowoczesnoÊci jako postidealistycznoÊci, uwol-

nienia formy od obowiàzku przenoszenia idea∏u. Pisze o tym Clark (1995), opisu-

jàc proz´ Carvera i podobnych pisarzy. Jednak˝e myÊl ta, chocia˝ mo˝liwa do za-



akceptowania w procesie interpretacji wspó∏czesnej prozy Êrodkowoeuropejskiej,

zaraz na samym wst´pie budzi kontrowersje: odnajdujàc warstwy tego, co nie-ide-

ologicznie zdeterminowane we wspó∏czesnych krótkich formach prozatorskich, rów-

noczeÊnie odczytujemy w nich ideologiczne determinanty takiej intencji autorskiej

oraz systemy ich nie-przypadania ramom, które owà tekstualnoÊç ustalajà.

Idea narracji narodu poprzez histori´ kszta∏towania si´ literatury w stosunku

do „innych” ca∏oÊci pojawia si´ ju˝ w pierwszych tekstach Homiego Bhabhy (1990).

W tekstualnoÊci tej inny kszta∏tuje si´ jako g∏os mniejszoÊci w otoczeniu wi´k-

szoÊci. Jednak w odró˝nieniu od mniejszoÊciowych g∏osów ró˝nych marginal-

nych grup, tutaj chodzi o kulturologicznie okreÊlonego innego; ogniskujàc si´

w nim, odbija si´ tu i koryguje wyobra˝enie wspólnoty wi´kszoÊciowej, w której

obr´bie on/ona si´ realizuje. W istocie pobudzanie takiej narracyjnoÊci tworzy

warunki dla owego tak potrzebnego spojrzenia z zewnàtrz, dzi´ki któremu –

przy braku innych meta-ca∏oÊci – lepiej widzimy samych siebie. W zasadzie wie-

lokulturowe odbicie w takim kontekÊcie zaczyna przedstawiaç ten rodzaj lustra,

z którego – dzi´ki interakcjom mi´dzykulturowym – choç troch´ usuni´to paj´-

czyny. A skoro ta narracja narracji mo˝liwa jest tylko dzi´ki formie wypowiada-

nia, w takim razie pytania postawione na samym wst´pie (jednak) sà wy∏àcznie

retoryczne i s∏u˝à jako „zwodzenie (ironià)”, po to w∏aÊnie, by (jako chwyt) po-

budzi∏o to do mo˝e troch´ uwa˝niejszego odczytania niniejszego tekstu.

2. Obszary narracyjnych nie/interakcji

Obszar Êrodkowej i po∏udniowo-wschodniej Europy stwarza potencja∏ dla wpisy-

wania si´ licznych mi´dzykulturowych modeli dyskursu, a przez to tak˝e poprzeci-

nanej dyskursywnie i bogatej w ró˝norodne wp∏ywy komunikacji literackiej. Tymcza-

sem cz´sto owe modele j´zykowe realizowa∏y si´ w formie monolitycznej wypowiedzi

narracyjnej czy te˝ monokulturowego stereotypu, dla niego zaÊ charakterystyczne

by∏o Êwiadome i uwarunkowane dyskursywnie, intencjonalnie konstruowane, ufor-

mowane w wypowiedzi unikanie nawiàzywania dialogu (Kramariç 1994: 14)1. Zapo-
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1 Artyku∏ Kramaricia, opublikowany jako „∏agodna prowokacja”, adresowany do uÊpionych

jugos∏owiaƒskich slawistów, zosta∏ odczytany jeszcze w 1988 roku na kongresie slawistycznym

w Nowym Sadzie. Partykularyzm jako dialog g∏uchych w Êrodowisku, gdzie na innych patrzono

nie jak na innych, lecz jak na funkcje w∏asnej woli, oczywiÊcie pisany by∏ w czasie, kiedy rozma-

ite orientacje kulturowe przedstawia∏y zbyt wielkà przeszkod´ na drodze do urzeczywistnienia wspól-

noty komunikacyjnej. Tutaj, w szerzej poj´tej przestrzeni komunikacji mi´dzykulturowej – gdzie

partykularyzmy sà tylko cz´Êcià tej niegdysiejszej (jugos∏owiaƒskiej) „wspólnoty”– chodzi jedy-

nie o urzeczywistnienie komunikacji i perspektywy spojrzenia na „innego”, a potem i na same-

go siebie z pozycji „innego”, a nie o prób´ centralizacji w jednym jedynym punkcie (tam˝e: 18),

przeciw czemu Kramariç toczy∏ bój w tamtych czasach, powo∏ujàc si´ na Stanka Lasicia, Vla-

d´ Gotovaca i ich spojrzenie na dynamik´ korpusu narodowego jako miejsca urzeczywistniania

si´ bezpoÊredniej emancypacji ducha narodowego. By∏y to czasy formalnego istnienia jednorod-

nej jugos∏owiaƒskiej przestrzeni kulturowej, która w praktyce znik∏a du˝o wczeÊniej (o ile w ogó-

le kiedykolwiek uformowa∏a si´ poza biurem politycznym Komunistycznej Partii Jugos∏awii),

poniewa˝ komunikacji mi´dzykulturowej (zw∏aszcza w literaturze) w∏aÊciwie ju˝ nie by∏o.



mina si´ przy tym, ˝e przestrzenna i ideologiczna stycznoÊç lub te˝ starcie kultur za-

k∏adajà sytuacj´ wielkokulturowoÊci niezale˝nie od tego, ˝e w przestrzeni tej po-

szczególne kultury nie splata∏y si´ ze sobà (mi´dzykulturowo), ale na mocy swoich

ju˝ ustanowionych stereotypów dzia∏a∏y jako potwierdzenie w∏asnej innoÊci oraz do-

wód nie/mo˝noÊci komunikacji2. Konstrukcj´ to˝samoÊci cz´Êciej kszta∏tuje podkre-

Êlanie niemo˝liwych do pokonania ró˝nic w stosunku do innego ani˝eli przeglàda-

nie si´ w innym. OczywiÊcie zosta∏o to okreÊlone przez czynniki zewn´trzne. Jasne

jest bowiem to, ˝e konstrukcja to˝samoÊci dokonuje si´ w szerszym kontekÊcie hi-

storycznym, w dynamice odnoszàcej si´ do uk∏adu si∏, w splocie norm spo∏ecznych

i specyficznej (narodowej) sytuacji w odniesieniu do warunków, w których owa ró˝-

nica mo˝e si´ urzeczywistniç (Collier 2000). Faktem jest równie˝ to, ˝e w∏asna to˝-

samoÊç – bez wzgl´du na historycznie uwarunkowane negacje – mimo wszystko kszta∏-

tuje si´ w relacji do innego i w tym, jak si´ ona wpisuje w wielokulturowe lub

mi´dzykulturowe Êrodowisko. Na przyk∏ad Collier pisze, ˝e wchodzàc w komunika-

cj´ mi´dzykulturowà, uczymy si´ tego, co w innym razie uznajemy za oczywiste,

i patrzymy na swoje ˝ycie z perspektywy ludzi (narodów), które nie ˝yjà tak jak my

i nie majà tego samego systemu wartoÊci, tak wi´c mo˝emy poznaç mo˝liwoÊç al-

ternatywnego sposobu ˝ycia oraz zwi´kszyç nasze mo˝liwoÊci wyboru (Collier 2000:

17). Specyficzna dynamika i uk∏ad przep∏ywu si∏ w obr´bie okreÊlonej przestrzeni

sprawi∏y, ˝e w∏aÊciwie takie mo˝liwoÊci nigdy nie zosta∏y urzeczywistnione. Obszar

jugos∏owiaƒski trwa∏ jako obszar przeciwstawnych konstruktów j´zykowych: stereo-

typu ∏àczenia (na przyk∏ad mitologii ilirskiej i serbskiego lub w´gierskiego ekspan-

sjonizmu) oraz praktyki (i stereotypu) rozdzielania (na przyk∏ad prawaszy)3. Nato-

miast obszar Êrodkowoeuropejski pozostawa∏ pod dominacjà obcego kolonialnego

zdobywcy, a konstrukt j´zykowy kszta∏towa∏ si´ przede wszystkim jako potrzeba ró˝-

nicy, a nie przeglàdania si´, tak jak to by∏o na S∏owacji, w Chorwacji czy w po∏u-

dniowych cz´Êciach Polski.

PrzejÊciowa i nigdy nie zdefiniowana przestrzeƒ Êrodkowej i po∏udniowo-wschod-

niej Europy by∏a i wcià˝ jest obszarem przeci´cia wielorakich i ró˝norodnych kul-

tur, to˝samoÊci kulturowych (a nawet kompleksów cywilizacji; Nemec 2004), paƒstw,

wspólnot paƒstwowych, przestrzeni narodowych4, a przez to i literatur narodowych
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2 ˚eby absurd by∏ jeszcze wi´kszy, dwie takie kultury, do których czyni aluzje Kramariç

w przywo∏anym tekÊcie, ∏àczono w∏aÊnie na si∏´, albo z ich w∏asnej woli, albo z powodu ob-

cej agresywnoÊci. Du˝o wczeÊniej nie by∏o stycznoÊci mi´dzy kulturà serbskà i chorwackà

z racji przynale˝noÊci do odmiennych modeli/to˝samoÊci kulturowych.
3 W pierwszym przypadku chodzi o narracyjny konstrukt chorwackich romantyków (lata 40.

XIX w.), którzy marzyli o jednorodnej przestrzeni po∏udniowos∏owiaƒskiej. O ile „iliryÊci” za-

poczàtkowali chorwacki unitarystyczny konstrukt narracyjny (pod nazwà Ilirów chcieli zjedno-

czyç najpierw wszystkich po∏udniowych, a potem i innych S∏owian), to prawasze (Partia – chor-

wackiego paƒstwowego – Prawa) reprezentuje ekskluzywistycznà ide´ narracji rozdzielania.
4 Tak wi´c w niektórych definicjach w zakres Europy Ârodkowej wchodzi Rumunia oraz

cz´Êci Ukrainy (Eug¯ne Ionesco w: Rupnik 1988), a w innych Jugos∏awia (Schwarz 1988:

145). Jednak˝e z drugiej strony definicja Pomiana bierze pod uwag´ tylko ziemie kr´gu kato-

lickiego, które w jakimÊ momencie swej historii by∏y w kontakcie z przynajmniej jednym z krajów

prawos∏awnego Wschodu (1992: 33-34). Kundera za Êrodkowoeuropejskà uwa˝a le˝àcà mi´-

dzy Niemcami a Rosjà stref´ ma∏ych narodów (Kundera 1984: 13). Alice Mutton twierdzi, ˝e 



albo ich cz´Êci, które wpisywane sà lub wpisane w kontekst mi´dzykulturowy5. Przy

samym zjawisku narodowych szeregów literackich cz´sto – w zwiàzku z Europà

Ârodkowà albo obszarem jugos∏owiaƒskim i poszczególnymi indywidualnymi poety-

kami kszta∏towanymi w ich obr´bie – pisano o „wp∏ywach innej literatury (innych

literatur)” lub te˝ o wp∏ywach szerzej poj´tego obszaru przecinania si´ ró˝norod-

nych praktyk kulturowych, które ze wzgl´du na pewne zewn´trzne – a nawet i du-

chowe – cechy sà „pokrewne” narodowej praktyce kulturowej autora. Tak wi´c

w niektórych pracach by∏a mowa o wp∏ywach Sveva czy Musila na pewne elemen-

ty wypowiedzi chorwackiego pisarza Miroslava KrleŒy (1893-1981), czy te˝ o wp∏y-

wie w´gierskiego poety Ady’ego na tego˝ pisarza (Bogert 1990: 1808). W podob-

nym kontekÊcie ustanawia si´ wi´ê mi´dzy KrleŒà a Witoldem Gombrowiczem. Z kolei

inne studia zajmowa∏y si´ odnajdywaniem miejsca KrleŒy w kontekÊcie europejskim

oraz zale˝noÊcià jego tekstów od ró˝nych wielkich dzie∏ europejskich, od Strindber-

ga po Manna (patrz ˚megaç 1986). Z drugiej strony, w niektórych po∏udniowos∏o-

wiaƒskich studiach komparatystycznych z koƒca lat 80. XX wieku mówi∏o si´ o praw-

dopodobnym wp∏ywie poetyki Danila KiÆa (1935-1989) na niektórych chorwackich

i innych nieserbskich pisarzy m∏odego pokolenia. W przywo∏anych rozprawach nie

chodzi∏o o relacj´ paradygmatów i ich interakcje na poziomie systemu, lecz o po-

szczególne wp∏ywy pisarzy i ich poetyk. Mi´dzykulturowà komunikacj´ splatania si´

w przestrzeni ogranicza∏a przestrzeƒ narzuconych granic paƒstwowych i z tej racji

utrzymywanie si´ w innym cz´sto nie by∏o rezultatem jedynie w∏asnego wyboru.

W∏aÊnie dlatego mo˝liwy by∏ wy∏àcznie „dialog g∏uchych”, jak si´ w owych czasach

odwa˝nie wyrazi∏ Kramariç w cytowanym tekÊcie, czy te˝ niemo˝noÊç dialogu wy-

kraczajàcego poza ustanowione mo˝liwoÊci, a dok∏adniej granice, jakie narzuca∏y

z jednej strony ramy jugos∏owiaƒskie, z drugiej zaÊ „˝elazna kurtyna”. W tej z∏o˝o-

nej sytuacji istniejà jednak˝e literatury, które z uwagi na natur´ swej kompozycji

kulturowej sà charakteryzowane przez jeszcze bardziej skomplikowane relacje mi´-

dzykulturowe, niezale˝nie od ram zewn´trznych i ograniczeƒ narzuconych przez

dwa kompleksy „wielkiego brata” (Êrodkowoeuropejskiego i po∏udniowos∏o-

wiaƒskiego).

Wyobra˝enie mi´dzykulturowej przestrzeni literatury boÊniackiej jako prze-

strzennie uwarunkowanego wielokulturowego obszaru przeci´cia przedstawia

taki w∏aÊnie skomplikowany problem, który nie b´dzie tu rozpatrywany w swej

wielonarodowej i wielokulturowej z∏o˝onoÊci, lecz jedynie w takiej mierze, w ja-

kiej b´dzie to konieczne przy konkretnym odwo∏aniu do narracji kilku autorów,

o których b´dzie mowa, oraz stereotypów stworzonych wokó∏ ich potencja∏u wy-

powiedzeniowego. Przypadkiem samym w sobie jest Ivo Andriç (1892-1975);

jego narracyjny dyskurs sam urzeczywistni∏ „komunikacj´ mi´dzykulturowà”
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do Europy Ârodkowej nale˝à takie kraje, jak wschodnie i zachodnie Niemcy oraz kraje Be-

neluksu (wi´cej zob. Âkvorc 2003: 68-70).
5 Nie chodzi tu o wzajemne relacje kilku paradygmatów (PeleÆ 1983), tworzàcych jedno-

lità struktur´, lecz o emancypacj´ diachronii narodowej w relacji do innych paradygmatów

i to w takiej mierze, w jakiej przenika∏y si´ wzajemnie albo na siebie wp∏ywa∏y poprzez po-

jedyncze utwory i indywidualne poetyki „mocnych” autorów, od Ady’ego po, powiedzmy,

KiÆa lub Andricia.



oraz przeci´cie praktyk kulturowych na wielu poziomach i mi´dzy kilkoma (przy-

najmniej dwoma) cywilizacyjnymi oraz (co najmniej czterema) kompleksami

kulturowymi6. Nie znaczy to jednak, ˝e mo˝emy go – czy te˝ innych pisarzy, którzy

przekroczyli granice narodowego korpusu i próbowali swoich si∏ w innym, na

przyk∏ad Danila KiÆa, Milana Kunder´, Josipa Novakovicia czy Mirka Kovaça –

badaç „w rozdarciu”, w przestrzeni umieszczonej w jakimÊ „pomi´dzy” paradyg-

matycznej relacji kilku korpusów czy te˝ jako „tymczasowo odes∏anego” do ja-

kiegoÊ „p∏ynnego”, mi´dzykorpusowego, „porównawczo uj´tego” systemu, któ-

rego nie da∏o si´ – mówiàc tradycjonalistycznie – o˝ywiç duchem narodowym.

Istniejà zatem przestrzenie interakcji mi´dzykulturowej, które stwarzajà okre-

Êlonà mi´dzynarodowà dynamik´ literackà (i szerzej, kulturowà) oraz otwierajà

komunikacj´ (niekoniecznie dialog) w stosunku do kultury odbiorcy i kultury

rodzimej, czyli kultury pochodzenia. Ogólnie pisa∏ o nich Homi K. Bhabha na

poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, odnoszàc si´ do wielokulturowej obecnoÊci in-

nego w przestrzeni kultury dominujàcej (egalitarystycznej) (Bhabha 1990). Te

interakcje mogà byç uwarunkowane czynnikami statycznymi lub dynamicznymi

i na tej podstawie mo˝emy je podzieliç na tradycyjne (sta∏e) i czasowe. Podsta-

wy opisywanej tu przez nas przestrzeni sà strukturalnie statyczne, a zewn´trznà

dynamik´ zyska∏a ona dzi´ki globalistycznemu przyspieszeniu „przep∏ywu” ludzi

oraz tworzeniu „nowych diaspor” (Kelly 2003 i Perekh 2000). Jednà z cz´Êci

tych statycznych punktów narracji przedstawia przestrzeƒ BoÊni i Hercegowiny

oraz sàsiednich (sztokawskich) kultur (Kovaç 2001)7.

Druga przestrzeƒ – szerzej uwarunkowana i w mniejszym stopniu spleciona

narracyjnie (w sensie wzajemnych relacji narracji narodu/narodów) – to prze-

strzeƒ (fikcyjnej) Europy Ârodkowej, którà (ponownie) zaczyna si´ w ten sposób

opisywaç przed upadkiem muru berliƒskiego, po czym dochodzi do o˝ywiania in-

terakcji kulturowych mi´dzy tà przestrzenià a nowym kolonizatorskim (globalistycz-

nym) Zachodem z jednej strony i ponownym ustanawianiem wzajemnego rozpo-

znawania/poznawania niegdyÊ bliskich sobie kultur „Êrodkowoeuropejskich” z drugiej

strony8. Mi´dzykulturowe przeci´cia oraz projekty filmowe, literackie, teatralne

139WielokulturowoÊç i narracja: mi´dzykulturowe interakcje dyskursywne

6 MyÊl´ o komunikacji mi´dzykulturowej, tak jak jà rozumie Collier (2000): przeglàdanie

si´ w innym, który nie ˝yje w ten sam sposób i nie uznaje tych samych wartoÊci za centralne.
7 Mi´dzykulturowe przeplatanie si´ a˝ czterech odga∏´zieƒ literatur narodowych w BoÊni naj-

cz´Êciej uwa˝a si´ za literackà ca∏oÊç (pripovjedaçka Bosna [grupa autorów tworzàcych w BoÊni

w okresie mi´dzywojennym – przyp. t∏um.], Z. LeÆiç, w: Kovaç 2001: 28-29). O z∏o˝onoÊci bo-

Êniacko-hercegowiƒskiej literatury mówi tak˝e Ivan Lovrenoviç. LeÆiç (1988) uwa˝a, ˝e o ile owà

literatur´ tworzà ró˝norodne indywidualnoÊci, ró˝norodne dà˝enia twórcze i nurty rozwoju, a na-

wet ró˝norodne tradycje, z drugiej strony jej jednoÊç stwarzajà wzajemne relacje ró˝norodnych sk∏ad-

ników. W ten sposób ró˝nice, jak te˝ podobieƒstwa, stwarzajà podstaw´ tych, mo˝na by rzec,

„wewn´trznych” relacji mi´dzykulturowych, które wcià˝ sà tylko warunkowo wielokulturowe.
8 Wystarczy przypomnieç sobie entuzjazm z koƒca lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia:

autorzy ró˝nych zapatrywaƒ i zainteresowaƒ definiowali Europ´ Ârodkowà, pisali o wspólnej

architekturze Wiednia, Pesztu, Krakowa i Zagrzebia, o duchu Êrodkowoeuropejskim itd. Wi´-

cej na ten temat zob. Âkvorc 2003: 57-83. Przywo∏amy tu jedynie kilka nazwisk: Steven Bel-

ler, Eug¯ne Ionesco, Milan Kundera, Predrag Matvejeviç, Czes∏aw Mi∏osz, Krzysztof Pomian,

Jacques Rupnik i George Schopflin.



czy performatywne, które przenikajà do „innych” Êrodowisk, nie majà takiego

charakteru, by ich pojawienie si´ wymusza∏o przewrót teoretyczny i redefiniowa-

nie wzajemnych relacji dwóch dominujàcych osi systemu, tworzonego przez naro-

dowà histori´ literatury oraz histori´ literatury Êwiatowej kr´gu zachodniego. Re-

gionalna produkcja literacka, podobnie jak regionalne stowarzyszenia, nie wymagajà

redefiniowania „granic” czy te˝ ram opisu. Poza tym istnieje literatura regional-

na, która jest j´zykowo mniejsza lub wi´ksza od literatury narodowej lub te˝ jà

przecina (BreÆiç 2005 czy te˝ Sabliç-Tomiç, Rem 2003), zaÊ przyk∏ad opisany w dwóch

wymienionych tu pracach pokazuje, jak funkcjonuje opisana wy˝ej hierarchia. Te

mi´dzynarodowe i mi´dzykulturowe obszary interakcji sà interesujàce tak˝e z in-

nej racji, wià˝àcej si´ przede wszystkim ze studiami kulturowymi, sposobem po-

równywania, badania, a w konsekwencji lepszego rozumienia procesu narracji na-

rodu/narodów, a potem opisywania jego roli w kszta∏towaniu Êwiata wyobra˝eƒ

ideologicznego profilowania ró˝nicy. Pytania stawiane na tym poziomie proble-

mowego badania danej kultury, a wi´c i interakcji mi´dzykulturowej, brzmià na-

st´pujàco: przede wszystkim, jak przenikanie do innego Êrodowiska wp∏ywa na re-

definiowanie pewnych zasad narcystycznego opisywania siebie (w∏asnego korpusu)

z pozycji nie/mo˝noÊci przeglàdania si´ w innym? Dalej nast´puje pytanie, jak prze-

strzeƒ innego i jego kultury utrzymuje si´ w kulturze odbiorcy, kiedy taka zewn´trz-

na narracja narodu przenika zwrotnie poprzez wpisanie si´ i uwarunkowany punkt

widzenia do Êrodowiska, które do tej pory opisywa∏o siebie ze swojej pozycji pra-

wa do prawdy. Ono bowiem w ten sposób w∏aÊciwie monopolistycznie wytwarza-

∏o stereotyp o sobie samym i o wy∏àcznym prawie do obrony tradycji narodowej

przed imperializmem kulturowym – kiedyÊ pot´gi sàsiadujàcej, która wywiera∏a na

nià kulturowy i polityczny nacisk (Niemiec, W´gier, Turcji czy jakiejÊ innej), a dzi-

siaj globalnego (g∏ównie anglo-amerykaƒskiego) naruszyciela stereotypu jednoÊci?

3. Stereotypy i „wyprawy w inne” (i z powrotem): trzy modele

Tak wi´c w tej pracy – niniejszy artyku∏ jest tylko jej wst´pnym zarysem – ba-

dane sà mi´dzykulturowe punkty przeci´cia, a nawet wci´cia „innej” literatury

(i kultury) w korpus rodzimej, innymi s∏owy wielokulturowe (a nawet wielokul-

turalistyczne)9 przenikanie innego w obr´b jej niegdyÊ tak dobrze chronionych
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9 Ró˝nic´ mi´dzy wielokulturowà (multicultural, przym.) i wielokulturalistycznà (multicul-

turalist, przym.) wspólnotà/paƒstwem opisuje Bhikhu Parekh w szkicu otwierajàcym znanà

ksià˝k´ Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory [Jeszcze raz o mul-

tikulturalizmie: ró˝norodnoÊç kulturowa i teoria polityczna]. Tak wi´c w istocie wielokulturowy

jest ka˝dy kraj, w którym si´ pojawia wi´cej ni˝ jedna kultura i praktyka kulturowa, wyró˝-

niajàca jà z „perspektywy wi´kszoÊciowej”, definiowana przez ca∏oÊç przekonaƒ kulturowych

i praktycznego dzia∏ania. Odnosi si´ to, jak pisze Parekh, zarówno do Wielkiej Brytanii dwu-

dziestego wieku, jak i Imperium Osmaƒskiego wieku szesnastego (2000: 7). Jednak˝e inna

sprawa to to, jak si´ do tego odnosi rzàdzàca, monistyczna lub pluralistyczna klika. Francja

i Wielka Brytania majà mniej wi´cej takà samà liczb´ mniejszoÊci etnicznych, czyli oko∏o

szeÊç procent populacji. O ile w Wielkiej Brytanii istnieje kilka jasno sprofilowanych wspól-

not mi´dzykulturowych, to Francja nie jest wspólnotà wielokulturowà, lecz monokulturowà, 



granic. Z drugiej jednak strony mówimy o wyprawach w uj´tà w ramy przestrzeƒ

innego oraz o przemieszczaniu ognisk wiarygodnoÊci z w∏asnego do innego – wy-

obra˝onego lub rzeczywistego – po∏o˝enia kulturowego, czy to we w∏asnym, czy

innym kraju, narodzie, ludzie czy poetyce (narracji)10. Stereotypy monolityczne-

go (monistycznego) egocentryzmu kulturowego charakterystyczne sà dla ma∏ych

narodów, które dopiero w wieku dziewi´tnastym wywalczy∏y sobie „prawo do

ró˝nicy”. Mimo to marginesowe przypadki otwierania miejsca dla sàsiednich, mniej-

szoÊciowych i emigranckich narracji narodu mo˝na zrozumieç dopiero poprzez

dostrze˝enie wielokulturowoÊci kontekstu i nawiàzywanie relacji z innym. Przy-

czynà takiego posuni´cia nie powinno byç w tym kontekÊcie herderowskie i schil-

lerowskie romantyczno-liberalne poj´cie stymulowania i wzbogacania tego, co w∏a-

sne, na bazie innego, ani pojmowana w duchu Humboldta „zdrowa konkurencja”

mi´dzy ró˝nymi systemami idei i sposobów ˝ycia, lecz wyzwolenie z p´t w∏asne-

go systemu stereotypów narracyjnych, które sà wytwarzane w wyniku „oparcia na

tradycji” bez kontekstualizacji mo˝liwoÊci dialogu w ramach okreÊlonej wspólno-

ty. Chocia˝ archimedesowsko pomyÊlana mo˝liwoÊç „spojrzenia znikàd” nie ist-

nieje w rzeczywistej relacji aktantów, ograniczonych przez jakàÊ przestrzeƒ, jed-

nak owo spojrzenie z „innej kultury” pozwala na obserwowanie swojej w∏asnej

kultury z zewnàtrz, co lepiej (a przynajmniej w inny sposób) wskazuje na jej do-

bre i z∏e strony oraz umacnia samoÊwiadomoÊç.
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która wychodzi od ustalonej przez wi´kszoÊç przes∏anki, ˝e kultura francuska jest uniwersal-

na przez swojà wartoÊç, a mniejszoÊci muszà si´ jej podporzàdkowaç (tam˝e, 7 i 64–65). Wbrew

temu, jak pisze Bhabha (2002), takie Êrodowisko kulturowe równie˝ jest przestrzenià przeci´-

cia z „innymi” kulturami, mimo ˝e nie zosta∏y one liberalnie i egalitarystycznie „uznane”. To,

˝e nie sà w sytuacji dialogu z kulturà wi´kszoÊciowà (i w tej relacji uprzywilejowanà), nie mo-

˝e im zabroniç ustanawiania – w przestrzeni wyobra˝onej – alternatywnych miejsc dyskursu

oraz tworzenia w∏asnych koncepcji kulturowych. Watson (2000) odró˝nia polietnicznoÊç jako

coÊ danego (to, co Parekh nazywa zjawiskowoÊcià wielokulturowego kraju/wspólnoty) od wie-

lokulturowoÊci jako umowy (u Parekha „wielokulturalistycznoÊç”). Na innym miejscu utwo-

rzy∏em mieszany termin „polikulturowoÊç”, majàc na myÊli pierwszà charakterystyk´ Parekha

i Watsona, a zwiàzany z przecinaniem si´ kultur narracji narodów u Andricia.
10 Wnikni´cie w inne mo˝e mieç charakter andriciowski (a wi´c w∏aÊciwie tylko jako „po-

wrót do domu”), jaki zauwa˝amy tak˝e i u pisarza, który opowiadania przekszta∏ca w przypowie-

Êci (Bagiç 2004: 124), czyli u Jergovicia, który w wielu opowiadaniach oraz we fragmentach

powieÊci stoi na podobnych kulturowo pozycjach (nie mówimy o porównaniu dwóch poetyk).

Wszak˝e mo˝e to byç równie˝ „odejÊcie w nieznane”, tak jak Kravar (1993) opisa∏ „las KrleŒy”

(powo∏ujàc si´ na opartà na strukturalistycznych podstawach Morfologi´ bajki Proppa i jego

rozró˝nienie na przestrzeƒ domu – bezpieczeƒstwa i zrozumia∏oÊci – i lasu jako drogi w nie-

znane), w którym autor cz´sto „potrafi∏ si´ zagubiç”. Do „lasu” (co nie ma konotacji warto-

Êciujàcych) idzie wypowiedê Jergovicia, kiedy opisuje nie-BoÊni´, co przewa˝nie ma miejsce

wtedy, gdy tematyka obejmuje Dalmacj´, oprócz tej z dzieciƒstwa (stàd pewne niedociàgni´-

cia w powieÊci Dvori od oraha [Pa∏ace z orzechu]. We wspó∏czesnych chorwackich wypowie-

dziach prozatorskich istnieje doÊç przyk∏adów: w powieÊci KiÆa [Deszcz], autorstwa Rade Jar-

ka, czy w pierwszym zbiorze opowiadaƒ Romana Simicia (Miejsce, w którym sp´dzimy noc)

odnajdujemy specyficzny wariant wyprawy w „inne”. To nie tylko eskapizm w sensie, jaki Ba-

giç nadaje temu terminowi (tam˝e: 133), jako kszta∏towanie poetyki literackiej, lecz jest to

ufundowane kulturologicznie i umotywowane pozatekstowo wyjÊcie z w∏asnej kulturologicznej

przestrzeni (samo)identyfikacji. Dalej w tekÊcie wracam systematyczniej do tego problemu.



Wydaje mi si´, ˝e w narracji ka˝dego z konceptualnych Êwiatów wyobra˝eƒ

narodu spojrzenie to jest mo˝liwe z trzech konstrukcyjnych punktów wyjÊcia.

Przede wszystkim mo˝emy mówiç o fizycznym innym w stosunku do pewnego

„pierwszego Êrodowiska”. Przyk∏adów kulturowych jest wiele, a od ich poziomu

abstrakcji zale˝y, jak negatywnie by∏y odbierane czy te˝ jak si´ stapia∏y z podob-

nymi abstrakcjami w Êrodowisku, do którego powraca∏y jako „spojrzenie z ze-

wnàtrz”, od przyjmowania innego j´zyka za w∏asny do redefiniowania pytania

narodu poprzez narzucanie innego i stapianie si´ z innym, a nawet do wyboru

zupe∏nie innej drogi. Za wspó∏czesny przyk∏ad literacki mo˝e pos∏u˝yç powieÊç

Âumski duh (2004 Zagreb, Duch lasu) autorstwa Gorana SamardŒicia (ur. 1967).

Ta „lakoniczna opowieÊç” (jak g∏osi podtytu∏ ksià˝ki) kandydowa∏a nawet do ty-

tu∏u ksià˝ki roku w dziedzinie prozy w Chorwacji, chocia˝ do owej kultury i lite-

ratury narodowej odnosi si´ w∏aÊciwie w sposób niebezpoÊredni. Wiele fragmen-

tów tej prozy w p∏aszczyênie poetyki odpowiada serbskiej prozie realistycznej

z koƒca lat siedemdziesiàtych, oczywiÊcie przy obecnoÊci pewnych redukcyjnych

elementów narracyjnych, charakterystycznych dla cz´Êci prozy chorwackiej póê-

nych lat osiemdziesiàtych. RównoczeÊnie wpisanie pisarza w mi´dzykulturowoÊç

oraz etyczne i etniczne komponenty wytworzy∏y wielokulturowy potencja∏ dzie∏a,

który umo˝liwi∏ wpisanie i zaj´cie pozycji w innym.

Kolejnym narracyjno-konstrukcyjnym punktem wyjÊcia jest rozpoznawanie in-

nego w formie fikcyjnej warstwy w ramach struktury narracyjnej, literackiej lub

konstrukcyjno-historycznej. W szerszej p∏aszczyênie kulturologicznej chodzi o owo

spojrzenie z zewnàtrz, o którym mówi Mary Jane Collier. Za dobry wspó∏czesny

przyk∏ad literacki mo˝e pos∏u˝yç opis katolickiego chorwackiego wesela w BoÊni

z pozycji postaci, Êpiewaka Salka z opowiadania Miljenka Jergovicia (ur. 1966)

zatytu∏owanego IdŒihad, opublikowanego w zbiorze InÆallah Madona InÆallah

(Zagreb 2004). Oczami postaci muzu∏manina ateisty, Êpiewaka Salka, zostaje przed-

stawiony opis katolickiego wesela w BoÊni, przy dà˝eniu do zadziwienia, zasadza-

jàcego si´ na ró˝nicy kulturowej i stosunku muzu∏maƒskiego kompleksu kulturo-

wego (wspólnoty) do katolicyzmu i innych w tej samej przestrzeni, obok których

– a nie z którymi – si´ ˝yje. Nieco naciàgany przyk∏ad dostrzegamy tak˝e w utwo-

rze, który w swej intencji odnosi si´ tylko do Êrodowiska w∏asnej kultury, lecz

w jej marginalnych cz´Êciach intencjonalnie jest kodowany jako perspektywa ró˝-

nic. Mowa o nowej powieÊci znanego pisarza chorwackiego Slobodana Novaka

(ur. 1924) zatytu∏owanej Pristajanje (Zagreb 2005, Przystawanie) i o ramach dla

rozpoznawania innego w postaci (i poprzez postaç) by∏ego pu∏kownika JNA11.
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11 Parekh (2000) wskazuje, ˝e ró˝norodnoÊç kulturowa w danej wielokulturowej wspólno-

cie/miejscu przeci´cia istnieje w ró˝nych formach, z których najcz´Êciej wyst´pujà trzy. Pierw-

sza to wyst´powanie ró˝nych przekonaƒ i dzia∏ania praktycznego w jakimÊ okreÊlonym obsza-

rze ˝ycia albo wyró˝niajàcy styl ˝ycia, jedno i drugie przy za∏o˝eniu istnienia szerzej zakreÊlonych

wartoÊci kulturowych. W pierwszym przypadku chodzi na przyk∏ad o homoseksualistów,

w drugim zaÊ o intelektualistów, artystów itd. W obu przypadkach mowa o ró˝nicach subkul-

turowych. Druga forma odró˝niania polega na ostrej krytyce pewnych centralnych zasad

i wartoÊci kultury dominujàcej oraz jej instytucji. Rozpi´toÊç grup, które nale˝à do tej grupy,

si´ga od feministów poprzez obroƒców Êrodowiska po nacjonalistów. Nie chodzi o subkultu-

r´, ale o poglàd na Êwiat i szukanie sposobu, jak mo˝na by zmieniç kultur´ dominujàcà. Cho-



Trzeci koncepcyjny punkt wyjÊcia narracji polega na eskapistycznej ucieczce

w inne, które zosta∏o z zewnàtrz wykluczone z mo˝liwej przestrzeni kontaktu.

Kulturologicznie owa ucieczka by∏a realizowana poprzez fa∏szowanie narracji na-

rodu albo udanie si´ do ojczyzny wyobra˝onej, to znaczy na emigracj´. Taka uciecz-

ka zawsze si´ realizuje jako fikcyjny powrót. W p∏aszczyênie wspó∏czesnej wypo-

wiedzi literackiej dobrym przyk∏adem jest powieÊç Topli zrak (2002, Ciep∏e powietrze)

autorstwa Davora Slamniga (ur. 1956); dokonuje si´ w niej wyprawa w inne,

które na pozór czasowo i przestrzennie pozostaje poza zasi´giem kontaktów mi´-

dzykulturowych. RównoczeÊnie intencja tekstu nieprzerwanie si´ odnosi tak˝e do

globalnej agresji gatunków popularnych oraz ich recepcji w tradycji, od której

pozornie „ucieka”, a w rzeczywistoÊci znajduje si´ w nieustannym z nià kontak-

cie poprzez cytat. Ju˝ na podstawie ostatniej uwagi widaç, ˝e nasuwa si´ pytanie,

do jakiego stopnia owa trzecia forma „spojrzenia z zewnàtrz” – czyli literatura

eskapistyczna – mo˝e dokonaç takiego „wykluczania” i uniknàç ustanowienia si´

jedynie jako alegoria, która zamiast wpisania si´ w metatekstualnoÊç czasu (nowa

powieÊç historyczna) zastosowa∏a metatekstualnoÊç przestrzennà (wówczas, od-

noszàc si´ do historycznego przeglàdu chorwackiej popularnej kultury-literatury,

od Brixy’ego do dziÊ, nawet w przypadku „dziewczynki z zapa∏kami” Fericia,

mo˝na by mówiç o nowej popularnej powieÊci-opowiadaniu). Jednak znaczenie

kulturowe takiej mo˝liwoÊci jest du˝o szersze i wià˝e si´ przede wszystkim z glo-

balistycznà agresjà popularnego wzoru kulturowego, od poetyki i kulturowego

zapisu komiksów (w rodzaju „Alana Forda”, komiksu wywodzàcego si´ z W∏och,

a szczególnie na mocy cytatu popularnego w Chorwacji w latach 70. i 80. XX wie-

ku, jako miejsce pokoleniowego zetkni´cia/roz∏àczania) do filmów (na przyk∏ad

tych, które podpisuje David Lynch w formie miejsca spotkania z przestrzenno-

-przyczynowym wykluczeniem z agresji „mainstreamu”).

Stereotypy, wytwarzane przez opisane tu wzory konstrukcyjnych punktów wyj-

Êcia poprzez swój z∏o˝ony Êwiat wyobra˝eƒ oraz narracyjne interakcje mi´dzy-

kulturowe, funkcjonalnie podobne sà do innych, nacechowanych ideologicznie,

które konstruujà i wytwarzajà to˝samoÊç kulturowà w tradycyjnym sensie tego

s∏owa i w narcystycznym monologicznym typie wypowiedzi. Wszak˝e tutaj nie

chodzi o punkt wyjÊcia, gdzie si´ pojawia to, co narodowe, istniejàce „od niepa-

mi´tnych czasów”, a jego konstrukcja w istocie jest tylko na nowo opowiadana
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dzi o ró˝nic´ perspektywy. Dopiero trzecià grup´ tworzà zorganizowane wspólnoty, które ˝yjà

zgodnie z w∏asnym i odmiennym systemem przekonaƒ i dzia∏aƒ praktycznych. Wielokulturo-

wa we w∏aÊciwym sensie jest dopiero ta trzecia grupa, gdzie si´ zazwyczaj mówi o odr´bnym

wyznaniu i/lub narodowoÊci. W przywo∏anym wy˝ej przypadku Novaka mowa o spojrzeniu

z innoÊci, którà charakteryzuje wysoki krytycyzm wobec g∏ównych zasad kultury dominujàcej

(tam˝e: 3). Mi´dzykulturowa innoÊç, opisana jako „perspektywa ró˝nic”, zosta∏a w tej narra-

cyjnoÊci rozwini´ta do maksimum, zaÊ „kulturowe pogodzenie si´” z jednym z „nich” (byç

mo˝e jednym z tych, którzy w Dzienniku pozapok∏adowym doprowadzili bohatera do domu

wariatów) dokonuje si´ za sprawà akcji pu∏kownika przeciwko „swoim”, ale teraz jako innym,

z tym ˝e on „przeszed∏ na drugà stron´” i stanà∏ po stronie ofiary, czyli napadni´tych. Przy

napi´ciu perspektyw wychodzi tu na jaw równie˝ ta warstwa, która wskazuje na wielokultu-

rowà odmiennoÊç w by∏ym paƒstwie jugos∏owiaƒskim oraz fakt, ˝e ró˝nice na poziomie ofi-

cjalnym maskowano, co doprowadzi∏o do wytworzenia napi´cia.



(przyk∏adem s∏u˝y opowieÊç Mile Budaka (1889-1945) o ognisku domowym,

którego nie wolno ugasiç)12, lecz uzyskaliÊmy projekcj´ Êwiata wyobra˝eƒ doko-

nanà w j´zyku wytworzonego narodu, a z tej racji równie˝ zagro˝onà przez spoj-

rzenie z zewnàtrz. I dlatego opowieÊç/histori´ o interakcji mi´dzykulturowej na-

le˝y zaczàç od stereotypu narodu, tworzenia jego to˝samoÊci kulturowej oraz jego

„innych”, z których (podobnie stereotypowej) perspektywy mo˝na zobaczyç sie-

bie jako innego. Spojrzenie „z zewnàtrz” mo˝liwe jest z trzech perspektyw. Po

pierwsze, to dzisiejsza pozycja „postkolonialnego” kolonizatora, który „nami” ma-

nipulowa∏, pisa∏ ksià˝ki o „nas”, dokumentowa∏, który kr´ci∏ filmy, na przyk∏ad

o Vukovarze. On politycznie uformowa∏ mi´dzynarodowy obraz narodu, skon-

struowa∏ Êwiat wyobra˝eƒ, jaki mu w danej chwili odpowiada∏, przedstawia∏ si´

zaÊ jako mediator, nawet jeÊli chodzi o wewn´trzne problemy (ma∏ego) narodu.

Dalej nast´puje odmienna, równoprawna pozycja innego, znajdujàcego si´ w po-

dobnym po∏o˝eniu jak inne mniejsze korpusy narodowe, który mo˝e byç – choç

nie musi – partykularystycznie, monistycznie nastawiony do „nas”. Jest to jeden

lub wi´cej owych Kunderowskich ma∏ych narodów mi´dzy Niemcami i Rosjà,

którego istnienie mo˝e zostaç w ka˝dej chwili zakwestionowane. W wyniku takie-

go poczucia zagro˝enia, albo wbrew niemu, on (ów inny) równie˝ mo˝e wobec

„nas” zajàç nierównoprawne stanowisko, z pozycji kszta∏towania konstrukcji na-

rodu, który zg∏asza pretensje do „nas” lub te˝ „nas” nie akceptuje jako uczest-

ników dialogu. Istnieje tak˝e trzecia pozycja; chodzi tu o po∏o˝enie diaspory ja-

ko „innego”, poprzez którego si´ (nie) wyra˝amy. Ona wraz ze swoim modelem

przestrzennego wykluczenia stwarza przestrzeƒ wyobra˝onà oraz niezintegrowa-

ny konstrukt narodu, odcinajàcy si´ od krajowych stereotypów poprzez ich na-

g∏e ujmowanie i partykularne t∏umaczenie. Ta pozycja mo˝e sytuacj´ skompliko-

waç do tego stopnia, ˝e zacznie zajmowaç centralne miejsce w tworzeniu

przeciw-mitu w procesie rozpoznawania, w zale˝noÊci od stopnia ustanowionej

wyobra˝eniowoÊci.

Dyskursywne miejsca przeci´ç, które si´ urzeczywistniajà bàdê nie urzeczy-

wistniajà w tych z∏o˝onych warunkach, mogà znacznie dopomóc w opisie „main-

streamu” jako samowystarczalnej ca∏oÊci opisowej, nie-w∏àczonej w szerszy kor-

pus twórczoÊci literackiej. „Inny”, urzeczywistniajàcy si´ jako narracyjny punkt

przeci´cia w dynamicznej relacji z kulturà wi´kszoÊci, który jednak zarazem jest

jej naruszycielem i rodzajem „negatywnego lustra”, gdzie narracja narodu wspól-

noty wi´kszoÊciowej zawsze musi si´ przeglàdaç, zawsze pozostanie tà „resztà”,

na której podstawie b´dà okreÊlane i opisywane ogólne elementy „mainstreamu”

(czyli wspólnoty wi´kszoÊciowej).

Z j´zyka chorwackiego prze∏o˝y∏ Maciej Falski
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12 W Êwiecie, który tylko na pozór wyglàda na wytwór „realizmu mitycznego”, postacie

Budaka ˝yjà „od zawsze”. Tak te˝ opowieÊç jest przekazywana z pokolenia na pokolenie (M. Bu-

dak, OgnjiÆte/Ognisko domowe, Zagreb 1995). Problem tworzy si´ w konflikcie „metaforycz-

nego” narodu i j´zyka „skonstruowanej narracji”. Pragmatyczny cel perspektywy narracyjnej

nie ma za∏o˝eƒ metafizycznych, lecz w swej istocie jest konstrukcjà intencjonalnà.
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Summary

Multiculturalism and Narration: Intercultural Discursive Interactions

In the centre of attention in this paper are intertextual interactions between literatures

and possible ways in which the possibility lies for a potentially fruitful process of embedding

the values of ‘other’ literature to the corpus of an autonomous national matrix. Based on the

wider research of western scholars, during the period of 1990’s most of the scholars argued

that from a methodological point of view between the national matrix of literature and the

phenomenon of so called canon there is no middle ground where some regional or multicultural

conglomerations can be described as an autonomous body of literature, or type of cultural

diversity within itself. The question that arises from that is a complex one: what is happening

with works of literature that continuously refer to other culture(s) and at the same time still

are, without questioning its cultural environment, embedded within a national matrix in

a way of language usage and modelling itself within a given tradition, on both formal and

thematic level. In other words, how shall we contextually frame the novel Âumski duh by Goran

SamardŒiç, or even more, Jergoviç’s collection of short stories InÆalah Madona, InÆalah. Further

arising problems such as the positioning of Ivo Andriç, phenomenon of globalisation, ethnic

(Croatian) literature, all the way to postmodern disintegration that has opened the excurses

into ‘other’ literatures and cultures will also be discussed in the above context.

The other major question here is how important for this discursive situation are stereotypes

about nation(s), national literature and possible multicultural (non)interactions. And while

stereotypes are (fortunately or unfortunately) major contributors in a process of narrating

the nation (and its mythical shaping), multicultural interactions are major contributors in

a process of its disintegration. Often unwillingly, they are contributing in a process of shaping

its narrative as a discursive resistance within a body of stabile corpus that constantly refers

to ‘others’ and are often coding the possibility of reading exactly that ‘other’ level of

communication. In a process of finding the answer to questions related to the narration of

nation and multicultural positioning of the handicapped narrator who is ‘the insider on the

margin’, this work will also try to discover the nature of subversive positioning of embedding

within a corpus as so called ‘inside other’, as this phenomenon was described by Homi

Bhabha (2002).
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MniejszoÊci narodowe w literaturze serbskiej

Do rozpadu Jugos∏awii w∏aÊciwie nie podejmowano problemu narodowej przy-

nale˝noÊci poszczególnych pisarzy. Poniewa˝ j´zyk nie stanowi∏ o ró˝nicy, uszere-

gowanie mia∏o miejsce najcz´Êciej wed∏ug kryterium terytorialnego: wed∏ug gra-

nic ówczesnych republik. OczywiÊcie istnia∏y przypadki, które wy∏amywa∏y si´

z tej regu∏y, jeÊli nie prawa, ale one dotyczy∏y przede wszystkim osobistych okre-

Êleƒ poszczególnych pisarzy, którzy bez wzgl´du na miejsce urodzenia, wyznanie,

a nawet j´zyk, decydowali o przynale˝noÊci do jednej, a nie drugiej literatury.

Najbardziej znanymi przyk∏adami sà Ivo Andriç i MeÆa Selimoviç czy te˝ w now-

szych czasach Mirko Kovaç. Poprzez rozpad Jugos∏awii na nowo rozpocz´∏y si´

spory wokó∏ tego, jakim pisarzem by∏ Andriç – serbskim, chorwackim, czy te˝ bo-

Êniackim. Czy Selimoviç, chocia˝ sam okreÊli∏ si´ jako serbski pisarz, jednak nie

jest tak˝e pisarzem boÊniackim, ze wzgl´du na pochodzenie, tematyk´. A Kovaç,

który do 1990 roku okreÊla∏ si´ jako serbski pisarz wyznania prawos∏awnego,

a potem jako chorwacki, po czym zmienia sposób pisania, czyli wariant j´zykowy.

Ten problem w Serbii do roku 1990 praktycznie nie istnia∏. Dopiero leksykon

äÓ ¿Â ÍÓ Û ë·Ë¿Ë 1990 (Kto jest kim w Serbii 1990), wydany na poczàtku 1991 roku,

da∏ mo˝liwoÊç udzielajàcym wywiadów, a póêniej i wyst´pujàcym w tym leksyko-

nie, aby ujawnili wed∏ug uznania swojà narodowà i wyznaniowà przynale˝noÊç.

Wtedy tak˝e niektórzy pozostawili sobie prawo, aby okreÊliç si´ jako pisarze ju-

gos∏owiaƒscy. WÊród nich mo˝na odnaleêç pisarzy innego pochodzenia narodo-

wego, najcz´Êciej z mieszanych ma∏˝eƒstw. To nie tyle ukrywanie narodowej to˝-

samoÊci, ile opowiedzenie si´ za wspólnotà, która trwa∏a w momencie ich narodzenia

i ˝ycia. Niektóre osoby udzielajàce wywiadu dziesi´ç lat póêniej zmieni∏y swoje

deklaracje i jasno zwiàza∏y si´ z jednym narodem, najcz´Êciej chorwackim, nie-

kiedy boÊniackim, czy te˝ religià katolickà, muzu∏maƒskà, czasami z judaizmem.

Razem z rozpadem Jugos∏awii i wszystkim innym, co rozpad ten wywo∏a∏, nie

tylko je˝eli chodzi o literatur´, ale tym razem ograniczam si´ jedynie do niej, do-

sz∏o do paradoksu: serbscy pisarze z Chorwacji stali si´ chorwackimi pisarzami w Ser-

bii, ewentualnie pisarzami pochodzenia serbskiego z Chorwacji, uchodêcami, emi-

grantami, czy te˝, jeÊli dotarli do Serbii w ostatnich dziesi´ciu latach – utracili

swoje miejsce w chorwackiej literaturze, a jeszcze nie odnaleêli w serbskiej.



Istniejà wyjàtki, ale najcz´Êciej sà to pisarze, którzy przed wspomnianà sytu-

acjà, wydawali swoje ksià˝ki u wydawców w Serbii, promowali je, otrzymywali

za nie nagrody, byli obecni w antologiach serbskiej literatury i w ten sposób

uczestniczyli w ˝yciu literackim. Istniejà i tacy, którzy nie zdà˝yli potwierdziç swo-

jej obecnoÊci w ˝adnym ze Êrodowisk.

Historia literatury ca∏y czas jeszcze nie rozstrzygn´∏a tego problemu katego-

rycznie, ale zaistnia∏o wiele prób, aby ten paradoks unaoczniç, wyjaÊniç i prze-

zwyci´˝yç. Najcz´Êciej pisali o tym w∏aÊnie ci, którzy osobiÊcie zostali dotkni´ci

tym problemem, ci którzy pochodzà z Chorwacji, a ˝yjà i pracujà w Serbii od

czasu przed rozpadem Jugos∏awii. Dotyczy to zarówno historyków jak i samych

twórców, którzy znaleêli si´ w Serbii po wspomnianych wydarzeniach. Przywo-

∏ajmy kilka przyk∏adów: profesor akademii Vasilje Krestiç, àÁ ËÒÚÓË¿Â ë·‡
Ë ÒÔÒÍÓ-ı‚‡ÚÒÍËı Ó‰ÌÓÒ‡ (Belgrad 1994, Z historii Serbów w serbsko-chorwac-

kich stosunkach); profesor dr DuÆan Ivaniç äøËÊÂ‚ÌÓÒÚ ëÔÒÍÂ ä‡¿ËÌÂ (Bel-

grad 1998, Literatura Serbskiej Krainy); äøËÊÂ‚ÌÓÒÚ ë·‡ Û ï‚‡ÚÒÍÓj (Lite-

ratura Serbów w Chorwacji), w zbiorze ë‡‚ÂÏÂÌ‡ ÒÔÒÍ‡ ÔÓÁ‡, III (Trstenik

1991, Wspó∏czesna proza serbska III), Srbi u Hrvatskoj – juçer, danas, sutra (Za-

grzeb 1998, Serbowie w Chorwacji – wczoraj, dziÊ, jutro) oraz ÄÌÚÓÎÓ„Ë¿‡ ÒÔÒÍÓ„
Ô¿ÂÒÌË¯Ú‚‡ Û ï‚‡ÚÒÍÓ¿ ‰‚‡‰ÂÒÂÚÓ„ ‚Ë¿ÂÍ‡ (Zagrzeb 2002, Antologia serbskiej

poezji w Chorwacji XX wieku), które przygotowa∏ NebojÆa Debetak.

Sàdzàc po przywo∏anych informacjach, w Chorwacji zosta∏a ma∏a liczba serb-

skich pisarzy, którzy nie przyj´li drugiej to˝samoÊci, aby zachowaç swoje miej-

sce w obszarze chorwackiej literatury lub aby po prostu móc dalej istnieç w ˝y-

ciu literackim. Do nich zaliczyç mo˝na Borisa Vrga, poet´ z Petrinija, poet´

Slobodana Grubaça z DrniÆa, Divn´ Zeçeviç, która ˝yje w Zagrzebiu i zajmuje

si´ badaniem literatury i poezji, t∏umacza i poet´ Jordana Jelicia z Zagrzebia,

Simo Mraovicia poet´ i powieÊciopisarza, który tak˝e ˝yje i tworzy w Zagrze-

biu, poet´ Dor…e NeÆicia z Dalja, poet´ Branislava Pavicia z Zadaru, Drago Ke-

kanovicia, pisarza ˝yjàcego w Zagrzebiu, ale systematycznie wydajàcego w Serbii

u wydawcy ze Sremskich Karlowców.

W Serbii ˝yjà i drukujà pisarze z Chorwacji: od Zorana Bognara, Jeleny Bu-

inac przez Nikole Vujçicia, MiloÆa Kordicia, Zdravka Krastanovicia po NebojÆ´

Devetaka, Mirka Demicia i Nene Smiljaniç, w wi´kszoÊci pisarze m∏odszej ge-

neracji. Ze starszego pokolenia: Dara Sekuliç, Djordje RadiÆiç, Luka Âtekoviç,

Nikola Strajniç, Milan Miriç i inni.

MniejszoÊci w literaturze serbskiej od roku 1989

PISARZE POCHODZENIA CHORWACKIEGO

Krytyk i eseista DraÆko Pedjep, urodzony w Osijeku, ˝yje i tworzy w Nowym

Sadzie. Wyda∏ ju˝ znaczàcà liczb´ ksià˝ek, przygotowa∏ kilka antologii, zajmuje

si´ krytykà literackà ju˝ od czterech dziesi´cioleci. Najnowsze ksià˝ki to: í‡Ï‡
(2003, CiemnoÊç), àÏ‡ ÒÂ (2004, Ma si´). Jeden z najznakomitszych krytyków

literackich.
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Petko Vojniç Purçar (ur. w 1939 r. w Suboticy), prozaik i dramaturg, poeta,

który ˝yje i tworzy w Nowym Sadzie. Do 1989 roku opublikowa∏ cztery powie-

Êci, dwa zbiory opowiadaƒ i dwa zbiory wierszy, po 1989 zaÊ powieÊç ñ‚ÂÌÓÍÓ¯ˆË
(2002 i 2004, Czerwonoskórzy), dwa zbiory opowiadaƒ: èÛÚ Û Ö„ËÔ‡Ú (2003, Dro-

ga do Egiptu) i åËıÓΩÒÍÓ ΩÂÚÓ (2003, Miholjsko lato) i wybór wierszy ì ÌÂ‰Ó-
„ÎÂ‰ (2004, Bezgranicznie daleko). Otrzyma∏ wi´kszoÊç znaczàcych nagród lite-

rackich w Serbii: nagrod´ czasopisma NIN (Nedeljne informativne novine), Nagrod´

Karol Sirmai i Paêdziernikowà Nagrod´ Nowego Sadu. Jest jednym ze znako-

mitszych prozaików w Wojwodinie, równie˝ ceniony jest w Chorwacji.

Jasna Melvinger (ur. w Petrovaradinie w 1940 r.), do odejÊcia na emerytur´

pracowa∏a na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Osijeku, obecnie ˝yje

i tworzy w Nowym Sadzie, stworzy∏a godne pozazdroszczenia dzie∏a. Najnowszy

wybór ÇÓÁÂÎÌËˆ‡ (2004, Konwie) poprzedzony zosta∏ dziewi´cioma tomami wier-

szy, z których przywo∏ujemy jedynie dwa ostatnie: ºÛ·‡‚ÌË ÒÓÌÂÚË (1989, So-

nety mi∏osne) i í‡ ÂÌÂÒ‡ÌÒ‡ ÌÂ ¿Ó¯ Í‡Ó ÔÓÒΩÂ‰ø‡ ¯‡ÌÒ‡ (2002, Renesans jako

jeszcze nie ostatnia szansa). WÊród wi´kszej liczby prac naukowych i esejów nie-

dawno zosta∏a opublikowana jej obszerna ksià˝ka åÓ‰ÂÌ‡ Ë øÂÌ‡ ÏËÏËÍË¿‡
Û ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌË (2003, Moderna i jej mimikra w postmodernie).

W Nowym Sadzie ˝yje i tworzy tak˝e prozaik Franja Petrinoviç (ur. w 1957 r.

w Slankamen), który opublikowa∏ powieÊci: íÍË‚Ó, ÓÔÒÂÌÂ (1988, Tkanka, z∏u-

dzenie) i àÁ‚Â¯Ú‡¿ Ó ‡Ì¨ÂÎÛ (1996, Obwieszczenie o aniele). Wieloletni g∏ówny

redaktor czasopisma èÓΩ‡ (1983-1994). Dyrektor i g∏ówny redaktor wydawnic-

twa Stylos. Aktywny tak˝e jako krytyk literacki i eseista.

Oprócz wymienionych do najaktywniejszych nale˝à autorzy ˝yjàcy i tworzàcy

w Suboticy: Vojslav Sekelj (ur. 1946), Milovan Mikoviç (ur. 1947), Ante Vukov

(ur. 1955), Robert G. Tili (ur. 1959), Viktorija Alacziç (ur. 1960) i inni.

PISARZE POCHODZENIA ˚YDOWSKIEGO

Nowelista i powieÊciopisarz Erih KoÆ (ur. w Sarajewie w 1913 r., ale ju˝ od

ponad pó∏ wieku ˝yjàcy i tworzàcy w Belgradzie), opublikowa∏ wi´kszà liczb´

powieÊci i zbiorów opowiadaƒ. Nowszy zbiór opowiadaƒ to åË¯Â‚Ë (1991, My-

szy). Proza pami´tnikarska: é‰ÎÓÏˆË, ÒÂÃ‡ø‡ Ë ÔËÒˆË (1990, Fragmenty, wspo-

mnienia i pisarze) i àÁÏÂ¨Û Â‰Ó‚‡ (1994, Mi´dzy wierszami).

Maksimiljan Erenrajh (literacki pseudonim – Karlo Ostojiç, urodzony w Tra-

vniku w 1921 roku, ˝yje w Belgradzie od II wojny Êwiatowej), opublikowa∏ kil-

ka zbiorów esejów i dwie powieÊci: èÓÒÎÂ‰øË ò‡·‡Ú (1992, Ostatni Szabas)

i ä‡‡ÍÚÂËÒÚËÍa (1999, Charakterystyka), za którà otrzyma∏ najbardziej pre-

sti˝owe wyró˝nienie za powieÊç roku – nagrod´ czasopisma „NIN”.

Aleksander TiÆma (ur. w HorgoÆu, ko∏o Suboticy w 1924 r., ˝y∏ i tworzy∏

w Nowym Sadzie a˝ do Êmierci w 2003) poeta i prozaik, powieÊciopisarz. Jeden

z najbardziej znaczàcych twórców w literaturze serbskiej ostatniego dziesi´cio-

lecia XX wieku. Jego serbska bibliografia zawiera szeÊçdziesiàt tytu∏ów. Tyle samo

tytu∏ów obejmujà jego Êwiatowe publikacje, w innych j´zykach. Kilkukrotnie wy-

dane zosta∏y jego dzie∏a wybrane. Oprócz tego, w ostatnich pi´tnastu latach ˝y-

cia opublikowa∏: çÂÌ‡ÔËÒ‡Ì‡ ÔË˜‡ (1989, Nienapisana historia), èÂ ÏËÚ‡
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(1991, Przed mitem), òËÓÍ‡ ‚‡Ú‡ (1989, Szerokie drzwi), äÓ¿Â ‚ÓÎËÏÓ (1990,

Których kochamy), ÑÌÂ‚ÌËÍ: 1942-1951 (1991, Dziennik 1942-1951), àÒÍÛ¯Âø‡
ΩÛ·‡‚Ë (1995, Próby mi∏oÊci), Ñ‡Ì Ó‰Î‡„‡ø‡ (1997, Dzieƒ odroczenia), èÂÒÏÂ Ë
Á‡ÔËÒË (1997, Wiersze i zapiski), ç‡ Í‡ÚÍÓ¿ ‚ÓÊøË (1998, Na krótkiej prze-

ja˝d˝ce), ÑÓÁ‚ÓΩÂÌÂ Ë„Â (2000, Zabawy dozwolone) oraz nowy tom pami´tni-

ków Seçkaj se veçkrat na Vali (s∏oweƒski 2000, Przypomnij sobie czasem Val´).

Znaczenie jego twórczoÊci najlepiej ukazuje poÊwi´cony jego osobie tematyczny

numer czasopisma Polja z 2001 r. (416, 4-5).

˚eni Lebl (ur. w Aleksincu w 1927 r., obecnie ˝yje i tworzy w Izrelu), proza-

ik i naukowiec. Wyda∏a proz´ autobiograficznà ºÛ·Ë˜Ëˆ‡ ·ÂÎ‡, ‚Ëˆ ‰Û„ ‰‚Â Ë
ÔÓ „Ó‰ËÌÂ (1990, Fio∏ek bia∏y, ˝art który trwa∏ dwa i pó∏ roku). Pozosta∏e tytu∏y:

ÑÌÂ‚ÌËÍ ¿Â‰ÌÂ ∑Û‰ËÚÂ: ÅÂÓ„‡‰ 1941 (1990, Dziennik pewnej Judyty: Belgrad 1941),

∑Â‚Â¿Ë Û èËÓÚÛ (1990, ˚ydzi w Pirocie), ∑Â‚Â¿ÒÍÂ ÍøË„Â ¯Ú‡ÏÔ‡ÌÂ Û ÅÂÓ„‡‰Û
1837-1905 (1990, ˚ydowska ksià˝ka drukowana w Belgradzie 1837-1905), ∑ÂÛÒ‡-
ÎËÏÒÍË ÏÛÙÚË¿‡ (1993, Jerozolimski mufti).

Ivan Ivanji (ur. w Zrenjanin w 1929 r.), wszechstronny twórca, pisarz i t∏u-

macz. Opublikowa∏ kilka powieÊci, zbiorów esejów i zapisków z podró˝y. W okre-

sie, który nas interesuje, wyda∏ powieÊci: èÂÒÍ‡Í‡øÂ ÒÂÌÍÂ (1989, Przeskakiwa-

nie cienia), ëÏÚ Û ÉÛÁË¿Ë (1989, Âmierç w Gruzji), íÛÏ‡Ì (1989, Foka),

Å‡·‡ÓÒËÌ ∑Â‚Â¿ËÌ Û ë·Ë¿Ë (1998, ˚ydzi Barbarossy w Serbii), ÉÛ‚ÂÌ‡ÌÚ‡
(2002, Guwernantka) i Å‡ÎÂËÌ‡ Ë ‡Ú (2003, Baletnica i wojna). Monografia:

çÂÏ‡˜Í‡ (Niemcy, 1991) i zbiór opowiadaƒ ÑÛ„‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚Â˜ÌÓÒÚË (1997,

Druga strona wiecznoÊci).

Danilo KiÆ (ur. w Suboticy w 1934 r., zmar∏ w Pary˝u w 1989 r.). Chocia˝ nie

˝y∏ ju˝ w okresie, który wyznacza nasz temat i tekst, ukazywa∏y si´ poÊmiertnie

wydania jego dzie∏, które bez wàtpienia majà wielkie znaczenie i wp∏yw na lite-

ratur´ serbskà ostatniego dziesi´ciolecia. W 1990 roku wysz∏o pierwsze kieszon-

kowe wydanie Encyklopedii umar∏ych (ÖÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë¿Â ÏÚ‚Ëı), zbiór rozmów

ÉÓÍË Ú‡ÎÓ„ ËÒÍÛÒÚ‚‡ (Gorzki osad doÊwiadczenia, Belgrad), nast´pnie trzyto-

mowe „zapiski poetyckie” (Sarajewo): Homo poeticus; ÜË‚ÓÚ, ÎËÚÂ‡ÚÛ‡; ó‡Ò
‡Ì‡ÚÓÏË¿Â (Homo poeticus mimo wszystko; ˚ycie, literatura; Lekcja anatomii).

Po raz pierwszy, w 1992 roku, wydane zosta∏y jego wiersze: èÂÒÏÂ Ë ÔÂÔÂ‚Ë
(Wiersze i przek∏ady), nast´pnie proza ã‡ÛÚ‡ Ë ÓÊËΩˆË (1994, Cytra w bli-

znach), SkladiÆte (1995, Magazyn), Varia (jako 12 tom ë‡·‡Ìa ‰ÂÎ‡/Dzie∏ zebra-

nych, 1995), jak równie˝ Pesme, Elektra (Wiersze, Elektra, jako 11 cz´Êç Dzie∏ ze-

branych, 1995).

Ivan Klajn (ur. w Belgradzie w 1937 r.) – lingwista, jeden z najwi´kszych znaw-

ców wspó∏czesnego j´zyka, autor wielu monografii i studiów lingwistycznych, wÊród

ostatnich tytu∏ów: êÂ˜ÌËÍ ¿ÂÁË˜ÍËı ÌÂ‰ÓÛÏËˆ‡ (1992, 1997, 2000, 2003, S∏ownik sy-

nonimów), êÂ˜ÌËÍ ÌÓ‚Ëı Â˜Ë (1992, S∏ownik nowych s∏ów), èËÒˆË Ë ÔËÒÏÂø‡ˆË
(1994, Pisarze i pisemni), àÒÔÂˆË, Ô‡ ÂˆË (1998, PomyÊl, a potem powiedz),

ãËÌ„‚ËÒÚË˜ÍÂ ÒÚÛ‰Ë¿Â (2002, Studia lingwistyczne), í‚Ó·‡ Â˜Ë Û Ò‡‚ÂÏÂÌÓ¿
ÒÔÒÍÓÏ ¿ÂÁËÍÛ (2002, S∏owotwórstwo we wspó∏czesnym j´zyku serbskim), êÂ˜Ë ÒÛ
ÓÛ¨‡: ˜Î‡ÌˆË ËÁ ¿ÂÁËÍ‡ (2004, S∏owa i narz´dzia: fragmenty o j´zyku). Przygotowa∏

tak˝e Italijansko-srpski reçnik (1996, 2000, 2003, S∏ownik w∏osko-serbski).

150 ZORAN DERIå



Filip David (ur. w 1940 r. w Kragujevcu, mieszka w Belgradzie), nowelista,

autor dramatów i scenariuszy filmowych, eseista. Opublikowa∏ trzy zbiory opo-

wiadaƒ, na podstawie których w 2001 roku ukaza∏ si´ wybór po tytu∏em: ç‡¿ÎÂÔ¯Â
ÔË˜Â îËÎËÔ‡ Ñ‡‚Ë‰‡ (Naj∏adniejsze opowiadania Filipa Davida). Wyda∏ powieÊç

ïÓ‰Ó˜‡ÒÌËˆË ÌÂ·‡ Ë ÁÂÏΩÂ (1995, Pielgrzymi nieba i ziemi) i trzy zbiory esejów:

î‡„ÏÂÌÚË ËÁ Ï‡˜ÌËı ‚ÂÏÂÌ‡ (1994, Fragmenty z mrocznych czasów), ∑ÂÒÏÓ ÎË
˜Û‰Ó‚Ë¯Ú‡ (1996, Czy jesteÊmy dziwad∏ami) i ë‚ÂÚÓ‚Ë Û ı‡ÓÒÛ (2004, Âwiaty

w chaosie). W tym ostatnim, który nosi podtytu∏ ∑Â‚Â¿ÒÍÂ Ë ‰Û„Â ÚÂÏÂ (Tema-

ty ˝ydowskie i inne), znajduje si´ esej é ¿Â‚Â¿ÒÍÓÏ ÍÛÎÚÛÌÓÏ Ë‰ÂÌÚËÚÂÚÛ
(O ˝ydowskiej to˝samoÊci kulturowej) w którym wskazuje si´ na problem ˝ydow-

skiej to˝samoÊci w ogóle, a zw∏aszcza w kulturze i literaturze, ale tak˝e na to ˝e

w∏aÊciwa, ugruntowana, jedna i ca∏kowicie wystarczajàca odpowiedzi nie istnieje

(David 2004: 12). David twierdzi dalej, ˝e dlatego problem ten w ogólnym spo-

∏ecznym planie jest w tej samej mierze problem kulturowym, politycznym, jak i psy-

chologicznym (David 2004: 13). W eseju Tematy ˝ydowskie i inne David pisze

o emancypacji ˚ydów, roli intelektualistów ˝ydowskich w ruchach rewolucyj-

nych w Europie, a dopóki nie mieli swojego paƒstwa – o ich lojalnoÊci wobec

innych narodów i Êrodowisk: Lojalni, oddani innym paƒstwom narodowym w któ-

rych mieszkali, byli pomi´dzy wszystkimi innymi którzy emancypacj´ osiàgali po-

przez us∏ugi, które wyÊwiadczali paƒstwu i z nim nawiàzywali obustronnà korzyst-

nà wspó∏prac´ (David 2004: 35).

Judita Âalgo (ur. w 1941 r. w Nowym Sadzie, gdzie tworzy∏a i zm. w 1996),

na poczàtku wy∏àcznie poetka, póêniej tak˝e potwierdzi∏a swój talent prozator-

ski powieÊcià í‡„ ÍÓ˜Âø‡ (1987, Âlad ko∏a), nast´pnie zbiorem opowiadaƒ: Ñ‡
ÎË ÔÓÒÚÓ¿Ë ÊË‚ÓÚ (1997, Czy istnieje ˝ycie) oraz èÛÚ Û ÅËÓ·Ë¤‡Ì (2000,

Droga do BurobidŒan). Proza jej poÊwi´cona jest tematyce ˝ydowskiej, uwiary-

godnia jà oryginalne podejÊcie autobiograficzne.

Lon Kojen (ur. w 1945 r. w Belgradzie), eseista i t∏umacz z angielskiego,

profesor uniwersytetu w Belgradzie. Opublikowa∏ wiele monografii naukowych,

wÊród nowszych: ìÏÂÚÌÓÒÚ Ë ‚Â‰ÌÓÒÚ (1989, Sztuka i wartoÊç) i ëÚÛ‰Ë¿‡
Ó ÒÔÒÍÓÏ ÒÚËı Û (1966, Studia o wierszu serbskim). Przygotowa∏ zbiór é ÏÂÚ‡-
ÙÓË (1984, O metaforze) oraz ÄÌÚÓÎÓ„Ë¿a ÒÔÒÍÂ ÎËËÍÂ (2001, Antologia

liryki serbskiej).

Vladimir Albahari poeta urodzony w Sarajewie (1947), w którym ˝y∏ a˝ do

wybuchu wojny w BoÊni i Hercegowinie, obecnie mieszka na emigracji.

David Albahari urodzony w Peci (1948), ˝y∏ w Belgradzie, od 1997 roku prze-

bywa na dobrowolnej emigracji w Kanadzie. Jego ksià˝ki regularnie pojawiajà

si´ w serbskich ksi´garniach, wÊród najnowszych znajdujà si´ – zbiory opowia-

daƒ: èÂÎÂËÌ‡ (1993, Peleryna), èÂÎÂËÌ‡ Ë ÌÓ‚Â ÔË˜Â (1997, Peleryna i nowe

opowiadania), çÂÓ·Ë˜ÌÂ ÔË˜Â (1999, Niezwyk∏e opowiadania) i ÑÛ„Ë ¿ÂÁËÍ (2003,

Inny j´zyk); powieÊci: ä‡ÚÍ‡ ÍøË„‡ (1993, Krótka ksià˝ka), ëÌÂÊÌË ˜Ó‚ÂÍ (1995,

Ânie˝ny cz∏owiek), å‡Ï‡ˆ (1996, Przyn´ta), å‡Í (1997, Mrok), ÉÂˆ Ë å‡¿Â (1998,

Gec i Majer) i ë‚ÂÚÒÍË ÔÛÚÌËÍ (2001, Âwiatowy podró˝nik). Jest tak˝e autorem

zbiorów esejów: èÂÔËÒË‚‡øÂ Ò‚ÂÚ‡ (1997, Przepisywanie Êwiata) i íÂÂÚ (2004,

Ci´˝ar). Albahari jest laureatem najbardziej znaczàcych nagród literackich w Ser-
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bii: poczàwszy od nagrody im. Ivo Andricia za zbiór opowiadaƒ, poprzez nagro-

d´ im. Stanistava Vinavra czy Branko Dopicia, a˝ po Ninowà Nagrod´ za po-

wieÊç roku. Jest tak˝e pierwszym laureatem nagrody „Balkanika” za powieÊç

w 1997 roku, którà uznaje si´ za najlepszà ksià˝k´ na Ba∏kanach. Jego ksià˝ki

zosta∏y przet∏umaczone i wydane ju˝ w 14 j´zykach. Choç od samego poczàtku

jego udzia∏ w literaturze serbskiej i jego miejsce w niej nie podlega∏ ˝adnym

wàtpliwoÊciom, w jednym z wywiadów z 1991 roku, sam powiedzia∏: Nie jestem

s e r b s k i m  pisarzem, ja przynale˝´ do jugos∏owiaƒskiej literatury (ÄÎ·‡ı‡Ë

2004: 39; podkreÊlenie Z.D.).

Zresztà za ˝ycia podobne oÊwiadczenia pada∏y zarówno z ust Danilo KiÆa, jak

i Aleksandra TiÆmy. Troch´ póêniej Albahari doda∏, jak sam mówi: coÊ jeszcze

bardziej wa˝nego. Jako jugos∏owiaƒski ˚yd: on nie ma „narodu” – on nie ma

z i e m i. On nie jest ˚ydem, Serbem czy BoÊniakiem. On jest obywatelem Ju-

gos∏awii (ÄÎ·‡ı‡Ë 2004: 39, podkreÊlenia Z.D.).

W 2001 roku, kiedy koƒczy esej zatytu∏owany è‚Ë ¿ÂÁËÍ, ‰Û„‡ ÁÂÏΩ‡ (Pierw-

szy j´zyk, druga ziemia) Albahari dodaje: OkreÊlenie „serbski pisarz”, które David

odrzuci∏ jako wyraz nacjonalistycznej polityki, obecnie przyjmuj´ jako historycznie

nieunikniony fakt, ˝e tworz´ tylko na obszarze literatury serbskiej (ÄÎ·‡ı‡Ë 2004: 44).

W tych s∏owach mo˝na odnaleêç odpowiedê na wiele pytaƒ, które sà zadawa-

ne w zwiàzku z to˝samoÊcià narodowà poszczególnych pisarzy i ich przynale˝-

noÊci do literatury okreÊlanej jako narodowa.

Jak wielu jest pisarzy pochodzenia ˝ydowskiego w literaturze serbskiej i jakie

jest ich znaczenie – najlepiej Êwiadczy studium Predraga Palavestre ∑Â‚Â¿ÒÍË
ÔËÒˆË Û ÒÔÒÍÓ¿ ÍøËÊÂ‚ÌÓÒÚË (1998, Pisarze ˝ydowscy w literaturze serbskiej).

Oprócz wymienionych przez nas znajdujà si´ tu tak˝e inni pisarze jak Aleksan-

der Demajo (1923) i Ana Somlo (1935), a˝ po najm∏odszych: Branislav Solo-

mon (1961) (è‡Î‡‚ÂÒÚ‡ 1998).

Obszerne studium o dzia∏alnoÊci ˚ydów na obszarze jugos∏owiaƒskim opubli-

kowa∏a Krinka Vidakoviç-Petrov: äÛÎÚÛ‡ ¯Ô‡ÌÒÍËı ∑Â‚Â¿‡ Ì‡ ¿Û„ÓÒÎÓ‚ÂÌÒÍÓÏ
ÚÎÛ (2001, Kultura ˚ydów hiszpaƒskich na obszarze jugos∏owiaƒskim). Jest to

praca ukazujàca ˝ycie kulturalne ˚ydów sefardyjskich na Ba∏kanach, mówi o no-

wej literaturze sefardyjskiej, tak˝e o jej ludowej poezji powsta∏ej w j´zyku ladi-

no, która poprzez przek∏ady na serbosko-chorwacki, ale równie˝ dzi´ki bliskoÊç

otoczenia, przej´∏a podobne motywy i zaistnia∏a niejako w dwóch kontekstach

kulturowych – serbsko-chorwackim i europejskim czy te˝ ˝ydowskim (Vidako-

viç-Petrv 2001).

Pozosta∏e mniejszoÊci narodowe w literaturze serbskiej

Jara Ribnikar (ur. w 1912 r., Hradec Karlove, Czechy) prozaik czeskiego po-

chodzenia, która pisze zarówno proz´, jak i wspomnienia. Przez ostatnie dzie-

si´ç lat opublikowa∏a: Appasionata (1989), ÑÂÚÂ ËÁ ï‡‰Âˆ‡ (1990, Dziecko

z Hradca), èÓÓ‰Ë˜ÌÂ ÔË˜Â (1995, Rodzinne opowieÊci), ÜÂÌÒÍÂ ΩÛ·‡‚ÌÂ ÔË˜Â
(1997, Kobiece opowieÊci mi∏osne), êÓÏ‡Ì Ó í. å. (1998, PowieÊç o T.M.), åÓ¿
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ÊË‚ÓÚ Ë ‰Û„Â ÔË˜Â (1999, Moje ˝ycie i inne opowiadania), ëÍÂÚÌËˆ‡: ÓÏ‡Ì
Ó í.å. (2001, Zwrotnica: powieÊç o T.M.), ÜË‚ÓÚ ·ÂÁ ÔË˜Â (2002, ˚ycie bez

opowieÊci) oraz kilka wydaƒ szeÊciotomowych wspomnieƒ – ÜË‚ÓÚ Ë ÔË˜‡
(1986-1995, ˚ycie i opowieÊç).

Aleksandar Petrov (ur. w 1938 r. w serbskiej wsi Brus) pochodzenia rosyjskie-

go. Poeta, krytyk, romansopisarz, t∏umacz z rosyjskiego. Nowsze tomy wierszy:

àÒÚÓ˜ÌË ‰Î‡Ì (1992, Wschodnia d∏oƒ) i Ç‡Ú‡ (2003, Stra˝nik ognia). Powie-

Êci: ä‡Ó ÁÎ‡ÚÓ Û ‚‡ÚË (1998, 2002, Jak z∏oto w ogniu), íÛÒÍË ÅÂ˜ (2000, Tu-

recki Wiedeƒ) oraz ã‡‚Ω‡ ÔÂÃËÌ‡ (2004, Jaskinia lwa). Wa˝ny tak˝e jako histo-

ryk serbskiej literatury, zw∏aszcza w okresie pracy w Instytucie Literatury i Sztuki

w Belgradzie. Przez ostatnie dziesi´ciolecia mieszka w Ameryce i Izraelu, ale

w serbskiej literaturze obecny jest poprzez swoje ksià˝ki.

Slavko Lebedinski (ur. w Moskwie w 1939 r.), jako prozaik i t∏umacz z rosyj-

skiego zdoby∏ uznanie jeszcze w latach siedemdziesiàtych. Od dwudziestu lat

mieszka w Austrii, a t´ nieobecnoÊç rekompensuje powieÊcià ∑Â‚Â¿ÒÍ‡ ÔÂËÍ‡
(˚ydowska peruka), która doczeka∏a si´ ju˝ dwóch wydaƒ (1999, 2000).

WÊród pisarzy islamskiego wyznania w serbskiej literaturze po 1989 roku wy-

mieniç warto: Asima Peco (ur. w 1927 r., OstrijeÆ ko∏o Mostaru) lingwist´ zaj-

mujàcego si´ dialektologià i akcentologià serbsko-chorwackiego j´zyka; history-

ka Ejup MuÆobicia (1932, Suvi Do ko∏o Tutina); krytyka teatralnego i literackiego

Muharema Pervicia (1934, Kljuç); poet´ i prozaika Huseina BaÆicia (1938, Plav,

Czarnogóra); poet´ i prozaika Ismeta Rebronja (1942, GoduÆa ko∏o Bijelo Polje);

poetà i t∏umacza z rosyjskiego Ibrahima HadŒicia (1944, RoŒaje); poet´ i pro-

zaika Zuvdija HodŒicia (1944, Gusilje); poet´ Rasima Delahmetovicia (1945,

Priboj); poet´, krytyka i publicyst´ Fehima Kajevicia (1945, Âipovci ko∏o Bijelo

Polije), poet´ i prozaika Avaja Osmanagicia Tuzovicia (1946, NikÆiç); poet´ Ra-

gipa Â. Sijaricia (1953, Âirovci ko∏o Bijelo Polje); poet´, krytyka i eseist´ z Plava

– Âefketa Krcicia (1953); poet´ z Nowego Pazaru Refika Liçina (1955), który

ju˝ od lat mieszka w Niemczech; Âabana Âarenkapicia (1956) równie˝ poet´ z No-

wego Pazaru; jak i licznych innych, m∏odszych i starszych, którzy urodzili si´,

mieszkajà i tworzà na terenie Serbii i Czarnogóry.

Chocia˝ z pochodzenia Rumun, Vasko Popa (1922-1991) pozostawi∏ swój po-

etycki dorobek wy∏àcznie w j´zyku serbskim i zaliczyç go mo˝na do najwi´k-

szych nowoczesnych poetów powojennej literatury serbskiej. Przek∏adany by∏ na

wszystkie wa˝niejsze Êwiatowe j´zyki, du˝y wp∏yw wywar∏ tak˝e na innych wspó∏-

czesnych poetów, zw∏aszcza w USA. W ciàgu ˝ycia opublikowa∏ osiem zbiorów

poezji, poÊmiertnie do ë‡·‡Ìe ÔÂÒÏe (1997, Wiersze zebrane) zosta∏a w∏àczona

pozosta∏a spuÊcizna pisarza, nieukoƒczone cykle poetyckie, a mi´dzy nimi å‡Î‡
ÍÛÚË¿‡ (Ma∏e pude∏ko), ãÂÔ‡ ‚‡Ó¯ Ç (¸adny gród V) oraz ä‡ÎÂÏ (Szczep), ra-

zem z zapiskami o poezji, poetach, malarzach, rzeêbiarzach i architektach (Popa

1997). Jak twierdzi Nobica Petkoviç w serbskiej poezji drugiej po∏owy XX wieku

nie ma bardziej znaczàcej osoby ni˝ Vasko Popa (Petkoviç 1997: 7). Je˝eli chodzi

o samà poezj´ to, jak zauwa˝y∏ Ivan V. Laliç jest w swej najg∏´bszej strukturze jed-

nym g∏osem, który s∏awi Êwiat. Nawet wtedy, gdy spotyka si´ z wizjà jego agresyw-

nego braku sensu (Laliç 1997: 56). Poetyka Vasko Popy nawiàzuje do szerokie-
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go zakresu konwencji: od bizantyjskich kanonów ikony, przez Êredniowiecznà

twórczoÊç i folklor, a˝ do nadrealizmu (Popoviç 1997: 92-93).

Florika Âtefan (ur. w Lokvama ko∏o Alibunara w 1930 r.), jest dwuj´zycznà,

serbskà i rumuƒskà poetkà. Opublikowa∏a ponad dwadzieÊcia tomów i zbiorów

wierszy po serbsku. WÊród nich ostatnie to: áÂ·ø‡ (1990, Obawa), ëÊ (1991,

Rdzeƒ), ÀËËÎËˆÓÏ Ë Î‡ÚËÌËˆÓÏ (1991, Cyrylicà i ∏acinkà).

Slavko AlmaŒan (Almajan, OraÆac ko∏o VrÆca, 1940), pisze po rumuƒsku, ale

tak˝e przek∏ada z rumuƒskiego na serbski. Po serbsku wyda∏ kilka tomów po-

etyckich, powieÊç çÓÃ Ó‰ ı‡ÚË¿Â (1987, Papierowa noc) i zbiór opowiadaƒ

äÎ‡‚Ë Ò‡ Ô‡ÛˆËÏ‡ (1991, Pianino z pajàkami).

Petre Krdu (Cîrdu Petre, ur. w Barica ko∏o VrÆca w 1952 r.) poeta rumuƒ-

skiej narodowoÊci, t∏umacz z serbskiego na rumuƒski. Pisze, ∏àczàc obie trady-

cj´. Opublikowa∏ kilka dwuj´zycznych serbsko-rumuƒskich ksià˝ek oraz tom po

serbsku àÁ‡·‡ÌÂ ÔÂÒÏÂ (2004, Wiersze wybrane).

Niedawno zmar∏y poeta narodowoÊci rumuƒskiej Joan Flora (Ioan Flora, ur.

w Banatskim Novim Selu 1950 r., mieszka∏ w Pançevie, Nowym Sadzie i Buka-

reszcie, zm. na poczàtku 2005) wyda∏ kilka tomów i wyborów po serbsku. Przy-

gotowa∏ antologi´ serbskich poetów, sam dokonujàc przek∏adów na rumuƒski.

Pisarz narodowej mniejszoÊci s∏owackiej w Wojwodinie – Zlatko Benka (La-

liç, 1951), pisze i wydaje wy∏àcznie po serbsku. Vjera Benkova (Benkova Viera,

Baçki Petrovac, 1939) pisze w j´zyku s∏owackim, przek∏ada z serbskiego na s∏o-

wacki i odwrotnie. Jozef Klaçik (Klátik Jozef, Stara Pazova, 1949), poeta naro-

dowoÊci s∏owackiej, swojà pierwszà ksià˝k´ wyda∏ w serbskim j´zyku àÏÔÛÎÒË
ÏÂÒ‡ (1976, Impulsy mi´sa).

Julijan TamaÆ (Vrbas, 1950) eseista i poeta. Pisze w j´zykach rusiƒskim i serb-

skim. Wyda∏ wiele ksià˝ek po serbsku, m.in. zbiór wybranych wierszy èÂÒ‡Í Ë ‰Ó·‡
(1986, Piasek i czas), studium o wspó∏czesnej serbsko-chorwackiej literaturze

Ñ‡Ó‚Ë ÏÓ¿Â ·‡ÃÂ (1990, Dary moich braci). Redagowa∏ kilka antologii poezji

rusiƒskiej. Mihal Ramaç (1951, Ruski Krstur) poeta, t∏umacz i dziennikarz. Pi-

sze po rusiƒsku i serbsku. Natalija DudaÆ (1958, Ruski Krstur), pisze po rusiƒ-

sku ale tak˝e po serbsku (1985, ê‡¨‡øÂ ÏÛÁËÍÂ/Narodziny muzyki). Poeta Vla-

dimir Garjanski (ur. w Osijeku w 1959 r., mieszka∏ w Vrbas, Nowym Sadzie

i Bratys∏awie, gdzie nagle zmar∏ w 1998 r.), wyda∏ kilka ksià˝ek w j´zyku rusiƒ-

skim, zaÊ po serbsku: Ü‚‡tø (1985, ˚erno), ëÂÃ‡ (1988, Mielenie), äÓø Ó‰
˜Û‰ÂÒÌÂ ÌÓÃË (1991, Koƒ z cudownej nocy).

JeÊli chodzi o pisarzy mniejszoÊci w´gierskiej, urodzonych, mieszkajàcych i two-

rzàcych w miejscowoÊciach Wojwodiny, wi´kszoÊç z nich jest dwuj´zyczna, ale

piszà wy∏àcznie po w´giersku, niekiedy – choç rzadko – przek∏adajà swoje wier-

sze czy proz´ na serbski, bàdê serbskich autorów na w´gierski, tak wi´c, przy

pewnym zastrze˝eniu, mo˝na o nich mówiç, ˝e w poÊredni sposób uczestniczà

w serbskiej literaturze. Co si´ tyczy samych pisarzy najbardziej znaczàce nazwi-

ska wÊród nich to: Geza Juhas Feketiç (Juhász Géza, Feketiç, 1924), który ba-

da∏ w´giersko-jugos∏owiaƒskie kontakty literackie oraz histori´ dramatu i teatru

w´gierskiego na obszarze jugos∏owiaƒskim; Karolj Aç (Ásc Károly, nazwisko ro-

dzinne Kovacs, ur. w Suboticy w 1928 r., ˝yje w Nowym Sadzie) poeta i t∏umacz;
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David AndraÆ (Dávid András, Nowy Sad 1935), historyk literatury, który zajmo-

wa∏ si´ wzajemnymi zwiàzkami w´gierskiej i serbskiej literatury; poeta Jozef

GuljaÆ (Gulyás József, LudoÆ ko∏o Suboticy 1937); Oto Tolnaji (Tolnai Otto, Kan-

jiŒa 1940), poeta, prozaik i dramaturg, cz´sto t∏umaczony na j´zyk serbski, Kal-

man Feher (Feher Kálmán, 1940), poeta; Laslo Vegel (Végel László, Srbobran

1941), prozaik i dramaturg, wiele jego ksià˝ek t∏umaczonych by∏o jeszcze z r´ko-

pisu i wydawanych wpierw po serbsku; Katalin Ladik (Nowy Sad 1942), poetka

i artystka teatralna, która ju˝ od pi´tnastu lat mieszka w Budapeszcie, wyda∏a

kilka ksià˝ek po serbsku, ostatnia, noszàca tytu∏ àÍ‡Ó‚‡ ÒÂÌÍ‡ (2004, Cieƒ Ikara),

zawiera wybrane, jak i nowe utwory; Karolj Jung (Jung Károly, Bogojevo 1944)

poeta; oraz inni m∏odzi poeci.

Irme Bori (Baçko GradiÆte, 1929), który zajmuje si´ historià literatury w´gier-

skiej XX wieku, w tym szczególnie W´grów z obszaru Wojwodiny ale tak˝e zwiàz-

kami literatury w´gierskiej z jugos∏owiaƒskimi literaturami, pisze i wydaje po serb-

sku. Eva Ras (Subotica, 1941) aktorka i pisarka, pisze wy∏àcznie po serbsku, wyda∏a:

ë‡ ‚ı‡ ÏÂÒÂ˜Â‚Â ÔÎ‡ÌËÌÂ „ÎÂ‰‡Î‡ Ò‡Ï Ì‡ Ò‚Ó¿ ÓÍÛ„ÎË „Ó·: ÔÓÒÚÂ ÔËÔÓ‚ÂÚÍÂ
(2000, 2004, Z wierzcho∏ka ksi´˝ycowej góry patrzy∏am na swoje okràg∏e miasto:

proste opowiadania), èÓÎÓÊËÎ‡ Ò‡Ï „Î‡‚Û ÔÂÚÎ‡ Ì‡ Ô‡ø, ÒÚ‡Î‡ ÌÓ„ÓÏ Ì‡ ÍËÎ‡
Ë Á‡Ï‡ıÌÛÎ‡ ÒÂÍËÓÏ (2001, Po∏o˝y∏am g∏ow´ koguta na pniu, stan´∏am nogà na

skrzyd∏a i zamachn´∏am si´ siekierà), ëÂ·Ì‡ ÔÓÒÚÂΩ‡ (2002, Srebrne ∏ó˝ko), äÛÃ‡
Ì‡ ÔÓ‰‡¿Û: ÓÏ‡Ì Ó ÒÚ‡‰‡øËÏ‡ ÒÔÒÍÂ ÒÂΩ‡ÌÍÂ ËÁ ÉÓøÂ êÂÔÂ Ò‡ äÓÒÓ‚‡
(2003, Dom na sprzeda˝: powieÊç o cierpieniach serbskiej wieÊniaczki z Górnej Repy

na Kosowie) i ë‡ Ö‚ÓÏ Û ‡¿: ÊÂÌÒÍË ÓÏ‡Ì (2004, Z Ewà do raju: powieÊç kobie-

ca). Laslo BlaÆkoviç (ur. w Nowym Sadzie w 1943 r., gdzie ˝y∏ i umar∏ w 2001) pi-

sa∏ wiersze dla dzieci wy∏àcznie po serbsku (serbsko-chorwacku). Jego syn Laslo

BlaÆkoviç (ur. w 1966 r. w Nowym Sadzie), poeta i powieÊciopisarz, przynale˝y ju˝

tylko do literatury serbskiej. Wyda∏ tomy wierszy: ñ‚ÂÌÂ ·Ë„‡‰Â (1989, Czerwo-

ne brygady), êËÚ‡Ï Ï‡¯ËÌ‡ (1991, Rytm maszyn), ÜË‚ÓÚË ·‡ˆ‡˜‡ ÍÓˆÍÂ (1997,

˚ycie rzucajàcego kostk´) i ∑ÛÚ‡ø‡ ‰‡ΩËÌ‡ (2002, Poranna dal), àÏÂø‡Í (1994,

Imiennik), ë‚‡‰·ÂÌË Ï‡¯ (1997, Marsz weselny), åÚ‚‡ ÔËÓ‰‡ Ò‡ Ò‡ÚÓÏ (2000,

Martwa natura z zegarem) i å‡‰ÓÌËÌ Ì‡ÍËÚ: ËÒÚËÌËÚ‡ ÔË˜‡ (2003, Bi˝uteria

Madonny: historia prawdziwa). Oto Horvat (Nowy Sad, 1967), poeta pochodzenia

w´gierskiego, wiersze pisze jedynie w j´zyku serbskim. Dotychczas opublikowa∏:

É‰Â ÌÂÒÚ‡¿Â ¯ÛÏ‡ (1987, Gdzie koƒczy si´ las), á„Û¯‡‚‡øÂ (1990, Zwarzenie),

ÉÓÍË ÎËÒÚÓ‚Ë (1990, Gorzkie liÊcie), îÓÚÓ„‡ÙË¿Â (1996, Fotografie) i ÑÓÁ‚ÓÎ‡
Á‡ ·Ó‡‚‡Í (2002, Pozwolenie na pobyt). ˚y∏ w Nowym Sadzie, Niemczech i na W´-

grzech. Obecnie mieszka we W∏oszech i dalej pisze po serbsku.

Risto Vasilevski (Nakolec, Recen, 1943), poeta i t∏umacz z macedoƒskiego na

serbski i odwrotnie, pisze wiersze wy∏àcznie po serbsku. Hristo Georgijevski

(Kumanovo, 1943), pisze poezje i eseje w j´zyku serbskim i macedoƒskim. Ba-

dacz i wyk∏adowca zajmujàcy si´ wspó∏czesnà literaturà macedoƒskà na Uniwer-

sytecie w Belgradzie. Zafir HadŒimanov (Kavadarci, 1943), pieÊniarz i poeta, pi-

sze i wydaje wy∏àcznie w j´zyku serbskim.

Mila Vasov (Visoçko, 1961) pisze wiersze po serbsku, t∏umaczy z bu∏garskie-

go i na bu∏garski.
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Rajko Duriç (Malo OpaÆje, 1947), poeta, kulturolog, publicysta, który pisze

w j´zyku romskim i serbskim. Opublikowa∏ kilka dwuj´zycznych tomów poezji.

Od 1990 roku mieszka w Niemczech. Jest autorem kilku ksià˝ek na temat hi-

storii Romów: ëÂÓ·‡ êÓÏ‡ (1987, W´drówka Romów), êÓÏÒÍÂ ÔË¨Â (Romskie

opowieÊci), á‡„ÓÌÂÚÍÂ, ÏËÚÓ‚Ë Ë ¿ÂœËÍ (1983, Zagadki, mity i j´zyk) i ñË„‡ÌË
Ò‚ÂÚ‡ (1988, Cyganie Êwiata). Romski poeta Jovan Nikolic (åaçak, 1955), wy-

da∏ kilka zbiorów poezji po serbsku, ostatnio: çÂÃÛ ‰‡ ÒÂ Ó‰ËÏ (1991, Nie chc´

si´ urodziç), jak równie˝ zbiór opowiadaƒ dla dzieci i wra˝liwych é˜Ë ÔÓÍÓ¿ÌÓ„
¿‡„øÂÚ‡ (1993, Oczy zmar∏ego jagni´cia).

Andrej MihaljçiÆin, pisarz polskiego pochodzenia, urodzony w BoÊni (Doboj,

1964). Wyda∏ zbiór opowiadaƒ Ä‚„ÛÒÚ (1991, Sierpieƒ).

Silvija Monros, Êlubne nazwisko Stojakoviç (ur. w 1949 r. w Buenos Aires, od

1961 r. mieszka w Belgradzie – Hiszpanka, katoliczka, Jugos∏owianka), eseistka

i t∏umaczka z hiszpaƒskiego i francuskiego. Obok t∏umaczeƒ, wyda∏a eseje do-

tyczàce literatury hiszpaƒskiej, napisane wy∏àcznie po serbsku.

Egon Fekete (Belgrad, 1931), Jugos∏owianin, katolik. Filolog serbokroatysta,

wi´kszoÊç ksià˝ek napisa∏ w∏aÊnie z tej tematyki, leksykograf: åÂ¨Û¿ÂÁË˜Í‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆË¿‡ Û Ì‡¯ËÏ ÛÒÎÓ‚ËÏ‡ (1990, Komunikacje mi´dzyj´zykowa w na-

szych warunkach).

Mirko Gaspari (1953, Londyn, Jugos∏owianin, zlaicyzowany buddysta), orien-

talista, wyda∏ kilka ksià˝ek z tego zakresu, wÊród ostatnich: åËÒÚËÍ‡ Ë ÌÓ‚‡
Ì‡ÛÍ‡ (1990, Nauka mityczna i nowa).

Albaƒczyk Enver Petrovci (1953, na Kosowie), aktor Belgradzkiego Teatru

Dramatycznego, profesor aktorstwa w Akademii Sztuk w Prisztinie, autor dra-

matu w j´zyku serbskim äÓÒÓ‚ÒÍ‡ ‡ÔÒÓ‰Ë¿‡ (Rapsodia kosowska). Jeszcze je-

den Albaƒczyk, Halit Trnavci (1942), profesor i dyrektor katedry j´zyka albaƒ-

skiego Fakultetu Filozoficznego w Belgradzie. Pisze w j´zyku serbskim. Niektóre

jego prace naukowe sà przek∏adane na albaƒski.

Przyk∏adów oczywiÊcie istnieje znacznie wi´cej i wszystkie sà bardzo specy-

ficzne. Prawa cz∏onków mniejszoÊci regulujà przepisy (Fira 1996). Konstytucja

Zwiàzku Republik Jugos∏awii ponownie wprowadzi∏a termin „mniejszoÊci naro-

dowej” (Ustav SR Jugoslavije 1992; Mitiç 1998: 209, 485), podczas gdy Konsty-

tucja Republiki Serbskiej ca∏y czas korzysta jeszcze z terminu „narodowoÊci”,

a artyku∏ 8. przewiduje, ˝e na obszarze Republiki Serbskiej, gdzie ˝yjà narodowo-

Êci, jako j´zyk i alfabet urz´dowy sà jednoczeÊnie dopuszczone tak˝e ich j´zyki, w spo-

sób regulowany przez prawo (Ustav Republike Srbije 1992; Mitiç 1998: 210, 479-480).

Konstytucja Republiki Czarnogóry, uchwalona w 1992 roku, zawiera najobszer-

niejsze rozporzàdzenia odnoÊnie mniejszoÊci narodowych, a nie zbiorowoÊci (Ustav

Republike Crne Gore 1992; Mitiç 1998: 487-488). Wed∏ug Konstytucji Republiki

Chorwacji z 1991 roku, tak˝e naród serbski i serbscy pisarze w Chorwacji sta-

nowià pewnà literackà mniejszoÊç (Mitiç 1998: 452-268). Konstytucja BoÊni i Her-

cegowiny, potwierdzona jako cz´Êç uk∏adu w Dayton, nie zawiera oddzielnego

artyku∏u odnoszàcego si´ do mniejszoÊci narodowych (Mitiç 1998: 245-247).

Chocia˝ Serbowie sà jednà z najliczniejszych mniejszoÊci narodowych w Mace-
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donii, nie sà nawet wspomniani w Konstytucji Republiki Macedoni (Mitiç 1998:

249-250). Podobnie dzieje si´ w Konstytucji Republiki S∏owenii, gdzie przedsta-

wiciele najliczniejszych mniejszoÊci – Serbowie, Chorwaci i BoÊniacy – zostali

pomini´ci (Mitiç 1998: 251-252). Dlaczego tak si´ sta∏o, to oddzielne pytanie i nie

nale˝y do obszaru historii literatury, która najcz´Êciej ostro przestrzega praw-

nych i innych regulacji chroniàcych terytorialnà jednoÊç paƒstwa, choç czasami,

aczkolwiek rzadko, przekracza podzia∏y na j´zyki i terytoria.

JeÊli chodzi o pozosta∏e mniejszoÊci w serbskiej literaturze (mi´dzy którymi

najliczniejsze sà ruchy obroƒców praw homoseksualistów i kobiet, sà to pod-

ziemne i marginalne zjawiska), od ostatniego dziesi´ciolecia XX wieku stajà si´

one coraz bardziej widoczne, zak∏adajà swoje czasopisma, elektroniczne media,

a nawet i biblioteki, w których najcz´Êciej mo˝na znaleêç przek∏ady. Uwa˝am

jednak, ˝e dotychczas jeszcze nie powsta∏y wÊród nich na tyle wartoÊciowe i ory-

ginalne teksty, aby móc je zaliczyç do literatury serbskiej.

Z j´zyka serbskiego prze∏o˝y∏a Ma∏gorzata Kryska
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Summary

National Minorities in Serbian Literature

During the last fifteen years, there has been much talk about the writers who write in Ser-

bian language and belong to Serbian literature, but also belong to nations and religions other

than Serbian nation and Serbian Orthodox Church, so that in the new context, created by

the dismemberment of Yugoslavia, they belong to minorities. The most outstanding among

them are writers of Jewish origin, but there are also Croats and Muslims, as well as the re-

peresentatives of other nations, i.e. national minorities in Serbia: Hungarians, Romanians,

Slovakians, Russinians, Albanians, Gypsies, Czechs, Russians, Greeks, Bulgarians.

157MniejszoÊci narodowe w literaturze serbskiej



KRZYSZTOF WROC¸AWSKI

MniejszoÊç we w∏asnym kraju?
– rzecz o Czarnogórcach

Kraj to niewielki – tyle co zatrzyma 

Przechodzàcego podeszwa olbrzyma? 

Kraj to niewielki – niby szyba tarczy

Lecz na grób wrogom przecie˝ go wystarczy.

(K. Ujejski: Maraton)

Zamieszczone motto jest dobrà ilustracjà obrazu mitycznego Czarnogóry

(znanej w mi´dzynarodowej nomenklaturze pod w∏oskà nazwà Montenegro) wy-

kreowanego przez europejski romantyzm. Mia∏ swój udzia∏ w kreacji tego mitu

tak˝e Adam Mickiewicz w wyk∏adach o literaturach s∏owiaƒskich wyg∏aszanych

w Coll¯ge de France. W bezpoÊrednim kr´gu ludzi towarzyszàcych poecie (we

W∏oszech?) i dostarczajàcych mu wiadomoÊci (dodajmy nie doÊç obiektywnych

i wiarygodnych) o po∏udniowej S∏owiaƒszczyênie znajdowa∏ si´ tak˝e Czarnogó-

rzec (Nikola Vasojeviç zwany przez Polaków Wasowiczem)1.

Dlaczego Czarnogóra budziç mo˝e nasze zainteresowanie wspó∏czeÊnie – swo-

imi losami zarówno politycznymi jak i kulturowymi sporami wewn´trznymi – po

roku 1989?

Proces rozpadu by∏ej Jugos∏awii zatrzyma∏ si´ na jej cz´Êci sk∏adajàcej si´ z naj-

wi´kszej pod wzgl´dem obszaru i ludnoÊci republiki jugos∏owiaƒskiej – Serbii,

oraz najmniejszej – Czarnogóry. Dosz∏o na tym etapie i do zmiany d∏ugo bro-

nionej, jednoczàcej narody po∏udniowos∏owiaƒskie, nazwy paƒstwa – po˝egnano

si´ z Jugos∏awià, wyros∏à na micie wspólnoty i obros∏à treÊcià mitycznà – na

rzecz nazwy z zaznaczeniem federacyjnoÊci (partnerstwa?) nowego tworu paƒ-

stwowego – Republiki Serbii i Czarnogóry. Czy proces ostatecznego rozpadu za-

trzyma∏ si´ na tej resztówce – poka˝e najbli˝szy czas. W marcu roku 2006 zapo-

1 Temat ten ma ju˝ sporà literatur´ (Henryk Batowski, Lubomir Durkoviç-JakÆiç) przywo-

∏anà w pracy: Rapacka, Joanna, 1993, „Po∏udniowa S∏owiaƒszczyzna w Mickiewiczowskiej wi-

zji literatur s∏owiaƒskich”, Pami´tnik S∏owiaƒski XLIII/1993, s. 3-20. Do jej treÊci powracam

w dalszej cz´Êci tego artyku∏u.



wiadane jest przeprowadzenie referendum rozstrzygajàcego o dalszym utrzyma-

niu federacji z Serbià, wzgl´dnie wyodr´bnieniu si´ kolejnego paƒstwa postju-

gos∏owiaƒskiego – Czarnogóry. Na razie odbieramy z Czarnogóry sygna∏y, zapo-

wiadajàce mo˝liwe rozstanie i samodzielnoÊç ma∏ego kraju (o ludnoÊci nieco

ponad pó∏ miliona, zbli˝onej pod tym wzgl´dem do polskich wielkich miast).

Skupiamy tu uwag´ na wspó∏czesnoÊci Czarnogóry, na jej aktualnych proble-

mach dotyczàcych przede wszystkim kultury narodowej. Trudno natomiast je oma-

wiaç bez przedstawienia pewnej podstawowej wiedzy, tak geograficznej, jak i hi-

storycznej, na temat tego kraju.

Czarnogóra, przytulona do po∏udniowej cz´Êci wschodniego wybrze˝a Adria-

tyku, graniczàca od po∏udnia z Albanià, od wschodu z albaƒskim dziÊ praktycz-

nie Kosowem, od pó∏nocy z Serbià, od zachodu z BoÊnià i Hercegowinà, wresz-

cie na wàskim pasie wybrze˝a od pó∏nocy z chorwackà Dalmacjà, zajmuje dziÊ

powierzchni´ 13.800 km2, a zamieszkuje jà blisko 700 tys. mieszkaƒców (639 tys.

wg spisu ludnoÊci z 1989 r.). Ten niewielki kraik prze˝y∏ ogromnà ekspansj´ te-

rytorialnà w okresie od II po∏owy XIX wieku i – mo˝na by tak stwierdziç – jako

jedyny kraj S∏owian ba∏kaƒskich zrealizowa∏ projekt Wielkiej Czarnogóry, co nie

uda∏o si´ urzeczywistniç ani Bu∏garom, ani Serbom, ani Chorwatom, a poza S∏o-

wianami tak˝e Grekom i – jak na razie – wcià˝ jeszcze – Albaƒczykom. W sto-

sunku do Czarnogóry z po∏owy wieku XIX kraj ten uzyska∏ ponad czterokrotny

przyrost obszaru i wielokrotny w konsekwencji wzrost ludnoÊci. Takie zmiany

musia∏y byç osiàgni´te przez ∏àczenie regionów etnicznie, historycznie i kulturo-

wo odmiennych. Proces integrowania ró˝norodnych przestrzeni etnicznych wy-

maga zawsze d∏ugiego czasu i szeregu pokoleƒ (nawet jeÊli towarzyszà mu czyst-

ki etniczne czy masowe przesiedlenia). W Czarnogórze proces ten trwa∏ zbyt

krótko, a przebiega∏ w zmieniajàcych si´ okolicznoÊciach politycznych – pod

presjà zewn´trznà, przynoszàcà ró˝norodne efekty.

Wspó∏czesna budowa ideologicznej wspólnoty czarnogórskiej wykorzystuje ró˝-

ne elementy ca∏ej historii regionu. Trudno je pominàç w naszych rozwa˝aniach,

przy czym z koniecznoÊci ograniczymy si´ tylko do wiadomoÊci podstawowych,

encyklopedycznych, uruchamianych dziÊ w ró˝nym kontekÊcie w dyskursie poli-

tycznym dotyczàcym czarnogórskiego parcia do odr´bnoÊci politycznej. W ob-

r´bie jugos∏owiaƒskiej federacji komunistycznej i jej mozaiki etnicznej i naro-

dowej Serbowie i Czarnogórcy widziani byli w by∏ej Jugos∏awii jako bratnie narody

sobie najbli˝sze, bliêniacze, choç pod wzgl´dem liczebnoÊci pozostajàce w znacz-

nej dysproporcji (liczba Serbów dochodzi∏a oÊmiu milionów). OdmiennoÊci

dziejowe i polityczne z przesz∏oÊci by∏y zapominane lub Êwiadomie zacierane,

natomiast okresy zbie˝noÊci – wspólnota j´zyka (systemowa), wyznania prawo-

s∏awnego, tych samych wrogów i przyjació∏, powtarzajàce si´ sojusze w kolej-

nych wojnach – wysuwane na pierwszy plan. Natomiast poprzedzajàca wiek

XIX – wiek kszta∏towania si´ nowoczesnych narodów – historia obszaru dzisiej-

szej Czarnogóry uzmys∏awia znaczàcà i d∏ugotrwa∏à odr´bnoÊç tego obszaru,

w tym szczególnie jej górskiego jàdra i wybrze˝a, podleganie innym wp∏ywom

kulturowym, wzgl´dnie izolacj´ terenu tak zwanej Czarnogóry w∏aÊciwej – tej

obejmujàcej wysokie góry.
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Najstarsze dzieje dokumentowane to wczesnoÊredniowieczne paƒstewko Du-

kla przylegajàce do wybrze˝a adriatyckiego – wczeÊniej rzymska prowincja Dioc-

lea. Przywo∏ywany jest dzisiaj ch´tnie opór stawiany Rzymianom ze strony pod-

bijanych przez Rzym autochtonicznych Ilirów – jej na po∏y mityczna królowa

Teuta w∏àczana jest do mitu umi∏owania wolnoÊci przez Czarnogór´. DziÊ to za-

ranie historii miejscowej traktowane jest jako element w∏asnych lokalnych dzie-

jów antycznych ziemi sprzed przybycia S∏owian (nie opartych wi´c jeszcze na

wspólnocie krwi s∏owiaƒskiej z wspó∏czesnymi Czarnogórcami). Dukla Êrednio-

wieczna romaƒsko-s∏owiaƒska zwrócona by∏a kulturowo ku Adriatykowi, podob-

nie jak jej kontynuatorka – feudalne paƒstewko o nazwie Zeta. W koƒcu wie-

ku XII Katolicka Zeta zosta∏a ogarni´ta Êredniowiecznym serbskim paƒstwem

dynastii Nemanjiciów. We wspó∏czesnym j´zyku historyków czarnogórskich likwi-

dacja Zety nie jest ju˝ nazywana „przy∏àczeniem” (jak u historyków by∏ej Jugo-

s∏awii), ale „podbiciem” przez serbskich Nemanjiciów, co nadaje temu faktowi

historycznemu innà wartoÊç. Koniec pot´gi Êredniowiecznego paƒstwa Nemanji-

ciów i rozbicie feudalne Serbii po Êmierci Duszana Wielkiego w II po∏owie XIV w.

traktowane jest przez historyków czarnogórskich jako powrót do samodzielno-

Êci politycznej i niezale˝noÊci obszaru Zety pod przywództwem rodu BalÆiciów

a nast´pnie Czarnogóry ich nast´pców Crnojeviciów. Ci ostatni pod naporem

podboju Ba∏kanów przez Turków osmaƒskich pod koniec wieku XV przenieÊli

swojà siedzib´ z podnó˝a gór do po∏o˝onego wysoko w górach Cetinja.

Nie w pe∏ni zgodnie z prawdà historycznà ale zgodnie z historià mitycznà po-

∏o˝ona w górach Czarnogóra w∏aÊciwa nigdy nie podda∏a si´ nawale tureckiej.

Faktycznie zaÊ serce Czarnogóry, siedzib´ prawos∏awnego w∏adyki, Cetinje, dep-

ta∏y przejÊciowo oddzia∏y tureckie, a tylko ubóstwo górali i trudny do utrzyma-

nia teren zniech´ca∏ Turków do utrzymywania tam sta∏ego garnizonu; po ak-

cjach pacyfikacyjnych prowadzonych z terenów po∏o˝onych ni˝ej górale z bractw

zamieszkujàcych pi´ç nachii (obszarów plemiennych) centralnej Czarnogóry od-

zyskiwali wzgl´dnà niepodleg∏oÊç. W tym kryjà si´ te˝ korzenie historyczne mi-

tu Czarnogóry jako s∏owiaƒskiej Sparty, który rozpowszechni∏ si´ w europejskim

romantyzmie.

Górale czarnogórscy ˝yli g∏ównie z pasterstwa i z najazdów na okoliczne wsie

muzu∏maƒskie. Mieszkali w rozproszeniu w ma∏ych rodzinach (brak by∏o warun-

ków geomorfologicznych dla funkcjonowania rodzin wielkich w formie zadrug),

kultywujàcych obyczajowoÊç patriarchalnà. W niewielkich oddzia∏ach, tak zwa-

nych czetach, Czarnogórcy prowadzili nieustanne akcje zaczepno-obronne. Po-

s∏ugiwali si´ w relacjach wzajemnych prawem obyczajowym, a g∏ównà instancjà,

rozstrzygajàcà spory od schy∏ku XVII wieku (po dwu stuleciach – XVI i XVII

– Czarnogóry „hajduckiej”, czytaj – rozbójniczej) sta∏a si´ rodzina Petroviciów

z le˝àcej w pobli˝u Cetinja wsi NjeguÆi. Z niej to wywodzi∏ si´ w kolejnych po-

koleniach do po∏owy wieku XIX miejscowy w∏adyka, stojàcy na czele lokalnej

Cerkwi prawos∏awnej, a zarazem – w sensie szerszym, tak˝e poza religijnym –

przywódca duchowy Czarnogórców, ich najwy˝szy autorytet. GodnoÊç w∏adyki by-

∏a dziedziczna, co mo˝liwe by∏o (ze wzgl´du na bez˝ennoÊç w∏adyki) dzi´ki te-

mu, i˝ po Êmierci poprzedniego nast´pcà zostawa∏ synowiec po najstarszym bra-
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cie zmar∏ego. Przyjmowa∏ Êwi´cenia ni˝sze (a potem wy˝sze zwykle w Moskwie

z ràk patriarchy rosyjskiego). ZwierzchnoÊç religijnà patriarchy moskiewskiego

i odleg∏à wprawdzie opiek´ rosyjskiego cara Czarnogórcy uznawali, widzàc w niej

dla siebie polityczne oparcie i ochron´ wobec katolickiej Wenecji, panujàcej na

dalmatyƒskim wybrze˝u, oraz wobec sta∏ego zagro˝enia ze strony imperium osmaƒ-

skiego. W∏adyka czarnogórski otrzymywa∏ z Rosji tak˝e znaczàce dla pe∏nienia

przezeƒ roli duchownej i politycznej subsydia pieni´˝ne. JednoczeÊnie podtrzy-

mywa∏ stosunki z Wenecjà – na Cetinju rezydowa∏ gubernator wenecki, spe∏nia-

jàc rol´ weneckiego quasi-protektora z niewielkim faktycznym wp∏ywem na sto-

sunki w samej Czarnogórze.

Najwybitniejszymi postaciami wÊród w∏adyków okazali si´ Petar I Petroviç

(1796-1831) oraz Petar II Petroviç NjegoÆ (1831-1851), wybitny czarnogórski po-

eta i myÊliciel. Czasy ich w∏adania przypad∏y na okres upadku Wenecji oraz Du-

brownika (efekt wojen napoleoƒskich) oraz poczàtku odrodzenia narodowego

S∏owian ba∏kaƒskich. Obaj wymienieni Petrovicie dokonali znaczàcych kroków

ku unowoczeÊnieniu Czarnogóry jako paƒstwa, co umo˝liwi∏o ich Êwieckim ju˝

nast´pcom (po 1851 r.) umocnienie pozycji kraju i jego uznanie mi´dzynarodo-

we w roku 1878 r. na Kongresie Berliƒskim (jednoczeÊnie z Serbià, Rumunià,

Grecjà).

Obydwa paƒstwa, tak Serbia jak i Czarnogóra, funkcjonujàc na forum mi´-

dzynarodowym niezale˝nie, prowadzi∏y podobnà polityk´ wobec sàsiadów, ∏àczy-

∏y je bowiem podobne interesy i plany poszerzenia terytorium kosztem s∏abnà-

cej i zagro˝onej w resztkach swych europejskich obszarów Turcji. Na obydwa

kraje istotny wp∏yw mia∏a Rosja, która chcia∏a podporzàdkowaç sobie Ba∏kany,

przede wszystkim te s∏owiaƒskie i prawos∏awne. Rosja widzia∏a w Serbii (i w Bu∏-

garii) znacznie silniejszego sojusznika dla swoich planów i w narastajàcym wspó∏-

zawodnictwie politycznej roli serbskich dynastii (Obrenoviciów i Karadziordzie-

viciów) oraz czarnogórskich Petroviciów przechyla∏a si´ w stron´ Serbów.

W pierwszej wojnie ba∏kaƒskiej, toczonej z Turcjà, w drugiej zaÊ z Bu∏garià

Czarnogóra walczy∏a w sojuszu z Serbià, stawiajàc sobie jako g∏ówny cel zdoby-

cie jak najszerszego dost´pu do wybrze˝a adriatyckiego i przej´cie ziem sàsied-

nich zamieszka∏ych przez poturczonych S∏owian i przez Albaƒczyków. Plany te

krzy˝uje w istotnej mierze powstanie Albanii w roku 1912 (mi´dzynarodowe

uznanie w 1913 r.), które ograniczy∏o w znacznym stopniu mo˝liwoÊci ekspansji

Czarnogóry na wybrze˝e, a na przysz∏oÊç wzmog∏o konfliktowoÊç na tym obsza-

rze Ba∏kanów, wciàgajàc mocniej jeszcze w sfer´ sprzecznych interesów teryto-

rialnych nie tylko Czarnogór´ i Serbi´, lecz tak˝e Grecj´ i Bu∏gari´.

Zdobycze terytorialne Czarnogóry w II po∏owie XIX wieku i po wojnach ba∏-

kaƒskich, znaczne poszerzenie obszaru o ziemie zamieszka∏e przez ludnoÊç

w znacznej mierze muzu∏maƒskà lub albaƒskà, a co najistotniejsze zdobycie do-

st´pu do morza Adriatyckiego w istotny sposób zmienia etniczny i kulturowy

obraz Czarnogóry. Czarnogóra w∏aÊciwa – prawos∏awna, pasterska, z ubogim

rolnictwem i tradycyjnà patriarchalnà obyczajowoÊcià traci wzgl´dnà jednorod-

noÊç, a zyskuje ró˝norodnoÊç wyznaniowà i gospodarczà. Wyra˝a si´ to szcze-

gólnie jaskrawo w odniesieniu do wàskiego pasa wybrze˝a – Boki Kotorskiej
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i jej sàsiedztwa o dziedzicznym pi´tnie kultury Êródziemnomorskiej (wielowie-

kowe panowanie weneckie, a potem austriackie) i z przewa˝ajàcym wyznaniem

katolickim. Dla relacji politycznych serbsko-czarnogórskich najwa˝niejszy okaza∏

si´ czynnik dost´pu do morza. Dla serbskiej racji stanu by∏ on tak˝e szczegól-

nie donios∏y i wzmaga∏ zainteresowanie Serbii zbli˝eniem z Czarnogórà.

Tymczasem wojny ba∏kaƒskie okaza∏y si´ tylko preludium do wielkiej gry po-

litycznej ze znaczàcym udzia∏em Ba∏kanów – do pierwszej wojny Êwiatowej. Na-

rody po∏udniowos∏owiaƒskie, pozostajàce w ramach cesarstwa austro-w´gier-

skiego, przez swych politycznych reprezentantów szykowa∏y si´ do przyj´cia na

siebie roli politycznego podmiotu – w wyniku porozumienia nurtów zjednocze-

niowych S∏owian austro-w´gierskich (S∏oweƒców, Chorwatów, cz´Êci Serbów

mieszkajàcych na ziemiach austriackich i chorwackich) oraz Serbii i Czarnogó-

ry i ju˝ pod wp∏ywem przebiegu wojny Êwiatowej zwyci´˝a idea wspólnoty paƒ-

stwowej – powstania organizmu o nazwie Królestwo Serbów, Chorwatów i S∏o-

weƒców (w skrócie Królestwa SHS) ze stolicà w Belgradzie i z dynastià serbskà

Karadziordzieviciów na czele.

Nowe paƒstwo, zrzeszajàce szereg narodów i narodowoÊci o odmiennych do-

Êwiadczeniach historycznych, o cz´Êciach sk∏adowych ukszta∏towanych w innych

kontekstach kulturowych, generowa∏o wiele problemów natury politycznej, go-

spodarczej i kulturowej. W naszych rozwa˝aniach skupiamy uwag´ na miejscu

Czarnogórców w nowych warunkach politycznych i ich relacji wobec Serbów.

Jak wynika ju˝ z samej nazwy paƒstwa, Czarnogórcy nie tylko nie byli w nim

obecni jako naród tworzàcy paƒstwo (w tej roli wyst´powali tylko Serbowie, Chor-

waci i S∏oweƒcy), ale wr´cz znikli jako odr´bny naród, poch∏oni´ci przez naród

serbski. Zakorzenionà w ÊwiadomoÊci lokalnej odr´bnoÊç regionalnà zaciera∏

te˝ nowy podzia∏ kraju na jednostki administracyjne. Cetinje ze stolicy królestwa

Czarnogóry (o krótkim co prawda trwaniu, bo zaledwie przez kilka lat – dopie-

ro od roku 1910) i siedziby kilkunastu poselstw, staje si´ prowincjonalnym nie

znaczàcym miasteczkiem. Budzi∏o to opór przede wszystkim Petroviciów (spo-

winowaconych wprawdzie z panujàcym Aleksandrem Karadziordzieviciem przez

jego ˝on´ z Petroviciów) i sporej grupy ich zwolenników. Nie mogli si´ oni po-

godziç z nowym statusem podporzàdkowujàcym Czarnogórców Serbom, wszczy-

nali wi´c bunty uÊmierzane doÊç bezwzgl´dnie przez organy w∏adzy centralnej

w Belgradzie. Napi´cia przed∏u˝a∏y si´ przez kilka lat, a w obronie Czarnogór-

ców wyst´powa∏y tak˝e organizacje mi´dzynarodowe, jak Mi´dzynarodowy Komitet

Obrony Ma∏ych Narodów w Genewie. Po stronie praw narodowych Czarnogór-

ców wyst´powa∏a m.in. aktywnie Polka, dr Maria Rusiecka, sekretarz tego Komitetu

oraz inicjator i cz∏onek Mi´dzynarodowego Komitetu w Obronie Niezale˝noÊci

Czarnogóry w Genewie.

Tendencje centralizacyjne Karadziordzieviciów i narastajàca dominacja Serbów

wyrazi∏a si´ w roku 1929 w zmianie nazwy paƒstwa – z królestwa trzech naro-

dów na Królestwo Jugos∏awii. Pod tà nowà nazwà kry∏ si´ popierany przez Ser-

bów i Belgrad plan integrowania kilku narodów i narodowoÊci w jeden naród

jugos∏owiaƒski, pos∏ugujàcy si´ jednym oficjalnym j´zykiem urz´dowym jugos∏o-

wiaƒskim. Towarzyszàce wcià˝ istnieniu paƒstwa konflikty narodowe i etniczne
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nie tylko nie przygasa∏y, ale zaostrza∏y si´. Najsilniej dawa∏y one o sobie znaç

w relacjach chorwacko-serbskich (dochodzi nawet do zabójstwa w zamachu

króla Aleksandra Karadziordzievicia w Marsylii w 1934 r.).

W drugà wojn´ Êwiatowà Jugos∏awia wesz∏a na wiosn´ 1941 roku w atmosfe-

rze ostrych napi´ç wewn´trznych nie tylko o politycznym, ale równie˝ etniczno-

-narodowym charakterze. Obszar tego paƒstwa w trakcie wojny uleg∏ podzia∏o-

wi na szereg stref okupacyjnych z jednym paƒstwem narodowym chorwackim na

czele z Ante Paveliciem o faszyzujàcym rzàdzie, blisko wspó∏pracujàcym z Hi-

tlerem. Czarnogóra znalaz∏a si´ pod okupacjà w∏oskà.

Okres wojenny i ró˝ne w∏adze okupacyjne, stosujàce wobec ludnoÊci ostre re-

presje, sk∏oni∏y jednak pewne nurty polityczne do przemyÊlenia na nowo idei ju-

gos∏owiaƒskiej z wysuni´ciem nowej koncepcji federacji równoprawnych naro-

dów, zaproponowanej przez przywódców partyzantki antyfaszystowskiej na czele

z Józefem Tità. Zwyci´stwo tej orientacji, wspomagane przez wyzwalajàcà pó∏-

nocnà Jugos∏awi´ Armi´ Czerwonà, stworzy∏o warunki do zrealizowania kon-

cepcji nowej komunistycznej i federacyjnej Jugos∏awii, z∏o˝onej z szeÊciu repu-

blik (i dwóch obwodów autonomicznych), utworzonych wed∏ug klucza narodowego

(poza BoÊnià zamieszka∏à przez trzy narody, z których Serbowie i muzu∏manie

– ci drudzy z poczàtku nie traktowani jako naród z racji kryterium wyznaniowe-

go wyró˝nienia – mieli procentowà przewag´ i zbli˝onà pozycj´). Jednà z sze-

Êciu republik by∏a Czarnogóra, a Czarnogórcom przywrócone zosta∏y prawa do

statusu narodu.

By∏ to jednak status szczególny w∏aÊnie ze wzgl´du na relacj´ tego narodu do

Serbów. WÊród kilku narodów i narodowoÊci powojennej Jugos∏awii te dwa two-

rzy∏y zwiàzanà bli˝ej ze sobà par´, w której dominowali jako naród nadrz´dny

Serbowie, mieszczàcy w sobie w formie regionalnej specyfiki – Czarnogórców,

uwa˝anych (a cz´sto tak˝e traktujàcych siebie samych) za Czarnogórców i Ser-

bów jednoczeÊnie. Zjawisko podwójnej to˝samoÊci Czarnogórców podtrzymywa-

ne by∏o w istotnej mierze przez ludzi m∏odych, którzy widzieli dla siebie szans´

rozwoju poza ma∏ym i biednym regionem rodzinnym, udawali si´ po nauki wy˝-

szego stopnia najcz´Êciej do Belgradu. Wybierali oni najch´tniej albo karier´ woj-

skowà, albo studia prawnicze, które dawa∏y im szans´ kariery politycznej lub

urz´dniczej, w tym w kadrze oficerskiej i policyjnej, we w∏adzach centralnych

paƒstwa, w dyplomacji. I wykorzystywali t´ szans´, co w rezultacie pociàga∏o za

sobà dysproporcjonalnie wysokà obecnoÊç Czarnogórców w tych kr´gach, szcze-

gólnie zwiàzanych z podtrzymywaniem jugos∏owiaƒskiej racji stanu. Niepisany

sojusz serbsko-czarnogórski wsparty by∏ na podtrzymywanej bliskoÊci obu for-

malnie wyodr´bnianych narodów. Zr´czna polityka Josipa Tity (do jego Êmier-

ci w roku 1980), dominujàcego w politycznych rzàdach w Jugos∏awii, polega∏a

m.in. na trosce o to, by nie wygasajàce napi´cia mi´dzy narodami tworzàcymi

paƒstwo tonowaç, a pojawiajàce si´ co pewien czas próby ich nag∏oÊnienia likwi-

dowaç w zarodku. G∏ównie dotyczy∏o to problemu najwa˝niejszego – nacjonali-

stycznych t´sknot i urazów chorwacko-serbskich. Ale dochodzi∏o tak˝e do tego

rodzaju nawrotów czarnogórskich, podkreÊlajàcych nadto mocno, z perspektywy

w∏adz centralnych jugos∏owiaƒskich, dystans dzielàcy Czarnogórców od Serbów.
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Chodzi∏o na przyk∏ad o podj´tà w latach 70-tych w Êrodowisku naukowym czar-

nogórskim kwesti´ odr´bnej etnogenezy Czarnogórców od Serbów. W efekcie

autorzy takiej etnogenezy zostali ostro skrytykowani, a edytorzy dzie∏a odsuni´-

ci na boczne tory czarnogórskiej polityki kulturalnej.

Problem czarnogórsko-serbski nie zniknà∏ wi´c bezpowrotnie. Czeka∏ tylko

na sprzyjajàce dla jego ujawnienia czasy. Rozpad Jugos∏awii i trwajàce krwawe

etapy wojny domowej (po ∏agodnym epizodzie s∏oweƒskim na wst´pie), wojna

chorwacko-serbska, nast´pnie kilka lat wojny boÊniackiej, wreszcie walka o Ko-

sowo (z interwencjà NATO) ustawia∏y Czarnogórców z regu∏y po stronie Ser-

bów w obronie integralnoÊci Jugos∏awii. (Istotne znaczenie mia∏ tu wspominany

wy˝ej znaczàcy udzia∏ Czarnogórców w kadrze wojskowej, w policji, w rzàdzie

i urz´dach paƒstwowych. Ich interesy by∏y identyczne z interesami strony serb-

skiej). Sytuacja zmienia si´ w sposób znaczàcy dopiero w koƒcu lat 90-tych, kie-

dy po wojnie o Kosowo Serbia (wraz z Czarnogórà) – resztówka Jugos∏awii –

prze˝ywa∏a gospodarczy krach i znalaz∏a si´ w mi´dzynarodowej izolacji poli-

tycznej. W Czarnogórze odczuwano coraz dotkliwiej negatywne skutki gospo-

darcze i polityczne tej sytuacji. Nasilajà si´ wi´c tendencje poszukiwania szans

ucieczki z tonàcego okr´tu, prze∏amywania izolacji mi´dzynarodowej, dochodzi

do znaczàcych preorientacji ró˝nych nurtów politycznych. Nie wystarczajàca

okazuje si´ próba przekszta∏cenia ostatniej Jugos∏awii w paƒstwo o nazwie Fe-

deracja Serbii i Czarnogóry, w której po raz pierwszy od pierwszej wojny Êwia-

towej nazwa Czarnogóra pojawia si´ znowu jako znak czynnika wspó∏tworzà-

cego paƒstwo. Mimo znaczàcego oporu opozycji w∏adze czarnogórskie zabiegajà

o prowadzenie w∏asnej niezale˝nej polityki gospodarczej, której wymownym do-

wodem jest wprowadzenie do obiegu wewn´trznego monetarnego euro (w Ser-

bii monetà paƒstwowà pozosta∏ dinar) z nadrz´dnoÊcià kontrolnà monetarnà ban-

ków zachodnioeuropejskich. Czarnogóra przygotowuje si´ stopniowo do pe∏nej

samodzielnoÊci po marcowym (2006) referendum. Pora˝ka idei serbsko-jugos∏o-

wiaƒskiej wzmocni∏a nurt g∏oszàcy potrzeb´ niezale˝nej w pe∏ni Czarnogóry, ale

nie rozstrzygn´∏a wcià˝ o zwyci´stwie tego nurtu. Nie traci na aktualnoÊci i sile

spór wewn´trzny mi´dzy Czarnogórcami, przekonanymi do w∏asnej narodowej

to˝samoÊci, a Czarnogórcami o orientacji serbskiej (wzgl´dnie o podwójnej to˝-

samoÊci serbsko-czarnogórskiej). Nurt proserbski wspierany jest z zewnàtrz przez

licznych osiedleƒców pochodzenia czarnogórskiego w Serbii (nale˝àcych do kil-

ku kolejnych pokoleƒ), którzy nie przyjmujà do wiadomoÊci, ˝e mogliby byç uzna-

ni za emigrantów we w∏asnym kraju. Zwolenników odr´bnoÊci popierajà tak˝e

znaczàce liczbowo w tym ma∏ym kraiku mniejszoÊci narodowe i etniczne: albaƒ-

ska, muzu∏maƒska na pó∏nocy (cz´Êç regionu Sand˝ak podzielonego mi´dzy

Serbià i Czarnogórà), wreszcie zdominowana ju˝ ludnoÊç katolicka chorwacka

Wybrze˝a Czarnogórskiego. Ta mozaika ludnoÊci o ró˝nym statusie kulturowym

uczyni w przypadku ostatecznego wyodr´bnienia paƒstwowego ten ma∏y kraj

w istocie ostatnià mikro-Jugos∏awià, ukrytà federacjà narodów, obarczajàc go

wszelkimi zagro˝eniami dla dalszej jego egzystencji. Natomiast jest wysoce praw-

dopodobne, ˝e zwyci´stwo w referendum zwolenników odr´bnoÊci paƒstwowej

nie b´dzie wyraêne, ale zostanie osiàgni´te dzi´ki mniejszoÊciom – albaƒskiej,
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muzu∏maƒskiej, katolickiej. Wówczas to, jak zasygnalizowano w tytule tego ar-

tyku∏u, Czarnogórcy jasno okreÊlajàcy swà odr´bnà to˝samoÊç narodowà b´dà

stanowili mniejszoÊç we w∏asnym kraju.

W wyraênej dysproporcji do powy˝szej cz´Êci rozwa˝aƒ historycznych, które

ostatecznie doprowadzi∏y do stanu wspó∏czesnego, pozostanie egzemplifikacja

problemów odnoszàcych si´ bezpoÊrednio do kwestii czarnogórskiej kultury na-

rodowej, jej istnienia i postrzegania – z wewnàtrz i zewnàtrz.

Si´gniemy tu najpierw do wspomnianego na wst´pie opracowania Joanny Ra-

packiej (1993). W Mickiewiczowskich wyk∏adach o literaturach s∏owiaƒskich po-

eta du˝o miejsca poÊwi´ci∏ po∏udniowym S∏owianom, szczególnie zaÊ Czarnogó-

rze i Serbii. S∏u˝y∏y mu one jako wa˝ne przyk∏ady idei historiozoficznych

dotyczàcych S∏owiaƒszczyzny. Nie powtarzajàc za autorkà jej komentarzy zwró-

cimy tu tylko uwag´, ˝e dla polskiego poety sà to dwa kraje nie tylko odr´bne

(wówczas by∏ to fakt historyczny), lecz tak˝e wyraênie ró˝niàce si´ charakterem

kultury narodowej. Wiedz´ o Czarnogórze Mickiewicz czerpa∏ g∏ównie z og∏o-

szonego w roku 1837 w j´zyku niemieckim dzie∏a Vuka Stefanovicia KaradŒicia

Montenegro und Montenegriner (…)2. Rapacka zwraca uwag´, jak odmienna by-

∏a Mickiewiczowska lektura dzie∏a KaradŒicia, traktujàcego trzeêwo realia czar-

nogórskie. Obraz krwawej i prymitywnej rzeczywistoÊci ba∏kaƒskiej przeistoczy∏ si´

w idyllicznà wizj´ idealnej przestrzeni pierwotnej S∏owiaƒszczyzny, a podj´ta w pre-

lekcjach wyprawa do Czarnogóry sta∏a si´ wyprawà do êróde∏ czasu (1993, s. 10).

Rapacka okreÊla dalej Mickiewiczowskie potraktowanie Czarnogóry jako prób´

cofni´cia w przedhistori´ (s. 12), wydobywanie pogaƒskiej istoty tego kraju (ibid.)

o˝ywianie ducha pierwotnej S∏owiaƒszczyzny (ibid.). O ile wi´c Czarnogór´ pol-

ski poeta i historiozof S∏owiaƒszczyzny pozbawia historii, Serbia interesuje go

z perspektywy uj´tego w pieÊniach epickich w cyklu kosowskim historycznego

motywu upadku paƒstwa serbskiego i kl´ski kosowskiej jako prze∏omowego

fragmentu jej dziejów i odczytuje ten cykl jako chrzeÊcijaƒskà nobilitacj´ cierpie-

nia (ibid., s. 15). Poza martyrologicznà wymowà cyklu kosowskiego Mickiewicz

ocenia negatywnie uwik∏ania serbskiej pieÊni ludowej w histori´, odnajdujàc w serb-

skiej historii ducha despotyzmu pokrewnego carskiemu, a dziedziczonego z Bi-

zancjum. Ho∏ubiony przez polskiego poet´-wyk∏adowc´ mit Czarnogóry mi∏ujà-

cej pierwotnà wolnoÊç, przeciwstawionej Serbii zara˝onej pi´tnem zaborczoÊci

historii, doskonale odpowiada wspó∏czesnym historiozofom czarnogórskim, dy-

stansujàcym si´ od wi´zi historycznych z Serbià i zg∏aszajàcym tak˝e brak zain-

teresowania mitem kosowskim jako mitem serbskim3.

Rapacka zwraca∏a tak˝e uwag´ na to, ˝e Mickiewicza interesowa∏a tylko po-

∏udniowos∏owiaƒska pieÊƒ, pomija∏ on natomiast literatur´ serbskà koƒca XVIII
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2 Wydanego anonimowo pod pe∏nym tytu∏em: Montenegro und Montenegriner. Ein Beitrag

zur Kentniss der europäischen Türkei und des serbischen Volkes. Stuttgart und Tübingen, 1837.
3 Wspó∏czesne spory o nowà wizj´ Czarnogóry i jej przesz∏oÊci doprowadzi∏y do powsta-

nia nowej koncepcji encyklopedii zaprojektowanej przez konkurencyjnà wobec dotychczaso-

wej Akademii czarnogórskiej w nazwie nowà Duklaƒskà Akademi´ Nauk i Sztuk, w której

kult bitwy na Kosowym Polu i ca∏y mit kosowski ma byç przypisany tylko Serbom.



i poczàtku XIX wieku – poza jednym wyjàtkiem dobranym zresztà nieszcz´Êli-

wie – zajà∏ si´ s∏abym dramatem pochodzàcego z BoÊni Simy Milutinovicia Sa-

rajlii, w którym widzia∏ szczytowe osiàgni´cie dramaturgii europejskiej jego cza-

sów (Rapacka, s. 20). Mickiewicz nie zaszczyci∏ natomiast uwagà twórczoÊci

wybitnego wspó∏czesnego czarnogórskiego poety i myÊliciela – Petara Petrovicia

II NjegoÆa, zapewne dlatego, i˝ poezja literacka wysoko artystyczna nie pasowa-

∏a do jego wizji archaicznej kultury czarnogórskiej4. Og∏oszony natomiast w ro-

ku 1847 w Wiedniu poemat dramatyczny tego autora Gorski vijenac (Górski wie-

niec, przedwojenny przek∏ad polski Henryka Batowskiego, og∏oszony w serii

Biblioteka Jugos∏owiaƒska w roku 1932 przez Julije BeneÆicia5) móg∏ byç zna-

komitym materia∏em dla Mickiewiczowskich rozwa˝aƒ nad czarnogórskà kultu-

rà duchowà i jej archaicznymi êród∏ami. Dzie∏o to stanie si´ tu pretekstem do

kolejnego komentarza do relacji czarnogórsko-serbskich, zarazem pomostem mi´-

dzy wiekiem XIX a wspó∏czesnoÊcià. Poemat NjegoÆa podejmuje wa˝ny dla

Mickiewicza w jego prelekcjach o po∏udniowej S∏owiaƒszczyênie problem zagro-

˝enia wobec obcego (w poemacie NjegoÆa – muzu∏manów) i likwidacji tego za-

gro˝enia (radykalnymi w tym dziele Êrodkami równoznacznymi z czystkà etnicz-

nà – tu raczej religijnà!). Podmiotem akcji poematu jest spo∏ecznoÊç czarnogórska

traktowana jako naród, wzmianki o Serbach pojawiajà si´ sporadycznie, pozwa-

lajàc na (nie zawsze jednoznacznà) interpretacj´ Serbów jako szerszej wspólno-

ty plemiennej obejmujàcej te˝ Czarnogórców. Dla Czarnogórców Górski wieniec

jest najwybitniejszym ich narodowym dzie∏em literackim, w poprzednich poko-

leniach znanym nieomal na pami´ç, ich narodowà Biblià. Historia literatury

serbskiej natomiast z zasady uwzgl´dnia je jako jedno z najwybitniejszych osià-

gni´ç literackich serbskiego XIX wieku. Losy wystawianego wielokrotnie (nie sce-

nicznego wprawdzie) dzie∏a mogà byç przyczynkiem do kwestii wymowy naro-

dowej tego poematu. W latach 80-tych XX wieku pojawi∏a si´ kolejna inscenizacja

Górskiego wieƒca w centralnym teatrze republikaƒskim w Titogradzie (stara i przy-

wrócona obecnie nazwa – Podgorica) wybijajàcego si´ czarnogórskiego re˝ysera

Blagoty Erakovicia (nota bene spokrewnionego z rodzinà Petroviciów). Insceni-

zacja spotka∏a si´ z ostrym zarzutem, i˝ Êwiadomie pomija si´ w niej s∏owa Serb,

Serbowie, serbstwo. Re˝yser zarzut uzna∏ za bezpodstawny, ale sam incydent wska-

zywa∏, ˝e spory narodowe czarnogórsko-serbskie znowu narastajà.

Przedstawione wczeÊniej polityczne okolicznoÊci koƒca lat 90-tych XX w. na-

silajà wewnàtrzczarnogórskie dyskusje wokó∏ rewindykacji wartoÊci kultury uzna-

nych za w∏asne, w tym i w obszarze literatury. Problem polega jednak na tym,

˝e polityka kulturalna Jugos∏awii komunistycznej sprzyja∏a tworzeniu kultury

wspólnej, bez stawiania nacisku na narodowoÊç pisarzy i narodowe przypisanie

ich dzie∏. Nie zawsze decydowa∏ o przynale˝noÊci narodowej j´zyk – jeÊli nie by∏

to s∏oweƒski czy macedoƒski, ale wariant wspólnej podstawy uznawanego za ofi-

cjalny j´zyka serbsko-chorwackiego (zwanego te˝ chorwacko-serbskim). W po-
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4 Mickiewicz móg∏ byç êle nastawiony do NjegoÆa przez wspominanego ju˝ Czarnogórca

Nikol´ Vasojevicia (Rapacka 1993, s. 16).
5 A tak˝e po wojnie w serii Biblioteki Narodowej (s.II nr 113) w Wyborze pism Petara Nje-

goÆa w 1958 r. 



j´ciu „pisarza jugos∏owiaƒskiego” doskonale mieÊci∏ si´ laureat nagrody Nobla

Ivo Andriç, pochodzenia chorwackiego, tematykà zwiàzany z BoÊnià, jej prze-

sz∏oÊcià i kulturà, j´zykowo – po odejÊciu od wariantu chorwackiego piszàcy li-

terackim wariantem serbskim, z wyboru miejsca ostatecznego osiedlenia – miesz-

kaniec Belgradu.

Rewindykacja jednoznacznie czarnogórskiej literatury sprawia niema∏e k∏opo-

ty i jest przedmiotem trwajàcych nadal dyskusji. Jako przyk∏ad pos∏u˝à tu dwaj

pisarze t∏umaczeni wielokrotnie i dzi´ki temu doÊç dobrze znani w Polsce. Jed-

nym z nich jest Mihailo Laliç, znany przede wszystkim jako autor szeregu po-

wieÊci, których akcja zlokalizowana jest w Czarnogórze, a ich tematyka nato-

miast w konsekwencji zwiàzana jest tak˝e z okolicznoÊciami charakterystycznymi

dla Czamogóry. Pisarz w istocie sk∏ania si´ ku wymiarowi uniwersalnemu swych

powieÊci, podejmujàc w nich problemy natury egzystencjalnej. Sam Mihailo La-

liç nie deklarowa∏ si´ jako pisarz czarnogórski, przypisywany literaturze serb-

skiej najch´tniej chyba okreÊli∏by siebie jako pisarza jugos∏owiaƒskiego. Histo-

rycy literatury czarnogórskiej nie majà istotnych przeszkód, by zaliczaç jego

pisarstwo do dorobku literatury czarnogórskiej. Inny jest przypadek prozaika,

który zdoby∏ sobie wi´kszy rozg∏os w Polsce i liczniejszego czytelnika (krytyko-

wany by∏ za schlebianie mniej wybrednym gustom, sensacyjnoÊç a nawet porno-

graficznoÊç dzie∏). Chodzi o urodzonego w Czarnogórze Miodraga Bulatovicia.

Jego pierwsze tomy opowiadaƒ i powieÊci sà silnie wpisane w pejza˝ i obycza-

jowoÊç czarnogórskà, póêniejsze majà ju˝ perspektyw´ jugos∏owiaƒskà (a nawet

szerszà – zajmujà si´ Êrodowiskami emigracji), jest to jednak literatura znacznie

bli˝sza serbskiej opcji politycznej, a deklaracje samego pisarza nie pozostawiajà

wàtpliwoÊci, ˝e uwa˝a∏ si´ on za pisarza serbskiego. Jego dorobek mo˝e byç jed-

nak podzielony cezurà narodowà.
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SUMMARY

Minority in their Own Country – on Montenegrins

The article discusses a historical origin and contemporary status of one of the smallest

Slavic nations – Montenegrins. The text presents distinct character of this region of southern

Slavs; originality of its patriarchal cultural tradition up to 19-th century; Romantic myth of

Montenegro as Slavic Sparta (myth preserved, among others, by Adam Mickiewicz); close

relation in the identity of Montenegrins and Serbs which was expressed on both political and

literary scenes since 19-th century to the period between the two World Wars.

Political structure of the earliest Yugoslavia (1918–1941) abolished Montenegrin

independence by establishing homogeneous Serbian nation. Communist Yugoslavia facilitated

the rebirth of Montenegro as an independent republic. This process was, however, accompanied

by migration of Montenegrins to the other Yugoslavian republics (mainly Serbia). Consequently,

many Montenegrins would hold politically important posts and sustain their double identity:

Serbian-Montenegrin. In the communist period, separatist tendencies are also noticed –

aimed at accentuating the Montenegrins autonomy, the distinction between them and Serbs

(an ethnogenetic idea). 

Together with the progressive disintegration of Yugoslavia, Montenegrins initially sustain

Yugoslavian (Serbian) option, but gradually they tend (especially after NATO intervention

and Serbian defeat in Kosovo) to support the growing tendency to establish independent

Republic of Montenegro. In 2006, a referendum on Montenegro independence is to be held.

But cultural and religious incoherence of this small country makes the result of the referendum

uncertain (factors include: a strong influence of proSerbian Orthodox Church). The possible

decision about the political independence of the country – made with the minority support

– may result in Montenegro being an ethnical conglomerate founded on Montenegrin nation

that would constitute a minority in their own country.
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LORETA GEORGIEVSKA-JAKOVLEVA

MniejszoÊci w literaturze macedoƒskiej
po 1989 roku

W latach trzydziestych XX wieku terminy mniejszoÊç oraz grupa mniejszoÊcio-

wa (minority group) zaczynajà byç u˝ywane na oznaczenie grup spo∏ecznych,

które zajmujà pozycj´ podrz´dnà lub te˝ podlegajà stygmatyzacji spo∏ecznej ze

wzgl´du na cechy rasowe, etniczne, biologiczne, a tak˝e inne. Na przyk∏ad Luis

Viret widzi w mniejszoÊci grup´ ludzi, którzy z powodu swych cech fizycznych lub

kulturowych, sà odró˝niani od innych w ramach spo∏eczeƒstwa, w którym ˝yjà trak-

towani w inny sposób ni˝ pozostali jego cz∏onkowie i z tego powodu postrzegajà sie-

bie samych jako cel zbiorowej dyskryminacji. To, co wydaje si´ niezgodne z isto-

tà terminu mniejszoÊç to fakt, ˝e grupa mniejszoÊciowa mo˝e w rzeczywistoÊci

stanowiç liczebnà wi´kszoÊç danego spo∏eczeƒstwa – czego przyk∏adem mo˝e

byç sytuacja Murzynów w Afryce Po∏udniowej. Stàd te˝ w niniejszym opracowa-

niu tematu za punkt wyjÊcia obieramy stanowisko, które zak∏ada istnienie ró˝-

nicy pomi´dzy grupami faktycznie stanowiàcymi mniejszoÊç pod wzgl´dem liczeb-

noÊci oraz tymi, które sà marginalizowane z uwagi na ograniczony potencja∏ si∏y.

Pod terminem marginalizacja (marginalization) rozumiemy takie traktowanie

grupy lub jednostki, które polega na odmawianiu jej dost´pu do wa˝nych w ˝y-

ciu spo∏ecznym pozycji oraz u˝ywania symboli, poprzez które mo˝na manifesto-

waç swà ekonomicznà, religijnà lub te˝ politycznà si∏´. Oprócz stosunków we-

wnàtrzspo∏ecznych do poj´cia marginalizacji nale˝y tak˝e w∏àczyç stosunki panujàce

pomi´dzy paƒstwami a stowarzyszeniami paƒstw i ca∏ymi regionami. W zwiàzku

z tym, tematem marginalizacji obejmowaç b´dziemy równie˝ plan relacji mi´-

dzynarodowych. Stàd te˝ za przedmiotem naszych rozwa˝aƒ obraliÊmy dwa tek-

sty niejako paradygmatycznie ujmujàce to zagadnienie – dramat Dejana Duko-

vskiego Balkan is not Dead ili Magija edelvajs (Balkan is not Dead czyli Magia

szarotki) oraz powieÊç Lidii Dimkovskiej Skriena kamera (Ukryta kamera).

Marginalizacja staje si´ wa˝nym tematem w badaniach socjologicznych w la-

tach szeÊçdziesiàtych XX wieku. To wzmo˝one zainteresowanie jest odpowiedzià

na poczynione spostrze˝enie, ˝e cz´stokroç, gdy w danym kraju post´puje szyb-

ki wzrost ekonomiczny, niektórzy z jego mieszkaƒców majà nieproporcjonalnie



ma∏y udzia∏ w sukcesie. Proces, za sprawà którego dochodzi do takiego stanu

rzeczy, staje si´ przedmiotem badaƒ, podejmowanych zw∏aszcza przez autorów

pozostajàcych pod wp∏ywem teorii zale˝noÊci, marksizmu oraz teorii systemów,

którzy twierdzà, ˝e zjawisko to jest zwiàzane z kapitalizmem jako modelem spo-

∏ecznym i jest charakterystyczne nie tylko dla okreÊlonych spo∏eczeƒstw. Zw∏asz-

cza antropolodzy poÊwi´cajà uwag´ badaniom grup zmarginalizowanych spo∏ecz-

nie. Zainteresowanie to wynika po cz´Êci z za∏o˝enia, ˝e na podstawie zjawisk

zachodzàcych na obrze˝ach spo∏eczeƒstwa mo˝na zaobserwowaç, w jaki sposób

dane spo∏eczeƒstwo definiuje samo siebie oraz jak jest definiowane w relacji do

innych spo∏eczeƒstw, a co za tym idzie – jakie wartoÊci kulturowe sà dlaƒ klu-

czowe. Paralelnie do procesu marginalizacji w ˝yciu spo∏ecznym zachodzi proces

marginalizacji okreÊlonych regionów, w wyniku czego mieszkaƒcy tych obszarów

podlegajà stygmatyzacji w odniesieniu do mieszkaƒców innych regionów.

AktualnoÊç terminów mniejszoÊç oraz grupa mniejszoÊciowa powoduje, ˝e sà one

ch´tnie zapo˝yczane z socjologii przez literatur´, przede wszystkim z powodu prze-

miany, jaka nastàpi∏a w sposobie pojmowania literatury. Kwestia – czy literatura

stanowi swojego rodzaju poglàd na Êwiat, który posiada tak˝e funkcj´ kolektyw-

nà, lub innymi s∏owy, czy literatura daje w∏asnà wizj´ tego, co nas otacza i cze-

go doÊwiadczamy – przesta∏a stanowiç dylemat. Wed∏ug ustaleƒ Michela Fou-

caulta staje si´ jasne, ˝e „formacje dyskursywne” (struktury poznawcze i epistemy)

majà wielkà si∏´ oddzia∏ywania na obiekty spo∏eczne (w∏àczajàc w to równie˝

cz∏owieka). JeÊli jednak weêmie si´ pod uwag´ tak˝e koncepcj´ struktur uzupe∏-

niajàcych, sformu∏owanà najpierw przez Rolanda Barthesa, a rozwini´tà przez

Foucaulta – u˝ycie okreÊlonego terminu socjologicznego w ramach badaƒ nad li-

teraturà zyskuje na znaczeniu. Wed∏ug Foucaulta struktury uzupe∏niajàce okre-

Êlajà potrzeb´ u˝ycia j´zyka, który istnieje paralelnie do Êwiata ideologii. Ozna-

cza to, ˝e przy kszta∏towaniu „formacji dyskursywnych” w∏àczany jest spo∏eczny

i instytucjonalny kontekst, w jakim si´ one pojawiajà – mianowicie to˝samoÊç

spo∏eczna tego, który si´ wypowiada. Fakt, ˝e tekst literacki jest specyficznà for-

mà komunikacji, która posiada okreÊlonego nadawc´ (przekazujàcego informa-

cj´, autor implicite) i swego odbiorc´ (przyjmujàcego informacj´, publicznoÊç)

pozwala dostrzec form´, w której problematyzuje si´ temat mniejszoÊci, co wià-

˝e si´ albo z afirmacjà „uznanej prawdy”, albo demitologizacjà tego typu „prawd”

i prezentacjà sposobu wyst´powania mniejszoÊci przeciw kontroli spo∏ecznej.

Zdarzenia historyczne, towarzyszàce procesowi konstytuowania si´ paƒstwa

oraz j´zyka macedoƒskiego (pi´çsetletnia niewola turecka, póêne uformowanie

si´ paƒstwa oraz póêna kodyfikacja j´zyka macedoƒskiego przypadajàca na okres

po drugiej wojnie Êwiatowej, kwestionowanie istnienia narodu i j´zyka mace-

doƒskiego), zawa˝y∏y z jednej strony na jego wielokulturowym charakterze,

z drugiej – przyczyni∏y si´ do tego, ˝e temat mniejszoÊci by∏ cz´sto poruszany

w literaturze macedoƒskiej. Wielowiekowa marginalizacja narodu macedoƒskie-

go, wyraênie widoczna w perspektywie historycznej, sprzyja∏a procesowi mitolo-

gizacji i heroizacji macedoƒskiego bohatera na gruncie literatury. Traumatycz-

noÊç doÊwiadczenia historii oraz marginalizacja nadajà literaturze funkcj´

„rekompensowania straty”. Stàd te˝ postaç Macedoƒczyka ulega w niej ideali-
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zacji. Ten wyidealizowany wizerunek rych∏o staje si´ prawdà oficjalnà, usankcjo-

nowanà przez instytucje, a tak˝e konstytutywnà dla macedoƒskiej autorefleksji.

Z tej to przyczyny cudzoziemcom (Turkowi, Niemcowi, Serbowi, Grekowi, Bu∏-

garowi, W∏ochowi) przypisuje si´ zasadniczo cechy negatywne, takie jak: bez-

wzgl´dnoÊç, nieuczciwoÊç, gwa∏townoÊç, pog∏os takiego stanowiska odnajdujemy

w macedoƒskim powiedzeniu „Sila boga ne moli”.1 Obraz ten jest stale obecny

w macedoƒskiej tradycji literackiej, przede wszystkim w ludowych pieÊniach

epickich, w macedoƒskim dramacie spo∏eczno-obyczajowym oraz w niektórych

powieÊciach wydawanych bezpoÊrednio po drugiej wojnie Êwiatowej, sygnowa-

nych mianem powieÊci regionalnej. W literaturze tej kreowany jest mit mace-

doƒskiego m´˝czyzny jako bohatera nad bohaterami (np. w cyklu pieÊni o Króle-

wiczu Marku2, powieÊci Stale Popova Tole PaÆa in.), którego paradygmatycznà

realizacj´ stanowià pieÊni ludowe o Królewiczu Marku – oraz mit macedoƒskiej

kobiety (np. w dramacie Makedonska krvav svadba/Macedoƒskie krwawe wesele

Vojdana åernodrinskiego i powieÊci KaleÆ Angja Stale Popova) – wiernej i Êwia-

domej narodowo Macedonki, b´dàcej filarem macedoƒskiej rodziny, której po-

staw´ puentuje zdanie z dramatu åernodrinskiego – Umar∏am, lecz Turczynkà

si´ nie sta∏am. Oba mity stajà si´ punktem wyjÊcia dla wielu dzie∏ literackich,

powstajàcych po roku 1989, czyli w okresie, w którym w macedoƒskiej literatu-

rze dochodzi od g∏osu postmodernizm i w którym charakterystyczny staje si´

ikonoklastyczny stosunek do tego rodzaju przedstawieƒ.

W opozycji do wyidealizowanego wizerunku jednostki reprezentujàcej mace-

doƒski etnos literatura zaczyna kreowaç obraz marginalizacji narodu macedoƒ-

skiego na potwierdzenie prawdy historycznej. Powiedzenie „Kadi ci´ oskar˝a, ka-

di ci´ sàdzi”, cz´sto przywo∏ywane w tekstach literackich tego okresu, stanowi

werbalne pendant dla dyskryminacji – poj´cia, które w codziennym u˝yciu ozna-

cza „krzywdzàcy sposób traktowania”. Przytoczone powy˝ej powiedzenie, rozpa-

trywane pod wzgl´dem socjologicznym, czyli w odniesieniu do teorii dotyczàcych

kwestii stosunków rasowych, opisuje postaw´ dominacji i podporzàdkowywania,

rozumianych jako posiadanie si∏y i przywilejów niedost´pnych dla mniejszoÊci

(w zestawieniu z pot´gà imperium osmaƒskiego) macedoƒskiej. Stàd te˝ mace-

doƒski element etniczny w relacji do panujàcego, czyli tureckiego – podlega pro-

cesowi wykluczenia (exclusion). W procesie tym jednostki legitymujàce si´ po-

chodzeniem macedoƒskim zostajà pozbawione wszelkich praw decydowania o sobie,

˝yjà w spo∏ecznej izolacji, biedzie, a zatem podlegajà skrajnej marginalizacji. Do-

Êwiadczenie Obcego jako tego, który zniewala, utrwala w macedoƒskiej literatu-

rze obraz w∏asnego narodu, który mo˝e zostaç odebrany jako wyraz swego ro-

dzaju etnocentryzmu. Obraz ten zyskuje tym samym rysy „kulturowego fenomenu

nienawiÊci ˝ywionej w stosunku do innego”. Znamienna pod tym wzgl´dem jest

powieÊç Stale Popova Tole PaÆa, w której okreÊlenia „zwierz´”, „wróg”, „krwio-

pijca” stanowià obowiàzkowy materia∏ leksykalny poprzedzajàcy imiona Turków.
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Ów proces demitologizacji „prawdy” o cz∏owieku macedoƒskim rozpoczyna

si´ najpierw na gruncie dramatu i teatru, a wi´c w ∏onie tych dziedzin sztuki,

które z definicji najszybciej reagujà na sytuacje zachodzàce w rzeczywistoÊci. Za

paradygmatyczny przyk∏ad tej tezy niech pos∏u˝y dramat Dejana Dukovskiego

Balkan is not dead ili Magija Edelvajs.

Mowa tu o tekÊcie-cytacie, którego podstaw´ stanowi wspominany ju˝ wcze-

Êniej dramat Makedonska krvava svadba Vojdana åernodrinskiego. Relacje mi´-

dzy obydwoma tekstami mo˝na okreÊliç mianem recykla˝u, polegajàcego na ze-

stawieniu cz´Êci dzie∏a prototypowego z elementami ca∏kowicie nowymi.

Z pierwszej wersji utworu åernodrinskiego przej´te zosta∏y postaci i wià˝àce je

zale˝noÊci, z tym ˝e teraz – w kola˝u – wyst´pujà one w kombinacji z bohatera-

mi innych opowieÊci (Eleni i Kemal Ataturk, Edis, Ikonomo). Niepowiàzane

bezpoÊrednio sekwencje scala wspólny motyw – mi∏oÊci i kwiatu szarotki, który

wyró˝nia si´ niezwyk∏ym pi´knem oraz tym, ˝e jest roÊlinà rzadko spotykanà,

poniewa˝ „po epoce lodowcowej roÊnie tylko w Alpach”. Dramat Balkan is not

Dead stanowi kreacyjnà interpretacj´ dramatu Makedonska krvava svadba, w której

za sprawà intertekstualnej gry nast´puje przekszta∏cenie narodowoÊciowego kon-

fliktu w kosmopolityczny chaos, co owocuje wprowadzeniem do tekstu proble-

mu si∏y, seksualnoÊci i etnicznoÊci.

Makedonska krvava svadba bioràc za przedmiot konflikty narodowoÊciowe, wy-

znaniowe i polityczne, sytuuje si´ pomi´dzy dwiema si∏ami nie do pogodzenia:

kulturà macedoƒskà a tureckà, a wi´c jednoczeÊnie mi´dzy chrzeÊcijaƒstwem i isla-

mem. Tematem utworu jest cz´ste w przesz∏oÊci zjawisko porywania macedoƒ-

skich dziewczàt przez osmaƒskich begów. Utwór Dukovskiego nawiàzuje do te-

go kontekstu, ale na nim nie poprzestaje. Poszerza go i uogólnia, tak ˝e na plan

pierwszy wysuwa si´ problem relacji opartej na opozycji: si∏a – stygmatyzacja

i wy∏àczenie, a co za tym idzie implikowanych przez te czynniki konfliktu i bra-

ku zrozumienia. Dejan Dukovski szuka ró˝nych rozwiàzaƒ, poprzez co wykracza

poza ramy historii, uwspó∏czeÊnia problematyk´, sytuuje jà w aktualnych re-

aliach. Post´pujàc w ten sposób, autor poszukuje historycznoÊci tego, co nie jest

historyczne (uczucie mi∏oÊci). Ukazuje, ˝e mi∏oÊç nie ma ugruntowanego êród∏a,

posiada za to heterogenicznà natur´, jest splotem okolicznoÊci i si∏ zewn´trznych,

które w omawianym wariancie czynià jà niemo˝liwà do spe∏nienia. Paradoksal-

nie, w ÊwiadomoÊci tego stanu rzeczy autor upatruje jedynà szans´ ocalenia. Stàd

te˝ o historii myÊli si´ tu jako o szeregu, a nie nast´pstwie zdarzeƒ. Stàd te˝ ka˝-

de zdarzenie postrzega si´ nie jako nieuchronnà koniecznoÊç, ale jako jeden

z etapów.

NiezgodnoÊç dwu stron przejawiajàca si´ w dyskursie si∏y, narzuconym przez

jeden etnos drugiej, ujawnia si´ ju˝ w pierwszej cz´Êci tekstu:

OSMAN BEG: Rasim?

RASIM: S∏uchaj kobieto, Osman zabierze ci´ do folwarku, zabierze ci´ w goÊci.

MACEDONKA: Do Turka w goÊci nie pójd´.

OSMAN BEG: Rasim?

MACEDONKA: S∏ysza∏am i powiedzia∏am: nie pójd´. Mam m´˝a i dziecko,

panie.
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RASIM: To jest szarotka. Nigdzie jej nie znajdziesz. Osman Beg znalaz∏ ten kwiat

dla ciebie...

MACEDONKA: Jestem chrzeÊcijankà, nie chc´.

OSMAN BEG: Rasim?

RASIM: Czego to nie chce? Czego nie chce? Ciebie nie chce? Mnie nie chce?

Osman nie przyjecha∏ tu, ˝eby robiç z siebie poÊmiewisko [...]

Manifestacji si∏y w przytoczonym fragmencie nie trzeba komentowaç. To, co

mo˝e pozostaje niewidoczne na pierwszy rzut oka, to brak dialogu pomi´dzy

posiadajàcym w∏adz´ (Osman Beg) i poddanym (Macedonka), pustka odzwier-

ciedlajàca zapoÊredniczony stosunek jednej strony do drugiej. Sposób, w jaki

odbywa si´ komunikacja mi´dzy dwiema osobami, okreÊla pozycj´ postaci w hie-

rarchii spo∏ecznej. Zgodnie z za∏o˝eniem wyjÊciowym tekstu, dialog bez poÊred-

ników mo˝e si´ odbywaç tylko pomi´dzy bohaterami zajmujàcymi takie same

bàdê bliskie miejsce w hierarchii, ale w ˝adnym razie mi´dzy tymi, których sta-

tus spo∏eczny pozostaje ca∏kowicie nieporównywalny. Osman Beg zwraca si´

bezpoÊrednio do poddanych Turków (˝o∏nierze, doradcy), ale nigdy do chrzeÊci-

jan. Brak dialogu uwydatnia „wy˝szoÊç” osoby nadrz´dnej i „ni˝szoÊç” osoby pod-

danej, ma tak˝e wywo∏aç w poddanym ÊwiadomoÊç, ˝e powinien podporzàdko-

waç si´ woli panujàcego. Powy˝szy przyk∏ad pokazuje, ˝e Rasim odgrywa rol´

poÊrednika w komunikacji. PoÊrednika, który ma za zadanie zwi´kszyç poczucie

poni˝enia w osobie i tak podlegajàcej spo∏ecznej stygmatyzacji. ZapoÊredniczo-

ne lub bezpoÊrednie zwracanie si´ do siebie stanowi jednà z zasad okreÊlajàcych

spo∏eczny status rozmówcy. Przywo∏any tu przyk∏ad nie jest wyjàtkiem. Podob-

ny stosunek do wyra˝anego poÊrednio ˝yczenia/rozkazu w∏adcy widoczny jest

tak˝e w szeregu innych scen. WÊród nich znajduje si´ scena, w której Mace-

donka Cveta namawiana jest do poÊlubienia Turka. Tym razem w dialogu po-

Êredniczà wczeÊniej poturczone Macedonki. W nast´pstwie wydarzeƒ Osman

Beg traci pozycj´ panujàcego i zaczyna si´ zwracaç do Cvety bezpoÊrednio. Dia-

log mi´dzy nimi traci cechy negatywnej stygmatyzacji spo∏ecznej, przestaje tak-

˝e mieç charakter formalny i przechodzi w zwyk∏à rozmow´ dwóch równorz´d-

nych osób:

OSMAN: (Wyjmuje kwiat szarotki): [...] Wiem, ˝e mnie nienawidzisz, ale weê

go. Nazywa si´ szarotka. JeÊli jà weêmiesz, b´dziesz pierwsza.

CVETA: Nie nienawidz´ Ci´, Osmanie. Po prostu ˝al mi Ciebie.

OSMAN: Nie chc´, by mnie ˝a∏owano.

CVETA: Ty i Spase jesteÊcie jednym i tym samym cz∏owiekiem. Jeden z was mu-

sia∏ umrzeç. [...] Cierpienie przychodzi wówczas, gdy coÊ staje ci si´ drogie. Dobrze

tym, którzy niczego nie kochajà. [...] MyÊlisz, ˝e jestem silna? Nie, nie jestem sil-

na, Osmanie. Ale nie byliÊcie te˝ silni wy, ani ty, ani Spase. Nie wiem, czym zawi-

ni∏am Bogu, ˝e tak mnie pokara∏.

OSMAN: Nie b´d´ Ci´ trzyma∏ si∏à, Cveto. Trac´ si∏´. Wkrótce mnie nie b´dzie.

Ty powinnaÊ ˝yç dalej. Nie zas∏ugujesz na to, by przestaç istnieç wraz z moim im-

perium. Kiedy nie b´dzie tu tureckiego wojska, nie b´dzie tak˝e mnie. Nic nie zo-

stanie. Odejdê stàd!

CVETA: Nie chc´.
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W dialogu pomi´dzy Cvetà i Osman Begiem rozpada si´ dyskurs dyskrymi-

nacji, a zarazem rozpoczyna si´ proces dekonstrukcji stereotypów. Jeden ze ste-

reotypów, który tak˝e wspó∏czeÊnie jest obecny w ÊwiadomoÊci zbiorowej, doty-

czy zakazanej mi∏oÊci, ∏àczàcej przedstawicieli ró˝nych wyznaƒ. W dramacie

Dukovskiego jej tematycznà reprezentacjà staje si´ niespe∏niona mi∏oÊç pomi´-

dzy Kemalem Ataturkiem i Eleni:

KEMAL: Ten kwiat nazywa si´ szarotka, Jest bardzo rzadki i nikt inny nigdy Ci

go nie da. Chroƒ go z mi∏oÊcià, a na zawsze pozostanie Êwie˝y tak, jak moja mi-

∏oÊç.

ELENI: Da∏am Ci moje serce, moje cia∏o, zawsze b´dà Twoje. Chroƒ je.

KEMAL: Nigdy nie czu∏em si´ bardziej szcz´Êliwy.

ELENI: Ale jak d∏ugo to b´dzie trwaç? Rodzina na pewno mnie szuka.

KEMAL: B´dzie trwa∏o wiecznie. [...]

EFTIM: Tu jesteÊ, kurwo. Dlaczego mi to robisz? Zabij´ was oboje, r´ka mi nie

drgnie. Ubieraj si´! Ubieraj si´, szmato, natychmiast!

KEMAL: Nie brukajcie duszy grzechem, Panie.

EFTIM: Nie dusz´ zbrukam, ale r´k´. W∏aduj´ w ciebie wszystek Êrut.

KEMAL: ˚ywi´ szczere uczucie wobec Paƒskiej córki, jeÊli b´d´ móg∏ si´ z nià

o˝eniç, uczyni´ jà szcz´Êliwà.

EFTIM: Dopóki ˝yj´ Eleni nie wyjdzie za Turka. [...] (Do Eleni) Jutro urzàdzi-

my wesele. Kalif Kirjakis ju˝ da∏ posag, dwieÊcie napoleonów. Wspania∏y cz∏owiek.

Gdyby wiedzia∏, jakie Êcierwo bierze do w∏asnego domu, nie da∏by ani grosza. Za-

pomnij o tym, co tu si´ zdarzy∏o, nikt nie mo˝e si´ o tym dowiedzieç. A ty, Turku,

bàdê szcz´Êliwy, ˝e nie podnios∏em na ciebie r´ki.

Relacja pomi´dzy Kemalem i Eftimem jest relacjà obcià˝onà uprzedzeniem

(prejudice) – termin ten w mowie potocznej oznacza z∏e nastawienie wobec

okreÊlonych osób lub sytuacji. Uprzedzenie opiera si´ na stereotypowych prze-

konaniach, które nie zosta∏y zweryfikowane w bezpoÊrednim doÊwiadczeniu,

lecz wynikajà z subiektywnych odczuç lub sàdów lub te˝ z antypatii opartej na

fa∏szywych i nieuzasadnionych uogólnieniach.

Wypowiedê Eftima nie ma nic wspólnego z racjonalnoÊcià, prawdà i toleran-

cjà. Bohater pos∏uguje si´ stereotypem, ustanawiajàc tym samym podzia∏ pomi´-

dzy „my” i „wy”. Grupa zewn´trzna (muzu∏manie) za ˝adnà cen´ nie mo˝e byç

identyfikowana z grupà wewn´trznà (prawos∏awni) i nie mo˝e zyskaç tych sa-

mych praw. Eftim mi∏osny afekt ocenia ró˝nie. To samo dzia∏anie okreÊla ró˝-

nymi nazwami, raz je chwali, innym razem gani, zale˝nie od tego, której strony

dotyczy: Kemala (muzu∏amina) czy Kirjakisa (prawos∏awnego).

W przytoczonym powy˝ej fragmencie oprócz stereotypu implikujàcego zakaz

zawierania ma∏˝eƒstwa z przedstawicielem innego wyznania (czyli zakaz b´dàcy

rezultatem stosunków mi´dzy ró˝nymi grupami etnicznymi i rasowymi, kszta∏tu-

jàcych si´ pod wp∏ywem motywowanych spo∏ecznie przekonaƒ) ukazana zosta∏a

równie˝ relacja rodzic–dziecko, przy czym dziecko przyjmuje pozycj´ podrz´d-

nà wobec rodzica. Dyskryminacja jest tu rezultatem tendencji autorytarnych: oj-

ciec – nosiciel si∏y ekonomicznej i córka – absolutnie pos∏uszna ze wzgl´du na

ca∏kowità zale˝noÊç ekonomicznà kobiety oraz zasady dotyczàce kwestii etnicz-
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nych. Relacja Cveta – Osman Beg w nast´pstwie zdarzeƒ burzy tego rodzaju

stereotypowe wyobra˝enia, a tak˝e ustanawia nowe, równorz´dne stosunki w od-

niesieniu do obu typów relacji. Cveta zgadza si´ wyjÊç za mà˝ za tego, który jà

zniewoli∏, za cz∏owieka innego wyznania, wbrew woli swych rodziców. Nie ule-

ga w obliczu si∏y, ale swoje stanowisko buduje na kompromisie, na który decy-

duje si´ Osman Beg: zgadza si´ przyjàç chrzeÊcijaƒstwo.

Równolegle do aktu burzenia stereotypów zwiàzanych z ˝yciem spo∏ecznym,

Dukovski burzy tak˝e stereotyp zakorzeniony w rodzimej literaturze. Macedoƒ-

czyk wyobra˝any w niej jako m´˝czyzna – bohater nad bohaterami teraz zosta-

je ukazany jako cz∏owiek s∏aby, zaÊlepiony przez nienawiÊç, jako pozbawiony

rozsàdku buntownik, który w sposób groteskowy traci ˝ycie. Podobnie rzecz si´

ma z mitem macedoƒskiej kobiety – wiernej, bezradnej kobiety, która w tekÊcie

Dukovskiego staje si´ rozsàdnym i samoÊwiadomym inicjatorem zdarzeƒ.

O relacji ∏àczàcej tekst Dukovskiego z dramatem Vojdana åernodrinskiego,

Borislav Pavlovski mówi: Vojdan åernodrinski jest radykalny pod wzgl´dem ide-

owym, czy wr´cz ideologicznym, poniewa˝ nie widzi oraz nie chce dostrzec innego

wyjÊcia z kryzysu poza piek∏em i czyÊçcem bezlitosnej walki przeciwstawnych stron,

natomiast Dejan Dukovski stara si´ przedstawiç przes∏anki dialogu toczàcego si´

pomi´dzy sk∏óconymi stronami (Pavlovski 2000: 159). Symbolicznym wyrazem te-

go dialogu jest kwiat szarotki czy te˝, jak sam mówi, Leontopodium alpinum

cass. – Asteraceae, wyjàtkowo rzadki kwiat, który mo˝na spotkaç jedynie w nie-

dost´pnych, górskich rejonach Europy i Azji i który ze wzgl´du na swojà rzad-

koÊç jest chroniony, a jego zrywanie jest zabronione. W utworze Dukovskiego

pojawia si´ on niezwykle cz´sto i stanowi lejtmotyw, wià˝àcy w sztuce poszcze-

gólne mi∏osne wàtki, spuentowane tragicznym fina∏em. Wspólny dla Ba∏kanów

kontekst, po∏àczony z kwiatem i mi∏oÊcià, wydaje si´ paradoksalny, przede wszyst-

kim dlatego, ˝e Ba∏kany zwyk∏o si´ okreÊlaç mianem „beczki prochu”. Oba by-

ty przywo∏ane w tytule dramatu – Ba∏kany i szarotka – posiadajà ambiwalentne

znaczenie. W tekÊcie Dukovskiego Ba∏kany to miejsce zbrodni i niespe∏nionej

mi∏oÊci. Pó∏wysep ˝yje i ˝yç b´dzie swoimi etnicznymi prowokacjami, dlatego te˝

kwiat szarotki nie ujawnia tu swej symbolicznej wartoÊci jako znaku mi∏oÊci

i harmonii. Dotyczy to planu rzeczywistoÊci zbiorowej. Jednak˝e w planie sytu-

acji indywidualnych, kwiat spe∏nia swà magicznà funkcj´, znów symbolicznie: Cve-

ta we w∏oskim burdelu pojawia si´ jako Flora, zbie˝noÊç ta nie mo˝e byç przy-

padkowa.3 Relacja Cveta – Flora (w przek∏adzie Êwiat roÊlinny i kwiat) – Szarotka

odzwierciedla sens skutecznoÊci magicznej kwiatu szarotki. Cveta przechodzi dro-

g´ mi∏oÊci, na której spotyka romantycznego, wyidealizowanego bohatera (Spa-

se) i realistyczno-naturalistycznie uformowane postaci, posiadajàce wyraênie

ambiwalentny charakter (Osman Beg i Rasim). Centralny problem moralny w dra-

macie Dejana Dukovskiego nie dotyczy (w odró˝nieniu od dzie∏a åernodrin-

skiego) czci i wiary g∏ównej bohaterki, poniewa˝ zosta∏y one zastàpione przez

dramatyczne dà˝enie do mi∏oÊci. Mówimy „dramatyczne” z uwagi na to, ˝e
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dà˝enie owo otwiera ca∏y szereg pytaƒ. Stawia problem prawdziwej i p∏atnej mi-

∏oÊci, mi∏oÊci homoseksualnej, relacji mi∏oÊç – si∏a, co daje nam prawo, by twier-

dziç, ˝e sproblematyzowane uj´cie seksualnoÊci zajmuje jedno z centralnych miejsc

w omawianym tekÊcie dramatycznym.

O ile postaç Cvety jest postacià centralnà w odniesieniu do tematu walki ze

stereotypem zakazanej mi∏oÊci z przedstawicielem innego wyznania, o tyle postaç

Osmana Bega zajmuje centralnà pozycj´ w przypadku rozrachunku ze stereoty-

pem zabronionej mi∏oÊci homoseksualnej. Problem homoseksualnoÊci jest w dra-

macie przedstawiony jako nieuÊwiadomiony i ujawniajàcy si´ w powiàzaniu z si-

∏à. Powstrzymywanie si´ od kontaktów seksualnych z Cvetà, implikowane przez

Êniony (w odniesieniu do Spase) i rzeczywisty (w odniesieniu do Rasima) homo-

seksualizm jest w przypadku Osmana Bega ÊciÊle zwiàzany z fenomenem si∏y,

którà zosta∏ on obdarzony i mo˝liwoÊcià dysponowania wolà innych. Brak praw-

dziwego dialogu mi´dzy tym, kto narzuca porzàdek, a tym, kto musi si´ mu pod-

porzàdkowaç, o którym ju˝ wspominaliÊmy, omawiajàc kwesti´ relacji mi´dzyet-

nicznych, jest widoczny tak˝e teraz. Przede wszystkim objawia si´ jako groêba

homoseksualnoÊci (we Ênie), a nast´pnie w takiej oto rzeczywistej sytuacji:

OSMAN: Chc´ od ty∏u. Ty∏ek jest po to, by sobie pou˝ywaç.

FLORA: Popatrz na ten kwiat. Szarotka. [...]

Po∏ó˝ si´ i czekaj na mnie.

Osman rozciàga si´ na ∏ó˝ku. Flora rozbiera si´. okazuje si´, ˝e Flora to Spa-

se. Osman przestraszony zrywa si´ z ∏ó˝ka. [...] Spase Êmieje si´ g∏oÊno i wyrzu-

ca Osmana z pokoju. Osman budzi si´ w swym haremie.

OSMAN: Rasim! Rasim!

RASIM: (Wbiega do pokoju) Czemu krzyczysz? MyÊla∏em, ˝e Ci´ mordujà...

OSMAN Gdzie by∏eÊ? [...]

RASIM: Nie martw si´, Êpij. Rasim b´dzie Ci´ pilnowa∏ jak pies. [...]

Osman i Rasim przytulajà si´ do siebie.

OSMAN: Rasim?

RASIM: Tak?

OSMAN: Chce mi si´ pieprzyç.

RASIM: To pieprz.

OSMAN: Nie mog´.

RASIM: To nie pieprz. (...)

OSMAN: Rasim?

RASIM: Tak?

OSMAN: Pochyl si´, oprzyj r´ce o stó∏ i zsuƒ bokserki.

Problem homoseksualnej mi∏oÊci zostaje przez Dukovskiego jedynie zasygna-

lizowany. Chocia˝ obecny w ca∏ej twórczoÊci tego autora4, nie poÊwi´ca mu on
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doƒskiej problem mi∏oÊci homoseksualnej w∏aÊciwie nie jest poruszany. Wspomina si´ o nim

w powieÊciach Ednas eden letac Lidiji Eftimovej i Razgovort so Spinoza Goce Smilevskiego

(wyd. pol.: Rozmowa ze Spinozà, Warszawa 2005).



wi´kszej uwagi. Ale ju˝ w obu przywo∏anych wy˝ej scenach staje si´ oczywiste,

˝e homoseksualna mi∏oÊç jest zjawiskiem, które budzi l´k (mamy tu uczucie

strachu, które Osman odczuwa we Ênie oraz ch´ç zemszczenia si´ na Rasimie)

i przejawia si´ w warunkach zagro˝enia si∏y.

Zapoczàtkowany m.in. przez Dukovskiego proces burzenia stereotypów jest

procesem, który nie mo˝e zostaç przerwany i który w uj´ciu symbolicznym spra-

wia, ˝e Ba∏kany wcià˝ jeszcze nie umar∏y.

PowieÊç Skriena kamera (Ukryta kamera) m∏odej autorki Lidii Dimkovskiej

zosta∏a oparta na ciekawym koncepcie: ca∏à histori´ opowiada ma∏a kamera, ukry-

ta w palcu u nogi Lili Serafimskiej, kamera znalaz∏a si´ tu przypadkowo, po

tym, jak odpad∏ rubin z rodzinnej bi˝uterii. Kamera w roli opowiadajàcego

o zdarzeniach jest zabiegiem, poprzez który pisarka dà˝y do zrelatywizowania

punktu widzenia i spaja ró˝ne g∏osy w jeden – g∏os g∏ównego bohatera-narra-

tora. Stàd te˝ „Inna we mnie” stwarza mo˝liwoÊç zrelatywizowania tego, co jest

przedmiotem przedstawienia w powieÊci, a wi´c przyjrzenia si´ z co najmniej

dwóch punktów widzenia kwestii obiektywizmu w percepcji zdarzeƒ, ocenie przed-

stawianej rzeczywistoÊci, prawdzie.

OpowieÊç jest prosta: Lila Serafimska, pisarka z Macedonii, otrzymuje trzy-

miesi´czne stypendium w Wiedniu, by mog∏a napisaç ksià˝k´. W tym samym

mieszkaniu mieszka oprócz niej fotograficzka z Albanii – Edlira oraz Êpiewak

z Pakistanu – Joseph. Wszyscy troje przyjechali z krajów, postrzeganych na Êwie-

cie jako obszary nierozwini´te. Lila odgrywa zatem rol´ Writer-in-residence. Roli

tej przypisany jest szczególny presti˝, oznacza ona bowiem wygranà w konkur-

sie oraz wià˝e si´ z okreÊlonymi przywilejami: bezp∏atny pobyt w Wiedniu, sty-

pendium w wysokoÊci 900 euro, ubezpieczenie zdrowotne i cz´Êciowe pokrycie

wydatków zwiàzanych z przejazdem. Oprócz pomocy finansowej „wybrani” ob-

darzani sà przez gospodarzy grzecznym uÊmiechem oraz otrzymujà wskazówki

dotyczàce czekajàcych ich obowiàzków. Obraz uprzejmoÊci Europejczyków, skry-

wa prawdziwà postaw´ krajów rozwini´tych, w powieÊcie zostaje ona ukazana

w sposób ironiczny:

Swoje pojawienie si´ na konkursie organizowanym przez fundacj´ przyznajàcà

stypendia w Wiedniu, t∏umaczy∏a faktem, ˝e jedynie wydarzenia literackie dajà jej

mo˝liwoÊç zobaczenia Êwiata, tylko wówczas mo˝e otrzymaç wszystkie formalnie wy-

magane papiery – zaproszenia i listy polecajàce – dzi´ki którym mo˝e urz´dnikom

w ambasadach uzasadniç swoje starania o wiz´ z ca∏kowitym spokojem, tylko wtedy

nie trz´sà jej si´ nogi z nerwów i ze strachu nie oblewa jej zimny pot, nie przest´pu-

je z nogi na nog´ niczym koƒ przed galopem, zresztà to akurat wydaje si´ straszniej-

sze bardziej mnie ni˝ jej. [...] Lila pomyÊla∏a, ˝e dobrze by by∏o zwiedziç kraj, do

którego potrzebna jest wiza i dlatego wybra∏a Austri´. Niech Pani napisze o tym

ksià˝k´! – doradzajà dobrze zorganizowani Europejczycy – o tych wszystkich wa-

szych krajach, o duchu nomadyzmu z obola∏ymi stopami. Z drugiej strony, dzi´ki

temu, ˝e pochodzi z Macedonii, Lila mo˝e nie tylko ˝yç, ale tak˝e pisaç na cudzy

rachunek. A. lub na przyk∏ad Marius Burokas nigdy nie b´dà mogli pisaç na „rachu-

nek Europy”, poniewa˝ by∏oby to równoznaczne z opró˝nianiem w∏asnej kieszeni.
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Ju˝ samo umieszczenie artystów w jednym, wspólnym mieszkaniu oraz to, ˝e

Wiedeƒ oglàdany jest tylko z perspektywy zdarzeƒ rozgrywajàcych si´ wewnàtrz

mieszkania (zupe∏nie marginalne i rzadkie sà opisy zdarzeƒ rozgrywajàcych si´

w otwartej przestrzeni, czyli w przestrzeni poza nim) wywo∏uje w czytelniku wra-

˝enie, ˝e miasto to zdaje si´ specyficznym rezerwatem, a nawet mo˝e wi´zie-

niem. Na ogólniejszym poziomie, Europa/Zachód upostaciowane w Wiedniu ja-

wià si´ jako przestrzeƒ zakazana dla okreÊlonej grupy ludzi. Zakaz ten nie jest

bynajmniej konsekwencjà jakiegoÊ przest´pstwa, które zosta∏o pope∏nione z na-

ruszeniem europejskich zasad etycznych i prawa, ale stanowi reakcj´ na czyjeÊ

pochodzenie. Zakaz ten opiera si´ na stereotypowym przekonaniu o „cywiliza-

cyjnym zapóênieniu i kryminalnych sk∏onnoÊciach” ludzi z Ba∏kanów i Azji,

przekonaniu w istocie rzeczy nie popartym bezpoÊrednim doÊwiadczeniem, ale

odwo∏ujàcym si´ do subiektywnych, osobistych odczuç i l´ków. Tego rodzaju

wra˝enie zostaje spot´gowane równie˝ dyskryminacjà towarzyszàcà procedurze

przyznawania wiz – one po prostu jednym sà potrzebne, a innym nie. Podsta-

wowe kryteria ich przydzielania nie dotyczà racji indywidualnych (nie opierajà

si´ na ocenie argumentów i wyjaÊnieƒ sk∏adanych przez konkretnego cz∏owieka

starajàcego si´ o wiz´), ale odwo∏ujà si´ do zasady, wed∏ug której nale˝y roz-

ró˝niç to, co wewnàtrz od tego, co na zewnàtrz grupy, to znaczy stosowaç po-

dzia∏ na kraje nale˝àce do Unii Europejskiej i pozostajàce poza nià. Zasadniczy

podzia∏ przebiega zgodnie z opozycjà bogaci – biedni i daje wglàd w mechani-

zmy stygmatyzacji po∏o˝enia krajów nierozwini´tych.

Opisany w powieÊci proces otrzymywania wizy w krajach ba∏kaƒskich ukazu-

je funkcjonowanie uprzedzeƒ w stosunkach Zachód–Wschód i ∏amanie okreÊlo-

nych norm spo∏ecznych, takich jak np. racjonalizm, sprawiedliwoÊç i tolerancja.

Fakt, ˝e podczas tej procedury nie bierze si´ pod uwag´ indywidualnych racji

starajàcego si´ o wiz´ w sposób automatyczny aczkolwiek ca∏kowicie nieuzasad-

niony w∏àcza Lil´ Filipovskà do grona kryminalistów pochodzàcych z Ba∏kanów.

Nie czyni si´ zatem ˝adnej ró˝nicy pomi´dzy pisarkà a na przyk∏ad takimi po-

staciami jak: Usmet i Vera, którzy trudnià si´ drobnym przemytem kawy na tra-

sie Wiedeƒ – Lublana – Skopje. Co wi´cej, w powieÊci ukazuje si´ poÊrednio

podwójnà moralnoÊç krajów Unii Europejskiej. Istot´ tego stanu rzeczy dobrze

oddaje nast´pujàce zdanie: Tak, ale pani menad˝er z fundacji napisa∏a jej jasno,

tak jak pewnie i pozosta∏ym, ˝e na koƒcu pobytu wszyscy troje stypendyÊci funda-

cji w Wiedniu, muszà zaprezentowaç si´ razem, które zostaje wypowiedziane w kon-

tekÊcie macedoƒsko-albaƒskiego nieporozumienia. Z jednej strony Europa na-

rzuca normy tolerancji, wzajemnego poszanowania ró˝nic, z drugiej natomiast

podejmuje administracyjne rozwiàzania, prowadzàce do podzia∏u na tych „we-

wnàtrz” i „na zewnàtrz” grupy.

Jedna z najbardziej przejmujàcych scen w powieÊci, która ukazuje kwesti´ ludz-

kiej ró˝norodnoÊci, to reakcja fundacji na wieÊç o tym, ˝e Edlira ci´˝ko zacho-

rowa∏a i musi przerwaç pobyt w Wiedniu:

To by∏ najsmutniejszy dzieƒ w domu artystów w Wiedniu. Przyjechali Klaus i pa-

ni Elze Honenger z fundacji [...] „Tak, to jest przejaw skrajnej nieodpowiedzial-

noÊci, ˝eby ukryç ˝ó∏taczk´, tylko dlatego, by móc wyjechaç do Wiednia i ˝eby po-
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Êwi´ciç zdrowie swoje i innych dla 900 euro, to straszne!”, pani Honenger nie umia-

∏a ukryç targajàcej nià burzy uczuç, w jej g∏osie s∏ychaç by∏o wÊciek∏oÊç i ˝al. [...]

„Teraz musi stàd wyjechaç, a dla nas jest zbyt póêno, by szukaç nowego artysty, sa-

mi wiecie, ile trwa oczekiwanie na wiz´, rozumiecie, ˝e w tej sytuacji to dla funda-

cji du˝a strata. [...] Wszystko b´dzie dobrze, stwierdzi∏a. [...] Dla nas du˝e znacze-

nia ma to, ˝e widzimy zgod´ panujàcà mi´dzy Macedonkà i Albankà, albo te˝ np.

Azjatà i Europejkà. Mamy stereotypowe wyobra˝enia na ten temat, wy natomiast

zachowujecie si´ zupe∏nie inaczej, ni˝ moglibyÊmy tego oczekiwaç.”

Wbrew deklaracjom o sprawiedliwoÊci i równoÊci, na g∏oszenie których kraje

rozwini´te tracà du˝o czasu i pieni´dzy (w omawianym przypadku za przyk∏ad

mogà pos∏u˝yç wydatki zwiàzane z pobytem, stypendium oraz koszty podró˝y,

b´dàce „wsparciem” dla przedstawicieli nierozwini´tych paƒstw), bohaterowie zo-

stajà poddani eksperymentowi – obserwacjom, które powinny potwierdziç lub

podwa˝yç roboczà hipotez´ o zacofaniu cywilizacyjnym i nietolerancji mieszkaƒ-

ców Ba∏kanów i Azji.

W rzeczywistoÊci ca∏a powieÊç ukazuje stereotypy, z którymi spotyka si´ wspó∏-

czesny cz∏owiek, a które odnoszà si´ do ró˝nic etnicznych, p∏ciowych, wyznanio-

wych i kulturowych. Dimkovska bierze pod rozwag´ aktualny problem mniejszo-

Êci etnicznych oraz kwesti´ dyskryminacji p∏ciowej – obecne zarówno na Ba∏kanach,

jak i w Azji, chocia˝ nale˝y przyznaç, ˝e czyni to poÊrednio, nie narzucajàc w∏a-

snego punktu widzenia, dyskretnie i z du˝à dozà ironii. Przesàd dotyczàcy Al-

baƒczyków z ca∏à mocà ujawnia si´ w nast´pujàcym fragmencie:

„No i co z tego, ˝e [Edlira] wymawia Szkupi zamiast Skopje? Czy znaczy to, ˝e nie

mog´ znaleêç z nià wspólnego j´zyka, czy to oznacza, ˝ebym wychodzi∏a do pokoju za-

wsze, kiedy wejdzie do kuchni lub salonu?” [...] a kiedy Lila mówi, ˝e pochodzi ze

Skopja, ta zaraz dodaje: „Acha, ze Szkupi? By∏am w Szkupi dwa lata temu [...]” Jak

myÊlicie, w jaki sposób powinna na to zareagowaç? Ma wyjÊç, jak sobie obiecywa∏a,

czy te˝ ma udawaç, ˝e wszystko jest w porzàdku i ˝e nie irytuje jej ta j´zykowa inter-

wencja, która zawsze wydawa∏a si´ w wi´kszym stopniu polityczna ni˝ lingwistyczna.

Uprzedzenia zwiàzane sà tak˝e z ró˝nicami wyznaniowymi:

„Na pewno jest muzu∏maninem, a jeÊli Albanka tak˝e jest muzu∏mankà, to

z pewnoÊcià b´d´ cierniem w ich oku.” Ja te˝ si´ pytam, czy si´ zaprzyjaênià, czy

mo˝e wydrapià sobie oczy. [...] A Inni – to jest dobre okreÊlenie dla ludzi, którzy

nie sà nam ani bliscy czy te˝ bliêni, ani si´ takimi nie stanà, a jeÊli nigdzie nie jest

si´ stale i wiecznie, inni zawsze pozostajà Innymi. InnoÊç, o której na prze∏omie XX

i XXI wieku pisze si´ ca∏e tomy rozpraw, obecna jest w ˝yciu Lili codziennie [...].

Na przyk∏adzie przytoczonych fragmentów wyraênie widaç brak dialogów w tek-

Êcie. W pierwszym rozmyÊlania Lili koncentrujà si´ wokó∏ pewnej wirtualnej sy-

tuacji, która z czasem staje si´ rzeczywistoÊcià. Powàtpiewanie dotyczàce sytu-

acji wirtualnej jest antycypowane przez stereotyp nieufnoÊci w stosunku do Innego,

którego wizerunek zostaje na nowo stworzony – tak, jak mia∏o to miejsce w dra-

macie Dukovskiego – na bazie historycznych nieporozumieƒ. Pojawienie si´

konkretnej osoby ucieleÊniajàcej Innego oraz Dialog pozwalajà prze∏amaç nie-

ufnoÊç i otwierajà nowà perspektyw´: Inny staje si´ godnym zaufania przyjacie-

lem, a ró˝nice pozwalajà wzajemnie si´ uzupe∏niaç.
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„Dobra jest ta pakistaƒska kuchnia” – powiedzia∏a Edlira, prze˝uwajàc przypra-

wione ziarna cieciorki. – „A w Tiranie i Szkupi cieciorka jest przekàskà i podaje

si´ jà razem z rodzynkami. – Przestaƒ z tym Szkupi, prosz´ Ci´! Moje miasto nazy-

wa si´ Skopje” – zaprotestowa∏a Lila z ustami pe∏nymi ry˝u. „No co ty, tak tylko

si´ z Tobà dra˝ni´, tak si´ skoncentrowa∏aÊ na ry˝u, ˝e zaraz nic dla nas nie zo-

stanie.”

JeÊli albaƒska mniejszoÊç etniczna w Macedonii ukazuje si´ naszym oczom

poprzez stereotypy wzbudzajàce l´k lub co najmniej wprowadzajàce w zak∏opo-

tanie, to obraz Romów i Turków w Macedonii jest ca∏kiem inny. Pierwsi po-

strzegani sà z du˝à dozà sympatii, choç bywa nierzadko, ˝e przeradza si´ ona

we wÊciek∏oÊç, której powodem jest stereotypowe przekonanie o cechujàcej ich

nieodpowiedzialnoÊci, przebieg∏oÊci i k∏amliwoÊci, co zosta∏o wyra˝one w nast´-

pujàcym fragmencie powieÊci:

Dlatego pozwól, ˝e opowiem o weselu mojej ciotki Stefki [...]: Jednemu z muzy-

kantów-Romów z∏ama∏a si´ tràbka w∏aÊnie w czasie gry [...] Tràbka p´k∏a, w r´-

kach grajka zosta∏a dolna, a w ustach górna cz´Êç instrumentu. Pozostali nie wie-

dzieli, co w tej sytuacji robiç, czy przerwaç, czy graç nadal. [...] Muzyk, oczywiÊcie

za˝àda∏ odszkodowania, mój dziadek s∏yszàc to, rozz∏oÊci∏ si´ i chcia∏ mu przy∏o-

˝yç, ale w tej w∏aÊnie chwili do poczàtku korowodu przy∏àczy∏a si´ jakaÊ „baba”

[...] zorientowaliÊmy si´, ˝e to by∏ Slave [...] Ten Slave powinien staç si´ postacià

historycznà, a organizacje pozarzàdowe powinny wznieÊç mu pomnik, inaczej oka-

˝e si´, ˝e na darmo by∏ pionierem wnoszenia elementów transwestytyzmu do wschod-

niomacedoƒskich wesel, a tym samym prekursorem spo∏eczeƒstwa miejskiego. No,

ale kto by móg∏ coÊ takiego g∏oÊno zaproponowaç?

O Turkach autorka wypowiada si´ z wyraênà sympatià:

Wtedy te˝ Lila po raz pierwszy spotka∏a si´ z innoÊcià wyznaniowà, s∏owem, któ-

re wówczas jeszcze nie istnia∏o, a dziÊ wydaje si´ na nie grube europejskie i amery-

kaƒskie pieniàdze. OdmiennoÊcià by∏ Turek Neho, kurier w przedsi´biorstwie, w któ-

rym pracowa∏a matka Lili. Wujek Neho, zanotowa∏a Lila, „by∏ poÊrednikiem mi´dzy

moimi wierszami a jugos∏owiaƒskà scenà poetyckà”.

Jedno z kluczowych pytaƒ, na które powieÊç Dimkovskiej daje pewnà propo-

zycj´ odpowiedzi, brzmi: dlaczego trojgu bohaterom udaje si´ zburzyç stereoty-

powe wizje, dotyczàce wzajemnych relacji, relacji pomi´dzy Macedonkà i Alban-

kà, Europejczykiem i Azjatà? Âledzàc ró˝nice, autorka zdo∏a∏a dotrzeç do

podobieƒstw, wspólnych miejsc, które sà uwarunkowane spo∏ecznie i stanowià

konsekwencj´ okreÊlonych tradycji kulturowych. Jednà z nich jest charaktery-

styczny stosunek do kobiety, przyj´ty we wszystkich trzech spo∏ecznoÊciach:

Gdy zostaliÊmy sami, od razu ka˝dy poszed∏ do swojego pokoju, a potem w no-

cy s∏ychaç by∏o szum prysznica w ∏azience, do której niejako automatycznie ufor-

mowa∏a si´ kolejka w charakterystycznym porzàdku: najpierw Joseph, potem Lila,

potem Edlira. Lila uÊmiechn´∏a si´ na myÊl o tej ba∏kaƒskiej (ale te˝ azjatyckiej)

kolejnoÊci: najpierw m´˝czyzna, potem starsza z kobiet, a na koƒcu najm∏odsza.

[...] Naturalna gradacja szacunku.

Zaraz potem w powieÊci zostaje przypomniany stereotypowy sposób postrze-

gania kobiety, jako istoty zajmujàcej w spo∏eczeƒstwie podrz´dnà pozycj´:
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Czy mia∏a racje zostawiajàc A. samego sobie [...] Kobieta-Ba∏kanka nie pozwo-

li∏aby m´˝czyênie, by sam robi∏ kaw´, chocia˝ nie ma na Ba∏kanach lepszej kawy

ni˝ tzw. m´ska. Tak, ale nie w domu, gdzie woda w miedzianej d˝ezwie wrze tylko

wtedy, gdy kobieca r´ka przytrzymuje jà nad kuchenkà, a potem wlewa do fili˝an-

ki ozdobionej motywem z kwiatów i nabo˝nym gestem stawia przed rozpostartà ga-

zetà, znad której mà˝ zerka milczàco i dobitnie daje do zrozumienia, ˝e nie ˝yczy

sobie porannych rozmów, dobrych rad i ca∏ego tego pró˝nego gadania. Niezale˝nie

od stereotypów Lila jest nowoczesnà kobietà.

W ca∏ej powieÊci Dimkovskiej toczy si´ walka z uprzedzeniami, panujàcymi

nie tylko we w∏asnym Êrodowisku autorki, ale tak˝e innych. Ciekawa Êwiata, b´-

dàca niejako z natury nomadà, który odnajduje swój dom wsz´dzie tam, gdzie

czuje si´ jak w domu, autorka Ukrytej kamery propaguje postaw´ otwartoÊci

i dialogu jako jedynego sposobu umo˝liwiajàcego przekraczanie ró˝nic, pokony-

wanie stereotypów, wychodzenie poza etnocentryzm. Pisarka poszukuje w∏asnej

to˝samoÊci, którà odnaleêç mo˝na jedynie w relacji z Innym. Stàd te˝, to˝sa-

moÊç jawi si´ w jej powieÊci jako wieloÊç wzajemnie na siebie oddzia∏ujàcych

to˝samoÊci absorbujàca obcoÊç oraz ró˝nice. Ksià˝ka Lidii Dimkovskiej dotyka

wielu problemów i tematów, które stanowià niezbywalny element wspó∏czesne-

go ˝ycia, a które ∏àczy wspólny mianownik, definiowany s∏owami Cvetana Todo-

rova jako „My i Inni”.

Omówione w niniejszym tekÊcie utwory pokazujà, ˝e macedoƒska literatura

tworzona w okresie po 1989 roku ma wyraênie ikonoklastyczny stosunek do et-

nocentrycznego obrazu w∏asnej spo∏ecznoÊci i kultury. Stosunek ten pozwala do-

strzec ró˝nice, a tym samym ukazaç innoÊç, która jawi si´ jako pewien niesfa-

miliaryzowany „naddatek”, który nie podlega zasymilowaniu. Macedoƒska

literatura si´ga po ten „naddatek”, pochyla si´ nad nim i stara si´ go rozwa˝yç

oraz dostrzec w nim szans´ i dope∏nienie. Na tej podstawie formuje si´ Êwiado-

moÊç ró˝norodnoÊci grup mniejszoÊciowych oraz dà˝enie do tego, by istnia∏y

one nie obok nas, jako zagro˝enie, ale wespó∏ z nami. Drogi, którymi mo˝na

zmierzaç do tego celu, sà ró˝ne. W omawianym przypadku zmierza si´ ku nie-

mu poprzez poetyk´ cytatu i postaw´ nomadyzmu. Ale mo˝na te˝ w jakikolwiek

inny sposób, który stwarza mo˝liwoÊç odrzucenia l´ków, stereotypów i uprzedzeƒ.

Z j´zyka macedoƒskiego prze∏o˝y∏a Magdalena Bogus∏awska
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SUMMARY

The Minorities in the Macedonian Literature Created after 1989

The paper starts with the sociological understanding of the term ‘minority’ and applies it

to all marginalized groups, regardless of the fact if their marginalization is done within the

borders of one society or if this process is considered in a broader sense. The subjects of the

paper are two paradigmatic texts from the Macedonian literature Balkan is not dead or Magic

edelweiss by Dejan Dukovski and Candid camera by Lidija Dimkovska.

The first one, using Vojdan Cernodrinski’s play Macedonian bloody wedding as a text-origin,

is built upon the historical context of an existing conflict between two irreconcilable sides:

the Macedonian (Christian) and the Turkish (Muslim) one. Using an intertextual game,

Dukovski is turning the national conflict into a cosmopolitan chaos, presenting ethnical, sexual,

religious and other stereotypes that are creating conflict situations even nowadays. The

central part is pointed towards the problematisation of the power relations.

The second text is using the poetics of the nomadism as a search for the self-identity. In

that context, the image of the Macedonian identity presents the image of the relation East

(Balkan)-West (Europe), the image of the ethnical minorities in Macedonia (Albanians,

Turks, Romany people) and the image of a Macedonian woman.

The abovementioned texts are stressing the fact that the Macedonian literature created

after 1989 has evident iconoclastic approach towards the ethnocentric image of the Self formed

in part of the oral tradition, the folk drama and the regional novel.
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OCTAVIA NEDELCU

Ciernista droga od paraliterackoÊci 
do literackoÊci.

Serbowie w Rumunii i ich literatura

Przeglàd tradycji

S∏owianie, przodkowie Serbów, zacz´li przybywaç na dzisiejsze terytorium

Rumunii jeszcze w okresie wczesnego Êredniowiecza – od VI wieku i coraz licz-

niej zasiedlali tereny Banatu, Kriszany i Erdelu. Âwiadectwem obecnoÊci ple-

mion s∏owiaƒskich w tym okresie, na tych terenach mo˝e byç znaczna liczba

toponimów s∏owiaƒskiego pochodzenia, jakie zachowa∏y si´ w rumuƒskim na-

zewnictwie po dzieƒ dzisiejszy. Ekspansja turecka na obszarze Ba∏kanów i kl´-

ska na Kosowym Polu w 1389 roku zmusi∏y Serbów do opuszczenia zamieszki-

wanych od wieków ziem i osiedlania si´ na obszarach w´gierskich. Du˝a cz´Êç

tej ludnoÊci zamieszka∏a na terytorium dzisiejszej Rumunii, stajàc si´ istotnym

elementem struktury etnicznej. Znacznie póêniej, ju˝ po powstaniu Maticy Serb-

skiej1, w Timi9oarze w 1827 roku ludowy dzia∏acz kulturalny Dimitrije Tirol

za∏o˝y∏ czasopismo Banatski almanah, a w 1928 roku z jego inicjatywy rozpocz´-

∏y dzia∏alnoÊç DruÆtvo ljubitelja knjiŒevstva srpskog (Towarzystwo Mi∏oÊników Li-

teratury Serbskiej) oraz czytelnia. Na mocy postanowieƒ paryskiej konferencji

pokojowej z 1919 roku, kiedy rozstrzyga∏y si´ losy granic, przesz∏o szeÊçdziesiàt

miejscowoÊci zamieszkiwanych przez oko∏o 50 tysi´cy Serbów znalaz∏o si´ na te-

rytorium Rumunii. DziÊ, wed∏ug ostatniego spisu ludnoÊci z 2004 roku, w gra-

nicach Rumunii mieszka oko∏o 28 tysi´cy Serbów2.

Chocia˝ literatura w jezyku serbskochorwackim w Rumunii kszta∏towa∏a swój

samodzielny byt po II wojnie Êwiatowej, trzeba zaznaczyç, ˝e jej korzenie i tra-

dycje si´gajà o wiele dalej w przesz∏oÊç. Co wi´cej, w rozwoju nowo˝ytnej lite-

1 Matica Srpska (Macierz Serbska) – serbskie towarzystwo kulturalno-oÊwiatowe, za∏o˝o-

ne w Peszcie w 1826 r. przez mieszkajàcych tam Serbów. Instytucja ta, majàca obecnie swà

siedzib´ w Nowym Sadzie, prowadzi tak˝e dzia∏alnoÊç wydawniczà – publikuje zarówno ksià˝ki,

jak i czasopisma o tematyce naukowej i artystycznej (przyp. t∏um.).
2 Lj. Stepanov, Savez Srba u Rumuniji, Timi9oara 1987, s. 36.



ratury serbskiej, zw∏aszcza w XVIII w. i póêniej, du˝à rol´ pod wzgl´dem tak

kulturowym, jak i literackim odegra∏y po∏o˝one w Banacie miasta Timi9oara,

Arad, åakovo (rum. Ciacova) i inne. JeÊli zaÊ chodzi o czasy nam bli˝sze, to

warto pami´taç, i˝ z Timi9oarà i jej okolicà zwiàzanych jest poprzez swà biogra-

fi´ i prac´ wielu znaczàcych pisarzy serbskich z XX wieku, takich jak MiloÆ Crn-

janski, który w mieÊcie tym ukoƒczy∏ szko∏´ podstawowà i gimnazjum, czy DuÆan

Vasiljev, który równie˝ sp´dzi∏ tu dzieciƒstwo i lata szkolne, a po I wojnie Êwia-

towej przez par´ lat mieszka∏ i pracowa∏ w åeneju (rum. Cenei), gdzie napisa∏

wi´kszoÊç swoich wierszy.

Obok wymienionych tu oraz wielu innych znaczàcych pisarzy, którzy swà

twórczoÊcià wywarli znaczàcy wp∏yw na literatur´ serbskà, w okresie mi´dzywo-

jennym w Timi9oarze i zamieszkiwanych przez ludnoÊç serbskà wsiach rumuƒ-

skiego Banatu znalaz∏o si´ wielu dzia∏aczy, którzy próbowali swych si∏ tak˝e

w twórczoÊci literackiej. Byli to przewa˝nie nauczyciele oraz duchowni, a wÊród

nich powa˝nà grup´ stanowili ch∏opi i kszta∏càcy si´ za granicà studenci.

Znacznà liczb´ wierszy opublikowali w tym czasie duchowni Vojin Paskuloviç

i Stevan BeÆeviç, lecz najbardziej osobliwym wydarzeniem okaza∏o si´ pojawie-

nie na scenie literackiej Jocy Ognjanova – poety ch∏opskiego pochodzenia, któ-

ry spisuje ludowym dziesi´ciozg∏oskowcem kronik´ I wojny Êwiatowej, sk∏adajà-

cà si´ z przesz∏o 3500 wierszy. Jednak˝e pierwsze oryginalne ksià˝ki ujrza∏y Êwiat∏o

dzienne dopiero w 1951 roku.

Pierwsze lata po wojnie w wielu krajach wyglàda∏y podobnie, zw∏aszcza tam,

gdzie na skutek gruntownych przemian spo∏ecznych dosz∏o do znaczàcych prze-

wartoÊciowaƒ w sferze ˝ycia duchowego, kultury oraz twórczoÊci literackiej. W ten

sposób równie˝ w powojennej literaturze rumuƒskiej oraz literackiej dzia∏alno-

Êci grup mniejszoÊciowych w Rumunii mo˝na dostrzec pràdy, które odpowiadajà

nowym oczekiwaniom spo∏eczeƒstwa wobec literatury. Skonfrontowana z nowy-

mi, odmiennymi od dotychczasowych, modelami literatura b´dzie k∏aÊç teraz

nacisk na tematy odnowy i budowy nowego spo∏eczeƒstwa, stajàc si´ przy tym

wyrazem optymizmu, rozmachu, ducha kolektywizmu w nastroju i tonie, pro-

stoty i bezpoÊrednioÊci twórczej ekspresji.

Wi´kszoÊç publikujàcych w tych latach pisarzy, reprezentujàcych mniejszoÊç

serbskà w Rumunii, charakteryzowa∏ brak doÊwiadczenia literackiego, a cz´sto

tak˝e brak odpowiedniego wykszta∏cenia (poniewa˝ byli oni z zawodu robotni-

kami i rolnikami), które pomog∏oby im wypracowaç w∏asnà form´ literackà.

W zwiàzku z tym starali si´ niedostatki te rekompensowaç entuzjazmem, powa-

gà podejmowanych tematów i patetyzmem tonu, co skàdinàd stanowi∏o w∏aÊci-

woÊç znamiennà dla ca∏ej epoki literackiej. Zgodna z duchem czasu by∏a tak˝e

wiara ówczesnych twórców, ˝e okolicznoÊciowa tematyka, a nadto zaanga˝owa-

nie i wytrwa∏oÊç oka˝à si´ wystarczajàce, by uprawiaç literatur´, nie k∏adziono

natomiast specjalnego nacisku na autentyczny talent i faktyczne predyspozycje

artystyczne. Czas zresztà dowiód∏ b∏´dnoÊci tych przekonaƒ i pewna liczba twór-

ców naturalnà kolejà rzeczy nie przetrwa∏a na rynku wydawniczym.

W ówczesnym rozwoju literatury w j´zyku serbskochorwackim mo˝na wyró˝-

niç kilka etapów, które cz´Êciowo pokrywajà si´ z ogólnymi tendencjami domi-
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nujàcymi w literaturze rumuƒskiej. Przy czym podstawowa ró˝nica mi´dzy tymi

dwoma nurtami polega na tym, ˝e na poczàtku lat pi´çdziesiàtych wcià˝ jeszcze

brak oryginalnych ksià˝ek publikowanych w j´zyku serbskochorwackim, a pisa-

rze swoje utwory og∏aszajà w wychodzàcych w tym j´zyku miesi´cznikach: Kul-

turni uputnik, Narodna kultura, KniŒevni Œivot i w innych. Pisarze, którzy domi-

nowaç b´dà w pierwszym etapie rozwoju literatury serbskiej w Rumunii od 1951

do 1960 roku, to: Svetomir Rajkov, Vladimir åokov, Lazar Iliç, Jova Beljac i inni3.

W dzie∏ach powsta∏ych w owym czasie obecne sà nie tylko te charakterystyczne

elementy, o których ju˝ wspominaliÊmy, ale tak˝e inne. Wykorzystuje si´ hym-

niczne tony, form´ ody, elementy popularnej ikonografii literackiej. W pierw-

szym dziesi´cioleciu swego istnienia literatura serbska, pozostajàc zasadniczo

w granicach estetycznych i ideowych, które powy˝ej opisaliÊmy, odnotowuje zna-

czàcy bilans wydawniczy: wydrukowano osiemnaÊcie ksià˝ek z poezjà i krótkà

prozà, jednà antologi´ serbskich pieÊni ludowych i jednà opowieÊci ludowych.

Najp∏odniejsi pisarze tego okresu to: Svetomir Rajkov – autor trzech ksià˝ek

prozà: Burni dani (Burzliwe dni), Zlatno more (Z∏ote morze), Na raskrÆçu Œivota

(Na rozstajach ˝ycia), Vladimir åokov, który opublikowa∏ cztery zbiory poezji:

Pesme (Wiersze), Izabrani stihovi (Wiersze wybrane), Sutra je praznik (Jutro jest

Êwi´to), Crvene radosti (Czerwone radoÊci), oraz Lazar Iliç, na którego ówczesny

dorobek sk∏adajà si´ dwa tomiki wierszy: Izabrane pesme (Wiersze wybrane), Pu-

tem oktobra (Drogà paêdziernika) oraz zbiór Pripovetke (Opowiadania). Niektó-

rzy z pisarzy tego okresu wniosà realny wk∏ad w formowanie si´ i rozwój litera-

tury serbskiej jako istotnego zjawiska estetycznego, inni natomiast, mimo kolejnych

publikacji, nie wyjdà poza ramy wartoÊci literackiej swych debiutów. Równinny

krajobraz Banatu staje si´ obsesjà Rajkova. W toku swojej czterdziestoletniej

pracy pisarskiej autor ten napisa∏ kilkanaÊcie zbiorów opowiadaƒ i trzy powie-

Êci. Niewàtpliwie, dzi´ki sta∏ej obecnoÊci na rynku wydawniczym, dzi´ki arty-

stycznym walorom swej prozy oraz szerokiej rozpi´toÊci tematycznej Svetomir

Rajkov sta∏ si´ jednym z najbardziej zas∏u˝onych pisarzy dla rozwoju serbskiej

prozy. W opowiadaniu jest naturalny, powÊciàgliwy, bez patosu, narracj´ wzbo-

gaca od czasu do czasu lekkà ironià. Jego ksià˝ki zosta∏y dotychczas prze∏o˝o-

ne na rumuƒski, niemiecki i w´gierski.

Podczas kolejnego etapu rozwoju literatury serbskiej w Rumunii, przypadajà-

cego na lata szeÊçdziesiàte, zachodzà dalekosi´˝ne przeobra˝enia obejmujàce

ca∏oÊç ˝ycia duchowego. W tym okresie, zw∏aszcza od po∏owy dziesi´ciolecia,

mamy do czynienia z procesem dedogmatyzacji, szerokiego estetycznego otwar-

cia, ponownego odkrywania i odnawiania cz´Êciowo zerwanych zwiàzków z w∏a-

snà, zw∏aszcza nowszà tradycjà. W literaturze rumuƒskiej triumfalnie dochodzi

do g∏osu pokolenie Nikity Stanescu, otwierajàce nowà, barwnà kart´ w dziejach

literatury tego czasu, a którego dzia∏alnoÊç wywo∏a szeroki oddêwi´k równie˝

daleko poza granicami kraju. Etap ten trwa od 1961 do 1969 roku. Obejmuje

wi´c lata, w których wydano 23 nowe tytu∏y, Êwiadczàce o zmianach zarówno
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w sferze wyborów gatunkowych, jak i estetycznych, innymi s∏owy lata pojawie-

nia si´ nowej grupy twórców.

W tych latach kontynuujà twórczoÊç literackà pisarze reprezentujàcy teraz Êred-

nie pokolenie, jednak wa˝niejszym zjawiskiem tego okresu wydajà si´ nowi, de-

biutujàcy autorzy: åedomir åonka Klisurac (dwa tomy reporta˝y), NebojÆa Po-

poviç (ksià˝ka publicystyczna), ˚iva Popoviç (zbiór reporta˝y oraz tomik wierszy),

a tak˝e bracia Doka i Draga Marijaniç (dwa wspólne zbiory wierszy). Grupa ta

jest niejednolita pod wzgl´dem wiekowym – ró˝nice mi´dzy poszczególnymi

pisarzami si´gajà nawet powy˝ej dziesi´ciu lat. ¸àczy ich natomiast pe∏ne i sze-

rokie wykszta∏cenie, co wywiera niewàtpliwy wp∏yw na ich twórczoÊç i dzi´ki

czemu serbska literatura zyskuje nowy – intelektualny walor. Co si´ zaÊ tyczy

wy˝ej wspomnianego otwarcia gatunkowego, najwi´ksze znaczenie, oczywiÊcie

w dalszej perspektywie, nale˝y przypisaç lirycznym reporta˝om åedomira åon-

ki Klisuraca, w których autor daje si´ poznaç jako wielki mi∏oÊnik i znawca j´zyka.

Jego kult dla j´zyka ludowego, ale tak˝e czystoÊci literackiego wyrazu, znajdzie

swe odzwierciedlenie w tekstach i wypowiedzi na temat problemów j´zykowych

w ówczesnej prasie serbskiej. Pierwsza ksià˝ka o charakterze publicystycznym

pióra NebojÆy Popovicia ukazuje go jako pisarza intelektualist´, ale nie okreÊla

trwale drogi, jakà podà˝aç b´dzie dalej ten autor. NebojÆa Popoviç, po d∏u˝-

szym okresie wahania, wybierze twórczoÊç literackà dla dzieci, poezj´ i proz´.

Interesujàcà drog´ literackiego rozwoju mo˝emy przeÊledziç na podstawie pisar-

stwa ˚ivy Popovicia, którego dzie∏o dowodzi, i˝ uda∏o mu si´ jako poecie w pe∏-

ni zapanowaç nad j´zykiem. Podobnie rzecz si´ ma w pierwszym wspólnym po-

etyckim tomie braci Marijaniciów, w którym wyraênie dajà si´ us∏yszeç dwa

g∏osy liryczne. Widoczne sà w nich reminiscencje klasyczne, najcz´Êciej z twór-

czoÊci Vojislava Ilicia i Âanticia. Wiersze obu braci obejmujà dwa kr´gi tema-

tyczne, ch´tnie podejmowane przez m∏odych: specyficzne dla tego wieku uczu-

cie mi∏oÊci oraz mi∏oÊç do rodzinnej ziemi.

Trzeci etap rozwoju literatury rozpoczyna si´ w roku 1970 i trwa do 1974,

kiedy to w Bukareszcie powstaje oficyna wydawnicza Kriterion, która podejmu-

je si´ publikacji oryginalnej literatury w j´zykach mniejszoÊci narodowych oraz

ksià˝ek z ich literatur krajowych, a ponadto, ju˝ w mniejszym zakresie, przek∏a-

dów z literatury rumuƒskiej oraz t∏umaczeƒ na j´zyk rumuƒski. Sà to lata wiel-

kiego rozkwitu serbskiej dzia∏alnoÊci wydawniczej i literackiej, kiedy to opubli-

kowanych zosta∏o 35 nowych ksià˝ek. Najbardziej charakterystycznym rysem dla

tego okresu jest pojawienie si´ nowych nazwisk twórców, którzy po raz pierw-

szy og∏aszajà drukiem swe dzie∏a. WÊród nich znaleêli si´ åedomir Milenoviç

i Ivo Munçan, dziennikarze z wykszta∏cenia, którzy na progu lat osiemdziesià-

tych rozwijajà literackà dzia∏alnoÊç. Obaj m∏odzi autorzy publikujà poezj´ i pro-

z´, wnoszàc do literatury nowe, odÊwie˝ajàce tony. W przypadku Milenovicia

mamy do czynienia z uwydatnieniem sensualnoÊci ciàg∏ej introspekcji. Twór-

czoÊç tego autora odzwierciedla ponadto doÊwiadczenie obcowania z literaturà

i innymi dziedzinami sztuki. Milenoviç pozostaje wierny nowoczesnej prozie.

Utwory, które wysz∏y spod jego pióra, sà niemal˝e pozbawione fabu∏y. Autor

sprawnie prowadzi narracj´, opierajàc jà na wspomnieniach, stanach niepokoju.
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Jednà z cech specyficznych dla prozy Milenovicia jest dà˝enie do uniwersalno-

Êci. Ivo Munçan to jeden z pierwszych i po dziÊ dzieƒ rzadkich pisarzy serbskich,

który w swych utworach opisuje nie tylko specyficznie miejski stosunek do ˝y-

cia i miejskà mentalnoÊç, ale tak˝e wprowadza j´zyk ulicy, szybkà, eliptycznà

fraz´, kolokwialne wyra˝enia. Odnajduje si´ w krótkich formach: opowiada-

niach i szkicach. Jednak˝e najwa˝niejszym debiutem literackim tego okresu oka-

za∏ si´ tomik poetycki Jovana åolakovicia Zakletva ravnici (Przysi´ga z∏o˝ona

równinie) z 1972 roku. Ksià˝kà tà poeta dowiód∏ niezwykle silnego temperamen-

tu literackiego. I chocia˝ poziom wierszy w tym zbiorze nie jest jednolity, naj-

lepsze spoÊród nich potwierdzajà talent, sprawnoÊç pióra i dojrza∏oÊç pisarskà

twórcy. Niestety, Êmierç przerwa∏a jego literackà dzia∏alnoÊç. W spuÊciênie po

tym pisarzu odnaleziono tysiàce stron nieopublikowanych utworów, r´kopisy po-

ezji, prozy, tekstów dramatycznych, które stanowià dowód wielkiej literackiej pra-

cy. Samokontrola i zwàtpienie w wartoÊç w∏asnej twórczoÊci cz´sto sk∏ania∏y go

do niszczenia gotowych obrazów i tekstów. Ale ju˝ to, co opublikowa∏, zapew-

ni∏o mu trwa∏e miejsce w literaturze serbskiej. Nale˝y jeszcze wspomnieç du˝à

liczb´ wydanych w tym czasie ksià˝ek dla dzieci. WÊród autorów poezji znajdà

si´ Draga i Doka Marijaniciowie, NebojÆa Popoviç oraz Aleksandar Petroviç.

W okresie tym zostaje podj´ty wa˝ny projekt literacki, który w ciàgu kolejnych

lat b´dzie rozwijany i przyniesie wa˝ne efekty. Mowa tu o gromadzeniu pieÊni

i innych utworów ludowych wykonywanych w serbskich wsiach oraz zapisywaniu

ich w autentycznym kszta∏cie. W ten sposób w 1973 roku Cvetko Krstiç opubli-

kowa∏ zbiór pieÊni zebranych we wsiach Banatu, opatrzony tytu∏em Oj javore,

javore... (Oj jaworze, jaworze...). Ksià˝ka ta stanowi prawdziwà skarbnic´ infor-

macji o kondycji serbskiej pieÊni ludowej, o dynamice jej przemian, o drogach

przenoszenia poezji ludowej, o nawarstwianiu si´ w tekstach treÊci z ró˝nych

okresów, jak i o estetycznych, socjologicznych i lingwistycznych przeobra˝e-

niach, które mo˝na w nich dostrzec. Podczas kilkunastu lat Kriterion wyda∏

dwie ksià˝ki tematyczne poÊwi´cone zgromadzonym pieÊniom ludowym, kawa-

lerskim i weselnym: Beçarac i Svatovac. W 1972 roku zostaje opublikowana jesz-

cze jedna praca – monografia Dositej Obradoviç u kontekstu srpsko-rumunskih

odnosa (Dositej Obradoviç w kontekÊcie stosunków serbsko-rumuƒskich) profeso-

ra Mirka ˚ivkovicia, bardzo ˝yczliwie oceniona w szeregu recenzji w j´zyku ru-

muƒskim, niemieckim i serbskochorwackim.

Etap czwarty (1975-1982) charakteryzujà nadal intensywne akcenty dzia∏alno-

Êci literackiej i wydawniczej. Wi´kszoÊç pisarzy ma ju˝ za sobà po kilka opubli-

kowanych tomów, przy czym znaczenia i blasku ówczesnej literaturze, przynaj-

mniej jeÊli chodzi o poezj´, przydaje twórczoÊç Slavomira Gvozdenovicia, autora

odznaczajàcego si´ wyrazistym temperamentem i Êmia∏ym estetycznym otwar-

ciem, które to cechy wyznaczajà oczekiwany moment w∏àczenia serbskiej poezji

we wspó∏czesne Êwiatowe pràdy poetyckie. Klasyczne modele, romantyczne oraz

parnasistowskie tony i rekwizyty zdecydowanie przechodzà do historii. Sam po-

eta do swoich literackich wzorców w∏àcza wszystkich wielkich poetów: NjegoÆa,

Eminescu, Safon´, Byrona, Puszkina, ale z jego ksià˝ek wy∏aniajà si´ inne inspi-

racje, takie jak twórczoÊç Miodraga Pavlovicia, Nikity Stanescu, Branka Milko-
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vicia i innych. Gvozdenovicia doÊç wczeÊnie przestano kojarzyç z typem poety,

który spala si´ w akcie twórczym, opowiada si´ on bowiem za poezjà pojmowa-

nà nie jako ewokacja Êmierci, ale jako ekspresja ˝ycia. Chocia˝ zaczà∏ pisaç bar-

dzo wczeÊnie – pierwszy wiersz opublikowa∏ ju˝ w wieku czternastu lat – swà

pierwszà ksià˝k´ Krila i pomalo vatre (Skrzyd∏a i odrobina ognia) wyda∏ dopiero

w 1975 roku. Zbiór ten zawiera ponad pi´çdziesiàt wierszy u∏o˝onych w pi´ç

cykli. Ju˝ w pierwszych opublikowanych wierszach osza∏amia∏ Êmia∏oÊcià skoja-

rzeƒ i Êwie˝oÊcià poetyckiego spojrzenia, ale nigdy owa gra poetycka nie by∏a

pozbawiona g∏´bszego sensu, lirycznej emocji, przes∏ania, odkrywania nowych

mo˝liwoÊci j´zyka. Rozwiàzania te prowadzà do uwydatnienia ludycznego kom-

ponentu jego wierszy. Pierwsze ksià˝ki opublikowane przez Gvozdenovicia spo-

tka∏y si´ z powÊciàgliwym przyj´ciem ze strony krytyki, jeÊli nie wr´cz z brakiem

zrozumienia, co z regu∏y zdarza si´ wówczas, gdy pojawia si´ coÊ nowego, nie-

przystajàcego do utrwalonych w danej dziedzinie wyobra˝eƒ. Gvozdenoviç nato-

miast doskonale porozumia∏ si´ z czytelniczà publicznoÊcià, zw∏aszcza m∏odà.

Gdziekolwiek si´ pojawi∏, roztacza∏ wokó∏ siebie aur´ poetyckoÊci. Ka˝da kolej-

na ksià˝ka (a wyda∏ ich oko∏o dwudziestu) potwierdza∏a g∏ówne tendencje obec-

ne w poetyckich przedsi´wzi´ciach Gvozdenovicia od momentu pojawienia si´

tego poety na serbskiej arenie literackiej. Za charakterystyczny rys jego pisar-

stwa najcz´Êciej bywa uznawany symbol kamienia, obecny we wszystkich ksià˝-

kach tego autora. Przy czym, gdyby trzeba by∏o wyró˝niç element, który najpe∏-

niej wyra˝a ducha jego poezji, nale˝a∏oby uznaç wszystko to, co zawiera w sobie

ide´ lotu, wysokoÊci: ptak, motyl, ob∏ok. Dzi´ki swym utworom Slavomirowi Gvoz-

denoviciowi uda∏o si´ wybiç bezpoÊrednio na czo∏o serbskiej poezji w Rumunii.

Literackie walory jego poetyckiego pióra dowodzà w sposób znaczàcy artystycz-

nej dojrza∏oÊci pisarza oraz pozwalajà mu w∏àczyç si´ w nurt wspó∏czesnej po-

ezji i co wi´cej, staç si´ g∏osem lirycznym, wyró˝niajàcym si´ i rozpoznawalnym

na tle innych.

W toku omawianego etapu post´puje gatunkowe rozcz∏onkowanie literatury,

zarazem pierwszy raz zachowana zostaje równowaga mi´dzy poezjà i prozà. Srbol-

jub MiÆkoviç podejmuje w swej twórczoÊci tradycj´ „weso∏ej” opowieÊci. Mowa

tu o humoreskach – krótkich ˝artobliwych opowiadaniach. Ksià˝ka BaÆ smo

çudni mi, ljudi (Ale˝ my ludzie jesteÊmy dziwni) dobrze odzwierciedla charakter

pisarstwa tego autora, który wykazuje szczególne predyspozycje w kierunku pro-

zy humorystycznej. Szczególne znaczenie nale˝y tak˝e przypisaç osobnym pozy-

cjom wydawniczym, takim jak: Svedoçanstva (1976, Âwiadectwa) Mirka ˚ivkovi-

cia – dzie∏o o charakterze naukowo-badawczym opisujàce formy kulturalnego

i literackiego ˝ycia Serbów w Rumunii, a tak˝e monografie Savy Ilicia Srpski ho-

rovi u Banatu (1978, Serbskie chóry w Banacie) i pierwsza próba krytycznej ana-

lizy pióra NebojÆy Popovicia KnjiŒevni osvrti (Studia literackie) z 1977 roku.

Ksià˝ka ta zwiera dwadzieÊcia pi´ç artyku∏ów i krytycznych analiz dzie∏ poszcze-

gólnych pisarzy, w których autor dowodzi m.in., i˝ sprawnie w∏ada specjalistycz-

nymi instrumentami analizy literackiej. Nowe tony, które sà przejawem odÊwie-

˝ajàcych tendencji w prozie, sà wyraênie dostrzegalne tak˝e w debiutanckiej

ksià˝ce Jelkicy Petrov Igre za odrasle (Zabawy dla doros∏ych) z 1979 roku. Jest
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to pierwszy przyk∏ad prozy opisujàcej Êrodowisko wy∏àcznie miejskie. W tych

latach pojawia si´ równie˝ wiele ksià˝ek dla dzieci, wierszy i opowiadaƒ, utrzy-

manych na dobrym literacko poziomie, autorstwa J. åolakovicia, N. Popovicia

i Doki ˚upunskiego.

Piàty etap rozwoju tej literatury przypada na lata 1982-1989. WÊród tenden-

cji charakterystycznych dla tego okresu nale˝y wyró˝niç publikacj´ prac mono-

graficznych, poÊwi´conych serbskim wsiom, zebranych w serii Iz sela u selo (Ze

wsi do wsi). ¸àczà one w sobie histori´, histori´ kultury, sztuk´, sport, etnogra-

fi´, dialektologi´, onomastyk´, folklorystyk´ oraz inne dziedziny. Nadal publi-

kowane sà wybory poezji i prozy starszych i m∏odszych pisarzy, których utwory

zosta∏y zebrane w osobnej ksià˝ce pod tytu∏em Najava (Zapowiedê)4. Mimo

trudnoÊci, na jakie natrafi∏ Stevan Bugarski przygotowujàc t´ antologi´, wnios∏a

ona do serbskiego pisarstwa wiele nowego, pozwoli∏a odkryç potencja∏ twórczy

autorów prezentujàcych w niej swoje dokonania, stajàc si´ tym samym prawdzi-

wym odÊwie˝eniem literackiej sceny. Szczególne pi´tno na ówczesnej literaturze

odcisnà∏ zbiór utworów napisanych prozà przez Stevana Bugarskiego Ono Æto se

pamti (To, co si´ pami´ta) z 1983 roku. Jego autor objawi∏ si´ jako utalentowa-

ny, ale i gwa∏towny narrator, który dzi´ki opowiadaniom wysokiej artystycznej

próby wybija si´ na czo∏o ówczesnej serbskiej prozy w Rumunii. Nieskrywanym

zamiarem pisarza, który uda∏o mu si´ zrealizowaç w sposób prawdziwie arty-

styczny, by∏o konstruowanie opowiadaƒ, majàc za punkt wyjÊcia uniwersalne

przedmioty-symbole, wyznaczajàce trwanie w czasie równinnej wsi. ˚ycie ludzi

na obszarze równinnym toczy si´ powoli i cicho, a jednoczeÊnie jest twarde, g∏´-

boko zakorzenione i okreÊlane przez to, co swojskie, rodzime, specyficzny rytm

zmiany pokoleƒ, powstawania i obumierania kolejnych rodów. Przemijajà po-

szczególni ludzie, a ich miejsce zawsze zajmujà nast´pni. Od czasu sprzed poja-

wienia si´ na rynku wydawniczym tej ksià˝ki a˝ po dziÊ dzieƒ Stevan Bugarski

zajmuje si´ gromadzeniem folkloru i dziedzictwa kulturowego rumuƒskich Ser-

bów. Inny twórca – Momir Todorov – nie mo˝e si´ wprawdzie wykazaç zbyt du-

˝à liczbà wydanych utworów, niemniej jednak publikacja ksià˝ki Postojanje (Ist-

nienie), sta∏a si´ dostatecznym powodem, by autor zajà∏ wa˝ne miejsce wÊród

serbskich prozaików. Trudno okreÊliç dok∏adnie przynale˝noÊç gatunkowà dzie-

∏a, sytuuje si´ ono na pograniczu powieÊci i d∏u˝szego opowiadania. Ksià˝ka zo-

sta∏a niejako utkana z zapisów i opowieÊci, sprawnie skomponowanych w jednà

ca∏oÊç. Urok tej ksià˝ki zasadza si´ na doskonale przeprowadzonej konstrukcji

bohaterów, oryginalnej kompozycji, sposobie nawiàzywania kontaktu z czytelni-

kiem, nasyconym dialektyzmami j´zyku.

Podczas ostatniego etapu (od 1990 do dziÊ) literatura rozwija si´ w ca∏kiem

nowych ramach ˝ycia kulturalno-artystycznego. W 1994 roku powstaje oficyna

wydawnicza Demokratski savez Srba i KaraÆevaka w Rumunii (Demokratyczny

Zwiàzek Serbów i KraÆevaków w Rumunii), obecnie Savez Srba u Rumuniji

(Zwiàzek Serbów w Rumunii), która przejmuje w ca∏oÊci zadanie publikowania

serbskich ksià˝ek.
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Znaczàca liczba m∏odych twórców, takich jak Milan Simoviç, Goran Stefa-

noviç, Blagoje åobotin oraz inni, których utwory zosta∏y zgromadzone w pierw-

szej antologii Najava, og∏asza teraz samodzielne debiuty. W ich dzie∏ach nast´-

puje ujednolicenie z literaturà ojczystà pod wzgl´dem wykorzystywanych tematów

i motywów: Kosovu ne ma kraja (Kosowu nie ma koƒca) – wiersze Stefanovi-

cia, U zvonu Hilandara plaç naroda (W dzwonie Hilandaru p∏acz narodu) – zbiór

wierszy duchownego Blagoji åobotina. Ten stan rzeczy jest spowodowany nie

tylko tym, i˝ wymienieni twórcy kszta∏cili si´ w Serbii, ale tak˝e cz´stszymi kon-

taktami literackimi. Nadal publikowane sà monografie poÊwi´cone historii ró˝-

nych miejscowoÊci, instytucji i stowarzyszeƒ kulturalnych: Miodrag Milin Veko-

vima zajedno (Razem poprzez wieki), Ljubomir Stepanov i Miodrag Milin

Baraganska golgota, Ljubomir Stepanov Mladost Œubori, srcu govori... (M∏odoÊç

szemrze, sercu mówi...). Po raz pierwszy ukazuje si´ zbiór aforyzmów. Jest to

tom pióra Miomira Todorova Radio boc. O ile do 1990 roku jedynà literatkà

w tym gronie by∏a Jelkica Petrov, o tyle teraz pojawia si´ ca∏a grupa m∏odych

i utalentowanych poetek, takich jak Ljubica Rajkiç, Ljubinka Perinac, siostry

Sida i Simonida Bugarskie i in. W moim mniemaniu najwi´kszym osiàgni´ciem

tego okresu sta∏a si´ mo˝liwoÊç lepszego i pe∏niejszego zapoznania publiczno-

Êci literackiej w Serbii z twórczoÊcià serbskich pisarzy mieszkajàcych w Rumu-

nii, ju˝ to dzi´ki publikacji szeregu antologii: serbskiej prozy w Rumunii: Jabu-

ke s vrha (Jab∏ka z wierzcho∏ka), Belgrad 1991, Iz deçije sobe (Z pokoju dzieci´cego),

wybór z serbskiej literatury dla dzieci, UŒice 1993, U plavom krugu zvezda (W nie-

bieskim kr´gu gwiazd), serbska poezja w Rumunii, Belgrad 1998 i in., ju˝ to za

sprawà wydawania w kraju dzie∏ poszczególnych autorów mieszkajàcych zagra-

nicà: zbiorek wierszy S. Gvozdenovicia U kuçi sa ognjem i ledom (W domu

z ogniem i lodem), wydawnictwo Prosveta 1995, TiÆina pred srpsku reç (Cisza

przed serbskim s∏owem) wiersze Lj. Rajkiç, wydawnictwo Deçije Novine 1990,

wiersze å. Milenoviça Ptica na slomljenoj grani (Ptak na z∏amanej ga∏´zi), No-

wy Sad 1996.

Nie moglibyÊmy postawiç kropki po tej próbie przeglàdu tradycji i rozwoju li-

teratury serbskiej w Rumunii, nie dodawszy, i˝ twórczoÊç ta jest z powodzeniem

kontynuowana przez m∏odych, wymieƒmy m.in. Gorana Markicia, Borko Ilina

czy te˝ Rajka Kornj´. Z zawodu dziennikarze, literaci z ducha i twórczoÊci. Ob-

szerniejsze informacje o pisarzach, publicystach, t∏umaczach, lingwistach oraz

innych rzecznikach s∏owa pisanego, którzy publikujà poczàwszy od 1949 roku a˝

do dziÊ, mo˝na znaleêç w kompendium ˚ivka Milina Leksikon poratnih Srba po-

slenika pisane reçi u Rumuniji (Leksykon powojennych autorów serbskich – rzecz-

ników s∏owa pisanego w Rumunii, Timi9oara 2003).

Niniejszy, z koniecznoÊci zwi´z∏y i skromny przeglàd literatury serbskiej

w Rumunii, rozwijajàcej si´ pomi´dzy niezbywalnymi wp∏ywami literatury krajo-

wej (w zakresie j´zyka i ducha) a oddzia∏ywaniem literatury rumuƒskiej (nad-

rz´dnej z racji terytorialnej i kulturowej dominacji) stanowi dobry kontekst, by

przedstawiç ide´ literatury obrze˝y – rozpi´tej pomi´dzy dwoma centrami bytu:

ziemskim i niebieskim.
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Na skraju literatury

W lingwistyce i nauce o literaturze ju˝ od dawna utrwali∏o si´ myÊlenie, ˝e

skoro te same Êrodki i formy spotyka si´ zarówno w dzie∏ach literackich, jak

i w innych tworach j´zykowych, poetycka funkcja j´zyka jawi si´ jako naturalna,

a zakres wyra˝ania poetyckiego jest o wiele szerszy ni˝ zakres artystycznej twór-

czoÊci s∏ownej. I tak na przyk∏ad Roland Barthes odnajduje „istot´ literatury”

równie˝ w kronikach prasowych (fait divers) oraz w artyku∏ach o modzie5.

Socjologia literatury coraz wi´cej uwagi poÊwi´ca wypowiedziom j´zykowym,

których g∏ównym przeznaczeniem nie jest komunikowanie estetyczne i które nie

posiadajà kszta∏tu dzie∏a literackiego. Gatunki paraliterackie, do których mo˝e-

my zaliczyç opowiadania dla dzieci, reporta˝e sportowe, spoty reklamowe i inne,

pos∏ugujà si´ Êrodkami literackimi, a zatem mo˝na uznaç, i˝ stanowià osobny

rodzaj literatury.

WÊród autorów, którzy podkreÊlali, ˝e poetyckoÊç pojawia si´ równie˝ poza

poezjà, szczególne miejsce zajmuje Roman Jakobson, który zauwa˝a: Funkcja

poetycka – to projekcja zasady ekwiwalencji, z osi wyboru na oÊ kombinacji [...]6.

Badajàc wytwory owej literatury obrze˝y, dostrzegliÊmy, ˝e w nich tak˝e klu-

czowà rol´ odgrywa ta w∏aÊciwoÊç j´zyka, którà Jakobson nazywa funkcjà po-

etyckà. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie mogà one wy∏àcznie z tego powodu byç

zaliczane do poezji. Przyk∏ady u˝ycia Êrodków poetyckich poza poezjà Jakobson

odnajduje w mowie codziennej (w spontanicznych grach s∏ów, w niektórych po-

wiedzeniach, w j´zykowych kreacjach nowoczesnej reklamy i in.), z tym, ˝e pod-

czas gdy funkcja poetycka stanowi w poezji funkcj´ dominujàcà, w wypowiedziach

nale˝àcych do literatury peryferyjnej lub te˝ „dzikiej”7 niemal zawsze jawi si´

ona jako element uboczny. Omawiajàc tego typu zjawiska, Jakobson nie zazna-

cza wszak˝e, jakie inne funkcje j´zykowe w nich dominujà, wyszed∏szy z za∏o˝e-

nia, ˝e mog∏yby nimi byç funkcje emotywna i/lub konatywna. Wskazana przez

uczonego poetycka funkcja j´zyka nie mo˝e wi´c zostaç w sposób przekonujàcy

u˝yta jako Êrodek pomocny przy realizacji jakiejÊ innej funkcji. Jest ona bowiem

z zasady destrukcyjna, gdy˝ prowadzàc do oÊwietlenia j´zyka, powoduje zaciem-

nienie sensu.

Obszar komunikacji werbalnej jest rozleg∏y, a wypowiedzi, które spe∏niajà

kryterium wypowiedzi artystycznej, odznaczajà si´ ogromnà ró˝norodnoÊcià. Ana-

liza tekstów literatury obrze˝y dowodzi, ˝e w tym przypadku literatura dana jest

w swojej symbolicznej, a nie estetycznej funkcji.

Historia literatury ludowej oraz historia folkloryzmu i mitologizmu w litera-

turze artystycznej pokazuje, ˝e w okreÊlonych warunkach niektóre zjawiska za-
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liczane do sfery nieartystycznej werbalnej komunikacji symbolicznej mogà ulec

estetyzacji. Trudno jest daç jednoznacznà odpowiedê na pytanie, jak wiele i które

z wypowiedzi obecnie przynale˝àcych do literatury obrze˝y zyskajà status zjawi-

ska artystycznego. Wiemy natomiast, ˝e ich wartoÊç polega na tym, i˝ zaspoka-

jajà potrzeby psychologiczne i spo∏eczne zwiàzane z komunikacjà symbolicznà.

Niewykluczone zatem, ˝e pewnego dnia, utraciwszy funkcje u˝ytkowe, zyskajà

walor literatury pi´knej, potwierdzajàc tym samym myÊl Spencera, ˝e „pi´kne

jest to, co niegdyÊ by∏o u˝yteczne, a teraz przesta∏o byç takim”.

W niniejszej rozprawie zajmiemy si´ analizà dwóch rodzajów tekstów, które

mo˝na zaliczyç do literatury obrze˝y traktowanej jako kategoria typologiczna,

mowa tu mianowicie o wspó∏czesnej epigrafice nagrobnej oraz nekrologach pra-

sowych.

1) NAPISY NAGROBNE

Wed∏ug S∏ownika terminów literackich „epitafium” oznacza pierwotnie napis

na czyimÊ grobie, napisany wierszem lub prozà, w którym przedstawione zostajà za-

lety zmar∏ego, zas∏ugi, pragnienia oraz Êmierç. Forma ta posiada cz´sto filozoficz-

ny lub te˝ dydaktyczny charakter, czasem zdarza si´ równie˝, ˝e epitafium jest

pisane w tonie ˝artobliwym. Obok twórców anonimowych epitafia pisali tak˝e

znani pisarze, niektórzy nawet dla siebie samych jeszcze za ˝ycia. W j´zyku

serbskim na okreÊlenie tego typu wypowiedzi u˝ywa si´ tak˝e terminów nad-

grobnica lub osmrtnica. Póêniej epitafiami zacz´to nazywaç utwory poetyckie, któ-

re posiada∏y form´ i ton epitafium oraz w których poeci wyra˝ali w∏asne prze-

myÊlenia na temat ˝ycia i Êmierci, a tak˝e poruszali ogólne problemy ludzkiej

egzystencji. Taki te˝ jest Epitaf bez trofeja (Epitafium bez trofeum) Antuna Gu-

stava MatoÆa.

Pomniki nagrobne wznoszone w ciàgu ostatnich dwudziestu lat na serbskich

cmentarzach w Rumunii ukazujà, ˝e zwyczaj wykonywania napisów nagrobnych

cieszy si´ wspó∏czeÊnie wcià˝ rosnàcà popularnoÊcià. Epitafia, obok podstawo-

wych informacji o zmar∏ym oraz imion pogrà˝onych w ˝a∏obie, zawierajà tak˝e

swoisty rodzaj komentarza do ˝ycia zmar∏ego, a tak˝e mówià o stosunku bli-

skich do niego. Co wi´cej, na pó∏nocy Rumunii, w miejscowoÊci Sapanca, znaj-

duje si´ znany cmentarz, nazywany „weso∏ym cmentarzem”, który sta∏ si´ swo-

istà atrakcjà turystycznà z tego wzgl´du, i˝ na nagrobkach opisywane sà, wierszem

lub prozà, zabawne cechy pochowanych tam zmar∏ych.

JeÊli chodzi o okreÊlenie daty powstawania tych napisów, nie mo˝na tego

uczyniç z zupe∏nà pewnoÊcià, poniewa˝ same pomniki sà z regu∏y wznoszone

w pewnym odst´pie czasu od pogrzebu, np. z okazji pierwszej lub trzeciej rocz-

nicy Êmierci.

Napisy nagrobne bàdê epitafia znajdujà si´ tak˝e na nagrobkach przydro˝-

nych (serb. krajputaÆi). Dzisiejsze epitafia nie sà jednak jak dawniej zwiàzane

z wsià, gdy˝ Êmierç wraz z mieszkaƒcami wsi przenios∏a si´ do miast.

Chocia˝ na wszystkich wiejskich i miejskich cmentarzach zwyczaj wznoszenia

marmurowych pomników jest równie powszechny, to na wielu nagrobkach nie

ma epitafiów. JeÊli bowiem samo stawianie pomników jako sposób trwa∏ego ozna-
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czenia, gdzie znajduje si´ „miejsce wiecznego spoczynku” zmar∏ego, stanowi

milczàce zobowiàzanie moralne pogrà˝onej w ˝a∏obie rodziny, to utrwalanie na

nich epitafiów nie jest traktowane jako podobna powinnoÊç, ale jako dobrowolny

gest najbli˝szych, zaÊ samo epitafium przedstawia fakultatywny element samego

pomnika. Trudno powiedzieç, jakie motywy decydujà o tym, ˝e rodzina podej-

muje decyzj´ o wykonaniu na nagrobku okreÊlonego napisu. Funkcjonuje prze-

konanie, ˝e to Êmierç przedwczesna lub nag∏a, poniesiona w nieszcz´Êliwym wy-

padku, domaga si´ stosownego komentarza w postaci epitafium, które ma staç

si´ sposobem publicznego wyra˝enia emocji zwiàzanych z bolesnym zdarzeniem.

W kwiecie m∏odoÊci zgas∏o ˝ycie

pod ko∏ami samochodu

nieÊwiadomego cz∏owieka.

Prawdopodobnie zjawisko to wywodzi si´ z tradycyjnej kultury ustnej, wspó∏-

czeÊnie wykazuje ponadto zale˝noÊç od form pisanych. Byç mo˝e mamy tu do

czynienia z odnowieniem zwyczaju, który coraz bardziej si´ upowszechnia. Wy-

daje si´ jednak, ˝e epitafium funkcjonuje wspó∏czeÊnie raczej jako moda, która

zyskuje coraz wi´cej naÊladowców. „Elitarny” nagrobek rozpoznaje si´ dziÊ w∏a-

Ênie po tym, ˝e nie ma na nim fotografii, a j´zyk znajdujàcego si´ na nim na-

pisu jest stonowany, powÊciàgliwy, lapidarny.

Bez wielu s∏ów, z ogromnym ˝alem.

Jednak dziÊ coraz rzadziej spotykamy takie „elitarne” epitafia. Fundatorom

pomnika zazwyczaj nie wystarcza wymowa zdj´cia (fotografii na porcelanie czy

te˝ powi´kszonego zdj´cia przeniesionego bezpoÊrednio na marmur – praktyka

popularna w ostatnim czasie), kszta∏tu pomnika (kamiennego bàdê metalowe-

go), przypominajàcego przedmioty drogie zmar∏emu (pi∏ka, rakieta tenisowa,

samochód, ró˝ne zabawki) oraz symbolizujàcego to, czym si´ zajmowa∏ (maszy-

na do pisania, skrzyd∏o samolotu, ksià˝ka). Nie doÊç wymowne wydajà si´ rów-

nie˝ symbole mi∏osne czy ˝a∏obne, jak kwiat, ptak, urna. Dopiero s∏owo ma

w sobie na tyle nieodzownego dostojeƒstwa i sugestywnoÊci, by mog∏o staç si´

Êrodkiem komunikacji mi´dzy pogrà˝onymi w ˝a∏obie bliskimi, zmar∏ym i ca∏à

spo∏ecznoÊcià.

Wszystko bez ciebie jest niczym

A nic z Tobà jest wszystkim.

W zale˝noÊci od wielkoÊci i kszta∏tu pomnika epitafium mo˝e znajdowaç si´

z przodu, z ty∏u lub na bocznych Êcianach postumentu, na p∏ycie nagrobnej albo

te˝ na stronach wyrzeêbionej w niej kamiennej ksi´gi. Epitafium podpisujà po-

grà˝eni w ˝a∏obie bliscy. Czasem nie ma podpisu, ale z samego tekstu wynika,

kto zleci∏ jego wykonanie. W niektórych przypadkach bliskich podpisanych pod

epitafium uto˝samia si´ z tymi, którzy wznieÊli pomnik. Niezwykle rzadkie sà

napisy sygnowane nie przez rodzin´ czy krewnych zmar∏ego, ale przez przy-

jació∏.

Na jednym pomniku mo˝e znajdowaç si´ kilka epitafiów, poÊwi´conych ró˝-

nym zmar∏ym. Dotyczy to zazwyczaj grobowców rodzinnych.

Ukochany tatusiu, gdy mia∏em 7 lat

A ty by∏eÊ mi najbardziej potrzebny,
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Wyruszy∏eÊ, by mnie do szko∏y odprowadziç

I na naszej drodze ˝ycie straci∏eÊ.

Do swej rodziny si´ spieszy∏eÊ, ale do niej

Nie dotar∏eÊ. Rodzina i przyjaciele Ci´ op∏akali

I do miejsca wiecznego spoczynku odprowadzili.

Ponadto, cz´sto zdarzajà si´ epitafia zbudowane z kilku niezale˝nych cz´Êci,

wyraênie ró˝niàcych si´ od siebie pod wzgl´dem stylu i wykorzystywanych mo-

tywów. W ten sposób powstajà d∏ugie epitafia, pisane prozà lub wierszem.

Patrzàc na t´ fotografi´

Mojà postaç wspominajcie

Bo to jest cieƒ jedynie

Dawnego ˝ycia mego

Krótkie ˝ycie ziemia skrywa

Mi∏a Zora tu spoczywa.

Z drugiej strony epitafia mogà byç ca∏kiem krótkie, z∏o˝one zaledwie z kilku s∏ów.

Przyjmujà wówczas postaç sentencji. Subiektem wypowiedzi jest zmar∏y, tekst sfor-

mu∏owany jest w trzeciej osobie, zaÊ nadawca i odbiorca pozostajà nieokreÊleni.

˚ycie jest walkà, a jej celem prawda.

˚ycie jest chwilà wiecznoÊci.

Epitafia mogà byç pisane wierszem lub prozà, przy czym w jednym tekÊcie

zdania prozà mogà przeplataç si´ z wierszowanymi, tworzàc w tekÊcie ró˝nora-

kie kombinacje.

Zdarza si´, ˝e w tekÊcie pojawiajà si´ wiersze ró˝nej d∏ugoÊci i o ró˝nych w∏a-

ÊciwoÊciach metrycznych, od szeÊciu do dwunastu zg∏osek, z ró˝nie roz∏o˝onymi

rymami, cz´sto wypowiedzi te bywajà skonstruowane nieprawid∏owo, zarówno

pod wzgl´dem d∏ugoÊci, jak i rymów.

By∏eÊ nam radoÊcià prawdziwà

Najwspanialszym coÊmy znali

Tobie ˝ycia cz´Êç najwi´kszà

I najlepszà ˝eÊmy dali.

Ca∏y zbiór napisów nagrobnych jest tak˝e, w ca∏oÊci lub cz´Êciowo, pisany

tzw. wierszem wolnym lub te˝ w formie wiersza prozà. Dominuje styl narracyj-

no-biograficzny oraz intymno-epistolarny.

JeÊli chodzi o repertuar motywów wykorzystywanych w nowych napisach na-

grobnych, najcz´Êciej pozostajà one zwiàzane z ˝a∏obà i ˝alem po zmar∏ych, przy

czym uwypuklane sà zalety, a du˝y nacisk k∏adziony jest na bolesnoÊç prze˝ywa-

nej straty. Cierpienie okazuje si´ bowiem trudniejsze i gorsze od samej Êmier-

ci. Idealizacja i retusz, dzi´ki którym uzyskuje si´ przejrzysty wizerunek zmar∏e-

go, nie s∏u˝y jednak jego poÊmiertnej rehabilitacji, ale przygotowaniu do ˝ycia

na tamtym Êwiecie. W ten sposób ˝ywi sp∏acajà swój d∏ug zaciàgni´ty u zmar-

∏ych. Ich wizerunek zostaje odmalowany w taki sposób, by uzasadniç ich prawo

do udzia∏u w ˝yciu wiecznym.

Kocha∏aÊ ˝ycie, ludzi, dzieci i ksià˝ki, muzyk´, piosenki i taniec,

Przekl´ty los tak chcia∏...
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Innym cz´stym motywem sà wymówki czynione zmar∏emu, ˝e zostawi∏ swoich

ukochanych, ˝e odszed∏ nagle, bez po˝egnania.

Dziecko moje kwitnie Twój pàczek

Co odszed∏eÊ z tego Êwiata

By Ci´ mama za ˝ycia op∏akiwa∏a

Na Twym grobie Êwiece pali∏a

Zosta∏y mi tylko zdj´cia Twoje

Bym na nie patrzy∏a a˝ do Êmierci swojej

Dziecko, matczyny kwiatuszku drogi

Nigdy Ci´ mama Twoja nie zapomni

Nieco rzadziej w epitafiach opisuje si´ przyczyn´ i rodzaj Êmierci, czyni si´

tak zazwyczaj wówczas, gdy Êmierç nastàpi∏a w wyniku nieszcz´Êliwego wypad-

ku. Przy czym ch´tnie wspomina si´ w tych tekstach o „winowajcach”. Jest to

jeden ze sposobów, z pomocà którego ˝a∏obnicy mogà choç w cz´Êci wyzwoliç

si´ z owego zawsze dr´czàcego rodzin´ poczucia winy. Okazuje si´, ˝e za wypa-

dek win´ ponosi zawsze ktoÊ inny: Êlepy los, pijany kierowca albo te˝ sam

zmar∏y.

Pociàg odebra∏ Ci ˝ycie

Zosta∏a matka, by p∏akaç po Tobie.

Limuzyna

Zabra∏a Ci ˝ycie

Zosta∏a matka

By p∏akaç po Tobie.

Wa˝ne miejsce w tekstach nowych napisów nagrobnych zajmujà ró˝ne wprost

formu∏owane informacje, które bliscy, chcà przekazaç swoim zmar∏ym, zapisy-

wane w postaci testamentu, obietnicy, ˝yczenia lub proÊby.

Nie zapomnimy Ci´.

Przyjdziemy do Ciebie.

Âpij spokojnie.

W wielu wypadkach zmarli przekazujà tego typu wiadomoÊci swym bliskim,

rodzinie bàdê te˝ po prostu przechodniom, by zwróciç ich uwag´ na siebie, wy-

raziç swe pragnienia, podzi´kowaç za odwiedziny na grobie, przekazaç pozdro-

wienia innych zmar∏ych, a nawet, by opisaç w∏asnà Êmierç.

Przechodniu!

Czy wiesz, co to smutek?

StraciliÊmy matk´, córk´

I oddanego przyjaciela.

Chcia∏a swemu synowi daç siostr´

Ale los okaza∏ si´ straszny

I od∏àczy∏ Jà od wszystkich.

Sà te˝ epitafia, w których zmarli zwracajà si´ do bliskich niejako w odpowie-

dzi na s∏owa skierowane do nich podczas odwiedzin ˝a∏obników na cmentarzu.

Póki milczycie, drogie dzieci moje, smutkiem z∏amane,

nad grobem pochylone, duszà Was przyzywam
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z oddali, lecz Was nigdzie nie ma

Z wieczora i o poranku S∏oƒce mnie pozdrawia

I zamiast Was ono mnie obejmuje i blaskiem opromienia

Tu gdzie stoisz matko, gdzie mnie S∏oƒce z∏oci

I choç jesteÊmy zimni cia∏em z metalu.

Nasze oczy w Twym wielkim bólu

Ciebie, droga mamo, widzà i cierpià.

W niektórych przypadkach teksty przyjmujà kszta∏t episto∏y, ale nie odczuwa

si´ w nich wp∏ywu formy listu na tekst.

Z∏y los mi zabra∏

Przeogromnà radoÊç mojà,

Kwiat m∏odoÊci i urody

I wiecznà mi∏oÊç Twojà,

Twoja ˝ona.

Oczywiste jest, ˝e w owych epitafiach tradycja splata si´ ze wspó∏czesnoÊcià:

stare napisy nagrobne z ustnymi pieÊniami lamentacyjnymi i literaturà artystycznà.

Âredniowieczne epitafia mo˝na odnaleêç w ró˝nych zakàtkach Europy. Naj-

starsze epitafia serbskie, to utrwalone w j´zyku serbskim napisy, wyrzeêbione

bosanczicà8 na kamiennych steciakach9 z XIV-XV w. Porównania nowych epita-

fiów z tekstami ze steciaków ujawnia nie tylko przynale˝noÊç obu tych zjawisk

do tej samej ludowej tradycji, ale tak˝e trwa∏oÊç pewnych formu∏, klisz. I tak na

przyk∏ad formu∏y, w których pojawia si´ cz´sty motyw nieuchronnoÊci losu przy-

noszàcego cz∏owiekowi Êmierç, powtarzany jest w niezmienionej wersji w no-

wych napisach nagrobnych.

Bo b´dziecie

Jako ja jestem,

A ja nie b´d´

Jako Wy.

Versus

Gdzie Ty jesteÊ teraz

Tam kiedyÊ ja by∏em

Tu gdzie teraz ja jestem

B´dziesz tak˝e Ty.

W morfologii motywów refleksja o Êmierci pe∏ni rol´ argumentu, który powi-

nien pomóc w przyj´ciu tabu pomnika nagrobnego i grobu. TreÊç epitafiów od
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czasów najdawniejszych po wspó∏czesnoÊç stanowi pewien rodzaj umowy o spo-

kojnej koegzystencji sfery zaÊwiatów i Êwiata ziemskiego.

O powracajàcym wp∏ywie twórczoÊci ludowej mo˝na mówiç tak˝e w tych przy-

padkach, gdy na nagrobkach przywo∏uje si´, w postaci cytatu lub parafrazy,

wiersze poetów tworzàcych w duchu literatury ludowej. Mowa tu o poetach ro-

mantyzmu i neoromantyzmu, poczàwszy od Branka Radiçevicia po Branka Milj-

kovicia.

Od kiedy, matko, Ci´ nie widzia∏em,

Niczego dobrego nie widzia∏em

(JakÆiç)

˚egnaj ˝ycie, mój przepi´kny Ênie!

˚egnaj Êwicie, ˝egnaj dzionku bia∏y!

˚egnaj Êwiecie, niegdysiejszy raju...

(Radiçeviç)

Wszystko jest nierzeczywiste póki trwa i oddycha;

Rzeczywisty jest kwiat, którego nieobecnoÊç pachnie

I kwitnie, gdy kwiatu dawno ju˝ nie ma...

(Miljkoviç)

Ustna twórczoÊç ludowa nie zna praw autorskich. J´zyk, b´dàc wspólnà w∏a-

snoÊcià, czyni tak˝e w∏asnoÊcià zbiorowoÊci wszystko to, co z niego stworzone:

wiersz, strof´, opowieÊç. W folklorze nie ma wyraênych granic mi´dzy cz´Êcià

i ca∏oÊcià. Sk∏adanie i dzielenie to zabiegi w∏aÊciwe folkloryzacji. OczywiÊcie nie

ka˝dy tekst literacki podlega folkloryzacji. W funkcji epitafiów wykorzystuje si´

tylko te wiersze, które sta∏y si´ popularne, znane czytelnikom, a zatem te, któ-

re utraci∏y atrybut indywidualizmu autora, z regu∏y na skutek zbyt du˝ej popu-

larnoÊci. OczywiÊcie twórcy napisów nagrobnych nie sà literatami w prawdziwym

znaczeniu tego s∏owa. Teksty epitafiów reprezentujà literatur´ stosowanà, litera-

tur´ obrze˝y. èród∏em tych tekstów mogà byç zarówno pieÊni staromiejskie, jak

i ludowe, Êpiewane przez ró˝nych znanych wykonawców.

Obok dzie∏ rodzimych twórców wykorzystuje si´ tak˝e przek∏ady z literatury

obcej (z Jesienina, Gogola), obok poezji, niekiedy tak˝e utwory prozatorskie.

Uzasadnienie wykonywania napisów na nagrobkach opiera si´ na trzech za-

sadniczych za∏o˝eniach. Po pierwsze, dalsze ˝ycie pogrà˝onych w ˝a∏obie zdaje

si´ mo˝liwe i uzasadnione jedynie dlatego, ˝e jest w ca∏oÊci i do koƒca poÊwi´-

cone zmar∏emu. Bliscy ˝yjà, by i on móg∏ ˝yç, w ich sercach, myÊlach, snach

i czynach: Czas dla mnie zatrzyma∏ si´, ale ja ˝yj´, abym mog∏a dokoƒczyç Twoje

rozpocz´te dzie∏o i uczyni´ to w snach wraz z Tobà. Zgodnie z drugim za∏o˝eniem,

dalsze ˝ycie jest tylko tymczasowe, gdy˝ utraci∏o dla ˝a∏obników sens i wartoÊç

i w istocie rzeczy up∏ywa na oczekiwaniu Êmierci. Proszàc zmar∏ych o wybacze-

nie, ˝ywi zapowiadajà spotkanie na tamtym Êwiecie: ˚egnaj do spotkania gdzie

nie ma rozstania. Trzecie za∏o˝enie opiera si´ na przekonaniu o inwersji po∏o˝e-

nia ˝ywych i zmar∏ych. Czy˝ Êmierç bliskiej i ukochanej osoby nie godzi przede

wszystkim w tych, którzy pozostajà ˝ywi? Oni wszak˝e „umierajà” z ˝alu, pod-
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czas gdy zmarli nadal ˝yjà: WiadomoÊç o Twojej Êmierci, przerwa∏a lini´ naszego

˝ycia. ˚ywi stajà si´ ofiarami zmar∏ych, dlatego te˝ przekornie ich oskar˝ajà:

Czemu nas opuÊci∏eÊ, lepiej by by∏o gdybyÊ nas zabi∏, ni˝ zostawi∏ pogrà˝one w smutku.

Innym razem proszà o litoÊç: Ulituj si´ nad nami, których smutek d∏awi.

W podstawie j´zykowej napisów nagrobnych ujawniajà si´ pozosta∏oÊci stare-

go ludowego j´zyka Êmierci, pozosta∏oÊci tradycyjnych pieÊni ˝a∏obnych, prasta-

re formu∏y op∏akiwania zmar∏ych. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e komunikacja, ja-

ka dokonuje si´ za poÊrednictwem epitafiów, w wi´kszym stopniu ni˝ na

archaicznym j´zyku folkloru opiera si´ na ró˝nych typach j´zyka poetyckiego,

niezale˝nie o tego, czy dotyczy to cech wybranego stylu literackiego, czy te˝

przejmowania fragmentów z okreÊlonych utworów literackich. Z jakich powo-

dów literatura tak dobrze sprawdza si´ w epitafijnej komunikacji? W pierwszym

rz´dzie dlatego, ˝e pos∏uguje si´ ona j´zykiem specyficznym, odmiennym od

mowy potocznej. Metafizyczny j´zyk poezji chroni ˝ywych od zaraêliwej blisko-

Êci Êmierci. Poniewa˝ figuratywnoÊç j´zyka literackiego odró˝nia si´ od mowy

kolokwialnej, stanowi znak szczególnego stanu, w jakim znajdujà si´ pogrà˝eni

w ˝a∏obie. J´zyk epitafiów odpowiada zatem wyjàtkowoÊci sytuacji towarzyszà-

cej Êmierci kogoÊ bliskiego.

2) NEKROLOGI PRASOWE

Teksty b´dàce zawiadomieniem o czyjejÊ Êmierci, wspomnienia poÊmiertne i wy-

razy wdzi´cznoÊci pojawi∏y si´ w serbskiej prasie stosunkowo wczeÊnie, a mia-

nowicie w drugiej po∏owie ubieg∏ego wieku, jako zwyczaj przej´ty od innych na-

rodów. Pierwsze og∏oszenia tego typu wzorowano na nekrologach z gazet

niemieckich i austriackich, gdzie drukowano je ju˝ w XVIII wieku.

Ju˝ w 1944 roku w Timi9oarze zacz´∏o wychodziç czasopismo Pravda, reda-

gowane w j´zyku serbskochorwackim, od 1969 roku publikowane pod tytu∏em

Banatske novine. A˝ do lat pi´çdziesiàtych XX wieku tylko niewielu przedstawi-

cieli Êrodowiska rumuƒskich Serbów decyduje si´, by tradycyjnemu pogrzebowe-

mu i komemoratywnemu rytua∏owi towarzyszy∏a publikacja odpowiedniego og∏o-

szenia w gazecie. W tym czasie dopiero formujà si´ sta∏e rubryki, specjalnie do

tego celu przeznaczone, w których nekrologi umieszcza si´ w kolumnie jeden

pod drugim. Takà rubryk´, w pewnej mierze niezmienionà, zachowano w piÊmie

NaÆa reç, które zosta∏o za∏o˝one w 1990 roku jako tygodnik Zwiàzku Serbów

w Rumunii (Savez Srba u Rumunii). W pierwszym okresie wyodr´bnione i umiesz-

czone w ramkach zawiadomienia o Êmierci, wspomnienia oraz kondolencje na-

dal ukazujà si´ doÊç rzadko. Pod wzgl´dem graficznym og∏oszenia te nie ró˝nià

si´ wiele od dzisiejszych – prostokàtne, ró˝nej wielkoÊci. PoÊrodku znajduje si´

krzy˝ i najcz´Êciej fotografia zmar∏ego, pod spodem jego imi´ i nazwisko wydru-

kowane grubszà czcionkà. Podstawowà treÊç takiego tekstu stanowià informacje

zawarte w jednym lub kilku zdaniach. Kondolencje i informacje dotyczàce Êmier-

ci ograniczone sà do powÊciàgliwych, krótkich, schematycznych formu∏: z g∏´bo-

kim ˝alem, smutnà wiadomoÊç, nasz nieod˝a∏owany, najgor´tsze podzi´kowania,

po krótkiej i ci´˝kiej chorobie, wskutek nieszcz´Êliwego wypadku, przedwczeÊnie

i nagle itd. Formu∏y te, rzecz jasna, stanowià swobodne t∏umaczenie z j´zyka
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niemieckiego i wykorzystywane sà dziÊ w kombinacji z innymi sformu∏owaniami

o pochodzeniu ustno-folkorystycznym, literackim, a tak˝e popularnym.

Wyjàtkowo rzadko zdarzajà si´ teksty opatrzone obszerniejszym komentarzem.

Pojawiajà si´ one jedynie w przypadku Êmierci szczególnie tragicznej lub majà-

cej miejsce we wstrzàsajàcych okolicznoÊciach. Inseraty ˝a∏obne przeznaczone sà

do upublicznienia, skierowane do szerokiego kr´gu czytelników. Zmar∏y zawsze

wyst´puje w trzeciej osobie, jako obiekt, a nigdy jako uczestnik komunikacji.

W dzisiejszych czasach cz´sto publikuje si´ nekrologi du˝ego formatu, które zaj-

mujà jednà czwartà, a nawet po∏ow´ strony w gazecie. Sà to zazwyczaj wspo-

mnienia poÊmiertne, zamieszczane przez instytucje i organizacje publiczne.

Nieutulona w ˝alu rodzino,

pogrà˝eni w smutku zebrani

˚egnamy dziÊ kolejne wielkie nazwisko zas∏u˝one dla serbskiej pieÊni i kultury.

Milenko Lukin – åanadac, jak lubi∏ mówiç o sobie, uszlachetni∏ nas wszystkich

swojà grà na mandolinie, swoim Êpiewem, swojà ˝yczliwoÊcià i swojà mi∏oÊcià.

Wszystko to zebrane na strunach jego i naszej mandoliny, którà ws∏awi∏ serbskie

imi´ od åanadu do Timi9oary, od Timi9oary do Bukaresztu, a˝ po Belgrad i dalej.

Wszystko, co nam podarowa∏ w ciàgu tych dziesi´cioleci, niech trwa jako po-

mnik pi´kna naszego regionu, naszej szlachetnoÊci i dobroci mieszkaƒców Banatu.

PieÊnià swà otwiera∏ zawsze tak samo wznioÊle i zawsze tak samo pi´knie nie

tylko wrota swego rodzinnego åanadu czy wrota naszej Timi9oary, ale tak˝e wrota

naszego Belgradu i Nowego Sadu, zdobi∏ serbskà scen´ tym, co najpi´kniejsze: pie-

Ênià naszej duszy; zawsze i wsz´dzie On z nas, a my z Niego byliÊmy dumni.

Dzi´ki Jego mandolinie i niezapomnianemu Êpiewowi mogliÊmy jako mieszkaƒ-

cy Timi9oary doÊwiadczaç radoÊci i dumy z chlubnego faktu, ˝e jesteÊmy ludêmi

i Serbami.

Potrafi∏ màdrze i godnie broniç nas swym instrumentem i Êpiewem, umia∏ przy-

wróciç zachwianà w nas nadziej´ i wiar´ tak, ˝e nawet teraz, kiedy wszystko prze-

min´∏o, nie wszystko przemin´∏o. Za takà mi∏oÊç i takà nadziej´ pragniemy – my,

serbski naród – odwdzi´czyç si´ dziÊ szacunkiem i mi∏oÊcià.

I, jak wielka Desanka Maksimoviç zapisa∏a pod koniec swego ˝ycia: „wszyscy

b´dà pami´taç”, tak my naszemu drogiemu Milenkovi Lukinowi-åanadcowi obie-

cujemy, ˝e wszyscy b´dziemy pami´taç, a nasz szacunek i nasza mi∏oÊç do Niego

˝yç b´dà w tym, co z pami´cià o Nim b´dziemy czyniç dla naszych dzieci. Tà my-

Êlà Go odprowadza i tà myÊlà Go ˝egna Zwiàzek Serbów w Rumunii i Jego serb-

scy rodacy.

CzeÊç Mu i chwa∏a

Niech Mu ziemia rodzinnego åanadu lekkà b´dzie.

(NaÆa reç z 15.06.2005)

Ze wzgl´du na treÊç nekrologi prasowe mo˝emy podzieliç na kilka rodzajów:

a) Wspomnienia poÊmiertne, zawiadomienia o Êmierci oraz czasie i miejscu

pogrzebu;
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b) „Ostatnie po˝egnania”, przekazywane zmar∏emu przez przyjació∏, sàsiadów,

szkolnych kolegów itp.;

Ostatnie po˝egnanie szacownemu muzykowi [imi´ i nazwisko].

Najszczersze wyrazy wspó∏czucia pogrà˝onej w ˝a∏obie rodzinie, przekazujà

wdzi´czni mi∏oÊnicy i wielbiciele serbskiej pieÊni ludowej oraz taƒca z åana-

du – rodzinnej miejscowoÊci Zmar∏ego – Timi9oary i ca∏ego Banatu. Wiecz-

nie nosiç b´dà w swoich sercach Jego weso∏à i zawsze uÊmiechni´tà postaç

i wspominaç b´dà Jego dobroç i wra˝liwoÊç. Niech Mu ziemia lekkà b´dzie.

Serbskie towarzystwa artystyczno-kulturalne z Rumunii.

(NaÆa reç z 8.06.2005)

c) Wyrazy wspó∏czucia;

Sk∏adamy wyrazy najszczerszego wspó∏czucia rodzinie pogrà˝onej w smut-

ku z powodu przedwczesnej straty drogiego [imi´ i nazwisko]. Niech Mu zie-

mia lekkà b´dzie i spokojny wieczny odpoczynek. Sàsiedzi.

(NaÆa reç z 8.06.2005)

d) Wyrazy wdzi´cznoÊci;

Z g∏´bokim ˝alem zawiadamiamy, ˝e odszed∏ nasz drogi i kochany [imi´

i nazwisko, daty urodzin i Êmierci, zawód]. Bardzo Go kocha∏yÊmy i pozo-

stajemy wdzi´czne za Jego bezinteresownà ofiarnoÊç i za wszystko, co dla nas

uczyni∏. Dzi´kujemy wszystkim, którzy byli przy nas w naszym wielkim bólu.

˚ona i córka.

(NaÆa reç z 8.06.2005)

e) Og∏oszenia komemoratywne, które z regu∏y opatrzone sà nag∏ówkami: In

memoriam, Wspomnienie, Na pamiàtk´, Wspomnienie ˝a∏obne i ukazujà si´ naj-

wczeÊniej tydzieƒ po Êmierci, przy czym dok∏adny termin nie jest jednoznacz-

nie okreÊlony (mo˝e to byç szeÊç tygodni, pó∏ roku, rok po pogrzebie itd.);

14. lipca mija rok od dnia, w którym odszed∏ od nas i przeniós∏ si´ do do-

mu wiecznego spokoju nasz drogi [imi´ i nazwisko, miejsce spoczynku]. Za-

wsze pozostanie w naszych sercach, tak jakby by∏ tu razem z nami. Wiecznie

b´dà pami´taç o Nim Jego najmilsi: ˝ona, syn, synowa, wnuk i prawnuk. Niech

mu sen wieczny lekkim i spokojnym b´dzie.

(NaÆa reç z 8.06.2005)

f) Zawiadomienie o przenosinach szczàtków zmar∏ego lub ods∏oni´ciu po-

mnika nagrobnego.

Wyrazy wdzi´cznoÊci stosunkowo rzadko wyst´pujà jako odr´bny rodzaj ne-

krologu i publikowane sà przewa˝nie w ramach og∏oszeƒ komemoratywnych, za-

mieszczanych na ∏amach gazety siedem lub czterdzieÊci dni po Êmierci. Czasa-

mi na tekst sk∏ada si´ jedna osobna wypowiedê w formie podzi´kowaƒ w rodzaju:

Dzi´kujemy wszystkim, którzy Go wspominajà i odwiedzajà Jego cichy dom. Spo-

tkaç mo˝na tak˝e i zbiorowe, to znaczy, ∏àczne og∏oszenia komemoratywne, po-

Êwi´cone wspominaniu dwóch lub wi´kszej liczby zmar∏ych, których rocznice

Êmierci zwiàzane sà z ró˝nymi datami: Up∏ywa rok oraz cztery lata od Êmierci na-

szych rodziców (obok zamieszczone sà fotografie i imiona). Pozostanà wiecznie

w naszych sercach. Pogrà˝ony w smutku syn (imi´), synowa (imi´) i wnuczka (imi´).
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Wyst´powanie ró˝nych rodzajów nekrologów jest zale˝ne od kilku czynników.

Liczba wspomnieƒ poÊmiertnych i „ostatnich po˝egnaƒ” jest wi´ksza w przypad-

ku Êmierci dzieci i osób m∏odych, poniewa˝ utrwali∏ si´ zwyczaj, ˝e w tego typu

sytuacjach cz∏onkowie rodziny, obok wspólnego anonsu, publikujà tak˝e indywi-

dualne og∏oszenia, do których przy∏àczajà si´ grupowo lub pojedynczo przyja-

ciele, znajomi z sàsiedztwa i szko∏y, ich rodzice, a tak˝e nauczyciele. W ten spo-

sób w tym samym numerze czasopisma mo˝e si´ znaleêç kilkanaÊcie lub wi´cej

nekrologów poÊwi´conych jednemu zmar∏emu.

Wyrazy wdzi´cznoÊci ze strony pogrà˝onych w ˝a∏obie bliskich skierowane sà

do tych, którzy okazali im wspó∏czucie, pomogli w zorganizowaniu uroczystoÊci

pogrzebowych, a tak˝e przemawiali podczas pochówku. Szczególne podzi´kowa-

nia adresowane sà do lekarzy i personelu medycznego za trud w∏o˝ony w wal-

k´ o zdrowie zmar∏ego. Wykorzystywane tu formu∏y sà zazwyczaj krótkie: winni

jesteÊmy ogromne podzi´kowania, wyra˝amy naszà szczerà wdzi´cznoÊç, podzi´ko-

wania dla Tych, którzy (...).

Wyznania mi∏oÊci oraz wyrazy ˝alu, spowodowanego Êmiercià bliskiej osoby,

opisy sylwetki zmar∏ego i okolicznoÊci Êmierci bywajà zamieszczane jako wyod-

r´bnione cz´Êci nekrologów. Teksty te pokrywajà si´ w du˝ym stopniu z moty-

wami ludowymi, typowymi dla tradycyjnego ustnego op∏akiwania zmar∏ych. I choç

j´zyk i ton owych wypowiedzi daleko odbiegajà od tradycyjnej pieÊni ˝a∏obnej,

to styl i motywy wykorzystywane w prezentacji zalet i dokonaƒ zmar∏ego stano-

wià wyrazisty element wià˝àcy je z ludowà tradycjà. Nekrologi te zachowujà

charakterystyczne znamiona tradycyjnej pieÊni ˝a∏obnej tylko wówczas, gdy ich

nadawcami sà cz∏onkowie najbli˝szej rodziny, podczas gdy pozosta∏e zasadniczo

zawierajà lapidarnà charakterystyk´ zmar∏ego, wspomnienie jego zalet oraz za-

pewnienie, ˝e nigdy nie zostanie zapomniany.

Zarówno d∏ugoÊç tych tekstów, jak i format samego og∏oszenia zale˝y od po-

wierzchni, jakà dysponuje dane czasopismo oraz od jego ceny. Og∏oszeniodawcy

lub twórcy tekstów nekrologów, w∏àczajàc tu rozbudowane og∏oszenia komemo-

ratywne, opatrzone ˝a∏obnym komentarzem, z zasady trzymajà si´ wzorów przy-

j´tych przez dane czasopismo. Przy czym sà one albo przepisywane w ca∏oÊci

z wczeÊniejszych wydaƒ gazety, albo te˝ sk∏adane z ró˝nych zdaƒ zaczerpni´tych

z kilku tekstów nekrologów, niczym swego rodzaju kola˝, albo te˝ powstajà jako

efekt swobodnej improwizacji na wzór nekrologów publikowanych na ∏amach okre-

Êlonego pisma. Wszystko to potwierdza tez´, ˝e tego rodzaju teksty stanowià sto-

sunkowo stabilnà odmian´ paraliteratury, czyli literatury obrze˝y. Zawsze po-

wstajà w efekcie kombinacji elementów zaczerpni´tych ze sta∏ego repertuaru

motywów, Êrodków j´zykowych i stylistycznych. Wyraênie widaç, ˝e w tekstach na

nagrobkach formy epistolarne, zwroty kierowane do zmar∏ych przez pogrà˝onych

w ˝a∏obie bliskich majà stanowiç dowód, ˝e zmarli nie zostali zapomniani, ˝e sà

nadal traktowani, jakby byli ˝ywi. W tej epistolarnej komunikacji ˝ywych ze zmar-

∏ymi równie dobitnie uwydatnia si´ zwiàzek mi´dzy uczuciami ˝alu i mi∏oÊci. Jest

sprawà oczywistà, ˝e mamy tu do czynienia z konwencjonalnym kodem komuni-

kacji symbolicznej. Przy czym doÊç niespodziewanym odkryciem jest to, i˝ w oma-

wianych nekrologach cz´sto mówi si´ o prawdzie, o uÊwiadomieniu sobie faktu

201Ciernista droga od paraliterackoÊci do literackoÊci. Serbowie w Rumunii i ich literatura



Êmierci: Bolesna jest prawda, ˝e nie ma Ci´ wÊród nas. Gorzka jest prawda, ˝eÊ nas

niespodziewanie i nagle opuÊci∏a... Bolesna jest ÊwiadomoÊç, ˝e ju˝ Go nie ma...

Widaç tu, ˝e nader cz´sto wykorzystuje si´ charakterystycznà dla wypowiedzi epi-

stolarnych form´ drugiej osoby oraz narracyjnà form´ trzeciej osoby. W teksty

nekrologów, w których zmar∏y wyst´puje w trzeciej osobie, ∏atwiej w∏àcza si´ wy-

znaczniki dyskursu politycznego i patriotycznego, co stanowi niewàtpliwy wp∏yw

nekrologu prasowego: Wraz z Nim odesz∏a Êwietlista droga ˝yciowa, na której su-

miennie i godnie wykonywa∏ swoje obowiàzki i powinnoÊci.

Nekrologi prasowe, zapisywane w ró˝nych formach, jako wiersze, listy lub wspo-

mnienia, stanowià efekt podobnych zabiegów tekstowych – folklorystycznej im-

prowizacji i wariacji. Twórcy tych wypowiedzi obracajà si´ stale w kr´gu tych sa-

mych motywów. Na przyk∏ad jako cz´Êci sk∏adowe tego rodzaju tekstów

wykorzystywane sà nast´pujàce syntagmy: Nie istniejà s∏owa, Brak s∏ów, Nie mo-

˝emy znaleêç s∏ów..., stanowiàce wariacje tematu niemocy wyra˝enia uczuç. Ana-

liza mechanizmów improwizacji, w wyniku której powstajà teksty nekrologów,

wykazuje, ˝e o wiele cz´Êciej mamy do czynienia z improwizacjà w planie se-

mantyki ni˝ na poziomie syntaktyki czy stylu. Za przyk∏ad niech pos∏u˝à u˝ycia

toposu Êmierci silniejszej od cz∏owieka: Âmierç by∏a silniejsza... Okrutny los by∏

silniejszy... Z∏y los okaza∏ si´ zbyt mocny..., Choroba okaza∏a si´ silniejsza...

Twórcy nekrologów prasowych wychodzà zasadniczo, jak ju˝ wspomnieliÊmy,

od cudzych, wczeÊniej publikowanych tekstów. Napisanie nowego tekstu nie jest

wszak˝e rzeczà prostà. Nale˝y si´ bowiem wykazaç szczególnymi umiej´tnoÊcia-

mi, odmiennymi od typowo literackich. Ten, kto podejmuje si´ tego typu zada-

nia, powinien dobrze w∏adaç stylem formulicznym – stylem charakterystycznym

dla improwizacji ludowej – przez co nale˝y rozumieç ∏atwoÊç swobodnego u˝y-

cia klisz semantyczno-syntaktycznych, albowiem gatunek ten nie uznaje orygi-

nalnych twórców. DowolnoÊç w tworzeniu jest tu wi´c ograniczona.

Wielu autorów poprzestaje na adaptacji wypowiedzi zaczerpni´tych z jedne-

go lub kilku publikowanych og∏oszeƒ. Nierzadkie sà przypadki, w których two-

rzenie takich tekstów ogranicza si´ do zabiegów czystej adaptacji i kompilacji.

Og∏oszeniodawcom nie przeszkadza to, ˝e tekst, który podpisujà, oprócz infor-

macji personalnych, zostaje skopiowany s∏owo w s∏owo z innego. Wyraênie za-

tem ujawnia si´ tu spo∏eczna funkcja nekrologów: nie s∏u˝à wyra˝aniu osobi-

stych emocji, ale sà sposobem przekazywania informacji. Czytelnik gazety rzadko

wczytuje si´ w treÊç tych anonsów, poniewa˝ wie, ˝e sà one jedynie wariantyw-

nymi, stereotypowymi u˝yciami sta∏ych motywów – opisem ˝alu, cnót i wyroków

losu. Stosunek jednostki i grupy do zmar∏ych regulowany jest za pomocà kon-

wencjonalnych norm spo∏ecznych. KonwencjonalnoÊç i stereotypowoÊç charak-

terystyczne dla ró˝nych form wyra˝ania ˝alu, nie wy∏àczajàc wspó∏czesnego ne-

krologu prasowego, nie mogà byç traktowane jako przejaw braku umiej´tnoÊci

wypowiedzenia w sposób oryginalny swych refleksji i doznaƒ, sà raczej wyrazem

rytualnoÊci zachowaƒ, albowiem ˝a∏oba po zmar∏ych w tradycji kultywowanej

przez spo∏ecznoÊç serbskà nie mo˝e byç traktowana jako sprawa intymna. Op∏a-

kiwanie zmar∏ych jest powinnoÊcià, którà nale˝y wype∏niç. Niedope∏nienie tego

obowiàzku postrzegane jest jako sprzeniewierzenie si´ tym, którzy odeszli. W wi´k-
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szoÊci wypadków op∏akiwanie zmar∏ych wià˝e si´ z naciskiem, jaki spo∏eczeƒ-

stwo wywiera na rodzin´, a szczególnie na kobiety. Kobieta, która nie potrafi

zaÊpiewaç pieÊni ˝a∏obnej, widziana jest jako ta, która w istocie nie op∏akuje

zmar∏ego i jako taka zostaje uznana za godnà pogardy. Niezale˝nie od tego, czy

chodzi o archaiczny rytua∏, o ludowy zwyczaj lamentowania, czy te˝ o publika-

cj´ nekrologu w prasie, bliscy sà zobowiàzani przyjàç niepisane zasady, jakie

dyktuje spo∏eczeƒstwo. Nie znaczy to bynajmniej, ˝e spo∏eczny charakter op∏a-

kiwania wyklucza udzia∏ komponentu psychologicznego. Szok spowodowany czy-

jàÊ Êmiercià, niebezpieczne uto˝samienie Êmiertelnika ze zmar∏ym oraz izolacja

Êmierci uj´te zostajà w ogólny schemat reagowania na Êmierç. Przetworzona w ry-

tua∏, obyczaj, ceremoni´, przeniesiona w tworzywo j´zyka, Êmierç zyskuje w po-

rzàdku ludzkich doÊwiadczeƒ tak samo wa˝ne miejsce jak ˝ycie. Z tego powo-

du nekrologi w prasie mogà znajdowaç si´ obok gratulacji z okazji urodzin lub

innych szcz´Êliwych rocznic. Od zawsze ludzie przyjmowali do wiadomoÊci nie-

uchronnoÊç Êmierci, ale nie uwalnia ich to od uczuç bólu, strachu, winy, które

towarzyszà odejÊciu kogoÊ bliskiego. By mogli dalej ˝yç, muszà wyzwoliç si´ z dr´-

czàcych ich uczuç, nie mogà jednak zapomnieç. Nie mogà ˝yç ze zmar∏ymi, nie

mogà te˝ ˝yç bez nich. Wspomnienia poÊmiertne i obyczaje komemoratywne,

∏àcznie ze zwyczajem publikowania w prasie nekrologów i umieszczaniem epi-

tafiów na nagrobkach, pozwalajà pokonaç t´ sprzecznoÊç wskazujàc miejsce,

czas i rodzaj kontaktu z tymi, którzy odeszli, ale nadal „˝yjà” w myÊlach bli-

skich, jakby zosta∏o im podarowane drugie ˝ycie.

Sens wypowiedzi ˝a∏obnych oraz epitafiów nie jest ani p∏ytki, ani te˝ g∏´boki,

jest po prostu dwuznaczny.

Zamiast podsumowania

Nowe epitafia sà niekiedy przez ich twórców zaliczane do poezji, listów lub

dedykacji. Podobnie te˝ nadawcy nekrologów prasowych niektóre z nich nazy-

wajà listami. Wynika stàd, ˝e nowe epitafia i prasowe wspomnienia poÊmiertne

sà na swój sposób ze sobà powiàzane, nie tylko dlatego, ˝e posiadajà niejako

wspólnà podstaw´ (nagrobek i rubryka w gazecie) czy wspólny temat (Êmierç),

ale dlatego, ˝e opierajà si´ na tych samych zasadach strukturalnych. Analiza Êrod-

ków stylistycznych, zabiegów konstrukcyjnych i form j´zyka pisanego potwierdza

fakt, ˝e teksty te wprowadzajà nowe funkcje – ró˝ne od tych, które spe∏niajà

w kontekstach, z których zosta∏y zaczerpni´te. Dzi´ki strukturalnej odpowied-

nioÊci, zachodzàcej mi´dzy tymi dalekimi gatunkami, pojawia si´ literacki folk-

loryzm i mitologizacja, powstaje literatura ludowa. Z drugiej strony zachodzi

proces odwrotny, dochodzi do folkloryzacji i mitologizacji literatury. Literatura

obrze˝y staje si´ literaturà stosowanà.

Tego, ˝e nowe epitafia i nekrologi prasowe sà wzajemnie ze sobà powiàzane,

nie trzeba w sposób szczególny udowadniaç. Oba rodzaje wypowiedzi wydajà si´

zbie˝ne pod wieloma wzgl´dami, czego przejawem jest mnogoÊç wspólnych mo-

tywów, formu∏ lub stereotypowych sformu∏owaƒ. Pokrewieƒstwo ∏àczàce oba ga-
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tunki okazuje si´ zatem o wiele wyrazistsze ni˝ dzielàce je ró˝nice. Te zaÊ wy-

nikajà z materii tworzywa, w jakim sà utrwalane oba typy zapisów; zale˝à od te-

go, czy kana∏em komunikacji jest pomnik nagrobny, czy te˝ rubryka w gazecie.

Epitafijna komunikacja zostaje zapoÊredniczona przez trwa∏e s∏owo pisane, jest

zwiàzana z jednym miejscem – nagrobkiem. Natomiast akt komunikacji, z jakim

mamy do czynienia w przypadku nekrologu prasowego, równie˝ zapoÊredniczo-

nym przez s∏owo pisane, ma czas trwania ograniczony zaledwie do kilku dni.

Teksty epitafiów sà oryginalne i unikatowe, przeznaczone dla niewielkiej liczby

czytelników – osób odwiedzajàcych dany grób, a tak˝e znajdujà si´ w bezpoÊred-

niej bliskoÊci zmar∏ego. Nekrologi w prasie wr´cz przeciwnie, sà ulotne, nie-

zwiàzane z miejscem spoczynku zmar∏ego, ale za to czyta je ogromna liczba lu-

dzi. Dlatego te˝ uk∏ad relacji ∏àczàcych nadawc´ i odbiorc´ w obu sytuacjach

nie jest taki sam: w pierwszym przypadku podmiotem wypowiedzi mo˝e byç sam

zmar∏y, podczas gdy w drugim nadawcami sà jego bliscy, przyjaciele, wspó∏pra-

cownicy, sàsiedzi, rodzina.

Czy mo˝emy zatem zaliczyç owe wytwory s∏owa pisanego do folkloru, czyli do

twórczoÊci literackiej? Na pierwszy rzut oka taka mo˝liwoÊç wydaje si´ wyklu-

czona, gdy˝ we wspó∏czesnej nauce dominuje przekonanie, ˝e folklorem jest tylko

to, co stworzone i przekazane drogà ustnà. Oralny charakter komunikacji staje

si´ wi´c czynnikiem, który przesàdza o sposobie istnienia twórczoÊci i wyraênie

odró˝nia jà od innych, pos∏ugujàcych si´ s∏owem pisanym. Z drugiej strony zwróç-

my uwag´ na fakt, ˝e o folklorze wypowiadamy si´ zazwyczaj na podstawie êró-

de∏ i innych materia∏ów utrwalonych w zapisie. Oznacza to, ˝e w praktyce do

ustnoÊci twórczoÊci ludowej dochodzi si´ jednak poprzez pismo, poprzez utrwa-

lony w ten sposób tekst, który ma zaÊwiadczaç o prawdziwej naturze wypowie-

dzi. Zasady morfologii, czyli kompozycji utworów ludowych, jako pierwszy sys-

tematycznie przebada∏ Vladimir Propp, ukazujàc na przyk∏adzie bajki rosyjskiej,

˝e sk∏ada si´ ona z ograniczonej liczby funkcji przypisanych do wyst´pujàcych

postaci, a funkcje te zawsze sà uporzàdkowane wed∏ug tego samego schematu.

Inni badacze znów dowiedli, ˝e odpowiednio przystosowane poj´cie formu∏y

mo˝na wykorzystywaç w opisie tak˝e innych ni˝ poezja epicka gatunków folk-

loru, takich jak choçby bajka. Systematyczny opis tradycyjnych formu∏ tego ga-

tunku da∏ rumuƒski folklorysta Nicolae Rosijanu w pracy Stereotipia basmului,

której pierwsze wydanie ukaza∏o si´ w Moskwie w 1974 roku. W omawianym

przez nas przypadku teksty reprezentujàce paraliteratur´ cechuje w du˝ym stop-

niu efemerycznoÊç – dzieje si´ tak, gdy ka˝dy z tekstów rozwa˝a si´ osobno. Je-

˝eli jednak spojrzymy na ich wspólne w∏aÊciwoÊci, dostrze˝emy, ˝e w ka˝dej od-

mianie charakteryzuje je wyjàtkowa sta∏oÊç. Twórca mo˝e na swój sposób zestawiaç

gotowe formu∏y lub te˝ uk∏adaç nowe wed∏ug ustalonych wzorów, mo˝e równie˝

tekst podpisaç, przekonany, ˝e wyrazi∏ g∏´boko osobiste odczucia. Nie zmienia

to jednak faktu, ˝e w istocie rzeczy to, co jednostkowe i indywidualne, nie jest

charakterystyczne dla tekstu folkloru. W literaturze Êredniowiecza przewa˝a∏

styl formuliczny, wspó∏czeÊnie pojawia si´ on jedynie w literaturze obrze˝y. Pod-

czas gdy w historii literatury obserwujemy przemiany stosunku do stylu formu-

licznego, w folklorze pozostaje on strukturalnà dominantà. JeÊli zaÊ chodzi o styl
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wypowiedzi przynale˝nych do paraliteratury, poza tym, ˝e zachowuje on cech´

formulicznoÊci, jest niejednorodny. Wykorzystywane Êrodki z zasady przynale˝à

do ró˝nych typów wypowiedzi j´zykowych, zaczerpni´tych z ró˝nych êróde∏, po-

czàwszy od literatury ustnej i twórczoÊci ludowej ksià˝kowego pochodzenia, po-

przez liryk´ artystycznà w duchu poezji ludowej, nowszà i nowoczesnà poezj´,

po teksty administracyjne i publicystyczne. DziÊ znajomoÊç j´zyka literackiego,

piÊmiennoÊç w wàskim znaczeniu tego s∏owa jest bardzo ceniona. Wspó∏czesny

cz∏owiek pisma wysoko ceni Êpiewaka ludowego z poczàtku XIX wieku, ale po-

gardliwie odnosi si´ do twórczoÊci paraliterackiej. Okazuje si´ jednak, ˝e utwo-

ry takie jak nowe epitafia i nekrologi prasowe majà znaczenie du˝o wi´ksze, ni˝

wynika∏oby z miejsca, jakie zajmujà w hierarchii gatunków literackich. Odgry-

wajà bowiem wa˝nà rol´ w ˝yciu osobistym, rodzinnym oraz spo∏ecznym wszyst-

kich warstw ludnoÊci. Za ich poÊrednictwem odbywa si´ symboliczna komunika-

cja mi´dzy cz∏onkami mniejszych i wi´kszych wspólnot.

Literatura obrze˝y powstaje na gruncie ogólnego zjawiska piÊmiennoÊci, w wa-

runkach rozwoju nowoczesnych Êrodków komunikacji, które zmieni∏y kszta∏t, ale

nie ducha wspó∏czesnej kultury. PrzejÊcie od kultury opartej w przewadze na

komunikacji ustnej do kultury pisma, druku i nowoczesnych masmediów nie do-

prowadzi∏o do radykalnej przemiany ÊwiadomoÊci, mentalnoÊci „cz∏owieka folk-

loru”. TwórczoÊç paraliteracka jest elementem okreÊlonego – alternatywnego,

paralelnego stylu kulturowego, jako taka byç mo˝e pewnego dnia pokona cier-

nistà drog´ i zyska status literatury.

Z j´zyka serbskiego prze∏o˝y∏a Magdalena Bogus∏awska

SUMMARY

The Toilsome Way from Paraliterature to Literature

The text is divided into two parts, the first one deals with the Serbian national minority

in Romania while the second concerns a cultural minority within that.

The first part, entitled The Integrated Tradition (Integrala traditiei), is a diachronic presentation

of the Serbian minority in Romania and the evolution of their literary life. We try to indicate

the most important moments in the Serbian minority literature, showing the significant

literary works.

The second part, entitled On the Periphery of Literature (La periferia literaturii), aims to be

a separate study on a cultural minority within the traditional one, especially after 1989. It

concentrates on different aspects of texts genre, character and value of so-called paraliterary,

peripheral genres. We analyse two categories: a) epitaphs (inscriptions on the tombs in the

rural graveyards from the Banat region) and b) obituary notices from the NaÆa reç newspaper,

the Serbian language weekly, published in Timi9oara. Most often, these texts are of no artistic

value, even if they aspire to such a status, but they have a documentary importance, relevant

to the evolution of the new mentalities. The transition from the oral to the written communication

has not changed the mentality of the “verbal human being”. These texts represent, in fact,

a new folklore with deep semantic implications, which could become an alternative cultural

style; in time, by going this toilsome way, it might acquire the literature status.
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ALEKSANDR SZCZUP¸OW

Homoseksualna mi∏osna intryga 
we wspó∏czesnej rosyjskiej literaturze i slangu

po 1989 roku

Mo˝na Êmia∏o twierdziç, ˝e intryga homoseksualna sta∏a si´ przyn´tà na dzi-

siejszych czytelników w Rosji, a w∏aÊciwie nie-czytelników, bo ma∏o kto ju˝ czyta

u nas literatur´ powa˝nà. Lata, kiedy miesi´czniki literackie osiàga∏y milionowe

nak∏ady, nale˝à do przesz∏oÊci. Ju˝ tylko najwierniejsi rycerze pokolenia po-

odwil˝owego czytajà literatur´ pi´knà w jej Êcis∏ym, terminologicznym znacze-

niu. W powstajàcych dzisiaj utworach intryga homoseksualna sta∏a si´ wabikiem,

magnesem przyciàgajàcym czytelników, podobnie jak w powieÊci kryminalnej przy-

ciàga ich morderstwo bàdê kradzie˝, w fantastyce – niesamowita wyobraênia auto-

ra, którà dociera on do Êwiatów paranormalnych, a w „wyciskaczach” ∏ez prze-

znaczonych dla kobiet – nami´tne uczucia i gorzkie lub s∏odkie prze˝ycia, itd.

Czytelnik szuka przede wszystkim niezwyk∏ych informacji przeznaczonych dla

wtajemniczonych, n´ci go owoc zakazany, fascynujà sytuacje niemo˝liwe do zro-

zumienia dla zwyk∏ych ludzi – jednym s∏owem „inne ˝ycie”, dla wybranych, od-

dzielone linià demarkacyjnà od zwyczajnego, przeci´tnego „szarego” bytowania.

Dzisiaj „b∏´kitne podziemie literackie” w Rosji egzystuje najzupe∏niej otwarcie,

wychodzà legalnie literackie czasopisma i almanachy (Mitin ˝urna∏, Wawi∏on),

dzia∏ajà wszelkie mo˝liwe nurty i grupy. W Internecie mamy np. tokowania

g∏uszca czy te˝ napisanà w formie dziennika (àÌÚÓ)ÏËÒÒË˛/(Intro)misj´ Dmi-

trija ¸yczewa z jego pseudofilozoficznymi wtr´tami majàcymi charakter teore-

tycznych iluminacji:

Nie mog´ jednego tylko zrozumieç. Dlaczego Matka-natura sztancuje ich [hete-

roseksualistów – A.Sz.] tak masowo. Takich nierozgarni´tych, ograniczonych. Cho-

cia˝ wiadomo, dlaczego oni sà tacy. Dlatego, ˝e sà t∏oczeni z matrycy, taÊmowo.

A nas, peda∏ków, Matka-natura wytwarza r´cznie, pojedynczo, d∏ugo pochylajàc si´

nad szlifem. W∏aÊnie dlatego jesteÊmy tacy wyjàtkowi. [...] Tutaj sta∏em si´ jakby

podobny do Nietzschego. Chocia˝ nie, u niego on sam stanowi centrum Wszech-

Êwiata, a wed∏ug mnie – Êwiatem kr´cà peda∏y. No, czasami pomagajà w tym bi-

seksualiÊci. I przyjació∏eczki-lezbijeczki... (¸yczew 1998).



Nawiasem mówiàc, wyst´puje tu wyraênie widoczny paralogizm, który prze-

trwa∏ jeszcze od czasów zmar∏ego w 1981 roku Jewgienija Charitonowa – pro-

roka nowej literatury homoseksualnej. To w∏aÊnie on zaczà∏ kultywowaç (po Mi-

chaile Kuzminie i tworzàcych w duchu estetyzmu poetach srebrnego wieku)

b∏´kitny dandyzm w stylu Oskara Wilde’a:

Do braci po piórze przychodz´ zapi´ty na wszystkie guziki, ale z krzykliwà ró˝à

swoich wierszy w butonierce. Choç przecie˝ ona za bardzo jest ró˝à, ˝eby byç plu-

gawà. Nie dopuÊci∏bym, ˝eby mia∏a kogokolwiek raziç. Nie jestem pawiem. Jestem

roÊlinà reprezentujàcà Êwiat kultury. Jestem czymÊ przechowywanym pod szk∏em.

Ale przecie˝ nie rzadkim okazem minera∏u. „Ja” wÊród ludzi, kultury i paƒstwa

(Mogutin).

Wiadomo, ˝e homoseksualizm by∏ w Zwiàzku Radzieckim Êcigany przez pra-

wo jako przest´pstwo. Dlatego „b∏´kitna literatura” (por. okreÊlenie „t´czowa

literatura”) powstawa∏a w podziemiu, co nadawa∏o jej szczególny charakter. Jest

to wyraênie widoczne w prozie Charitonowa (pierwszy tom wspomnianego dwu-

tomowego wydania ma znaczàcy tytu∏ W areszcie domowym). Podziemne „b∏´-

kitne” ˝ycie Moskwy pisarz opisywa∏ dla samego siebie i garstki wtajemniczo-

nych. W odró˝nieniu od wczeÊniejszej „b∏´kitnej” literatury w ZSRR, powstajàcej

jeszcze w latach 20., zw∏aszcza tworzonej przez Michai∏a Kuzmina (cykle po-

etyckie á‡Ì‡‚Â¯ÂÌÌ˚Â Í‡ÚËÌÍË/Powieszone obrazki, èÂ˜Í‡ ‚ ·‡ÌÂ/Piec w ∏aê-

ni, i szczególnie b∏yskotliwy tom îÓÂÎ¸ ‡Á·Ë‚‡ÂÚ ÎÂ‰/Pstràg rozbija lód) – jej

„konspiracyjny charakter” w latach póêniejszych by∏ wymuszony przez sytuacj´

prawnà, co niekiedy tragicznie oddzia∏ywa∏o na rozwój osobowoÊci poetów. Na-

wiasem mówiàc, groteskowà parodi´ tej sytuacji da∏ W∏adimir Sorokin w swojej

powieÊci B∏´kitna s∏onina, w scenie homoseksualnego spó∏kowania radzieckich

wodzów Stalina i Chruszczowa. Nie jest zresztà tajemnicà, ˝e ten konflikt sek-

sualny u Sorokina pachnie silnie homofobià, poniewa˝ (i dlatego!) ma charak-

ter ordynarnej karykatury. Jewgienij Charitonow sta∏ si´ dzisiaj najcz´Êciej przy-

wo∏ywanym pisarzem przez nowe pokolenie literatów, którzy poruszajà w swojej

twórczoÊci temat b´dàcy przedmiotem niniejszego artyku∏u. Âmia∏o obala∏ ka-

nony radzieckiej literatury, niosàcej obowiàzkowe ideologiczne i moralne prze-

s∏anie. „Czy wprowadza∏ jakàÊ szczególnà i niezwyk∏à nowà estetyk´ i (sub)kul-

tur´?” – zapytuje badacz w przedmowie do pierwszego w Rosji dwutomowego

wyboru utworów pisarza ëÎÂÁ˚ Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ı (¸zy na kwiatach). Mo˝liwe, ˝e jest

jednym z jej twórców. „RenesansowoÊç” jego postaci, zachowujàcej dystans wo-

bec wszystkich, przejawi∏a si´ poprzez fakt, ˝e ten twórca, b´dàcy nie do koƒca

przedstawicielem „zd∏awionego” pokolenia, które przez dwa dziesi´ciolecia trzy-

ma∏o na uwi´zi w∏asnà muz´, sta∏ si´ swoistym akumulatorem utajonej ducho-

wej i twórczej energii lat 60.-70., niewypowiedzenia, niewyra˝enia, nieu˝ycia skwa-

Ênia∏ych si∏, niewydatkowania owych si∏, które przez to zgni∏y (Charitonow 1993).

Przyczyny tego, ˝e kontakty mi´dzy Jewgienijem Charitonowem a paƒstwem

nie u∏o˝y∏y si´, le˝à w sferze zainteresowaƒ seksualnych pisarza. Ci´˝ko prze˝y-

wajàc fakt, i˝ nie mo˝e za∏o˝yç „normalnej” radzieckiej rodziny – „najmniejszej

komórki spo∏ecznej”, próbowa∏ sublimowaç domowy komfort rodziny w niele-

galnym, konspiracyjnym systemie kontaktów homoseksualnych, z wliczonym
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ryzykiem aresztowania partnerów lub wciàganiem do praktyk homoseksualnych

„ludzi normalnych”: Rodzina sk∏adajàca si´ z partnerów jednej p∏ci nie jest mo˝-

liwa. To sprawa kurewska... (Charitonow 1993).

*

Tragizm sytuacji cz∏owieka, który jest zmuszony przez samà natur´ swojego

ego rozwiàzywaç problemy seksualne w sposób niestereotypowy, odzwierciedla-

jà niektóre opowiadania Ludmi∏y Ulickiej. W jej utworach rysujà si´ nowe mo-

dele ról w spo∏eczeƒstwie sk∏adajàcym si´ z homo-sovieticus. Ludmi∏a Ulicka

jest pisarkà subtelnà, ciep∏à, ludzkà, opisuje psychik´ postaci i ich ˝ycie na wzór

A. Czechowa, Êwietnie odtwarza biografi´ bohatera; jej utwory przypominajà

dziennik naocznego Êwiadka, w którym zwyczajne ˝ycie na naszych oczach na-

biera wszechogarniajàcego, epickiego charakteru. W swoich kameralnych utwo-

rach Ulicka cz´sto porusza temat mi∏oÊci homoseksualnej. W opowiadaniu ÅÂ‰Ì‡fl
Ò˜‡ÒÚÎË‚‡fl äÓÎ˚‚‡ÌÓ‚‡ (Biedna szcz´Êliwa Ko∏ywanowa), nale˝àcym do cyklu

ÅÂ‰Ì˚Â Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË (Biedni krewni), przedstawiona jest zadziwiajàco wzru-

szajàca i straszna ofiara dziewczynki, która zakocha∏a si´ w swojej nauczycielce.

Identyfikacj´ m´˝czyzny w spo∏eczeƒstwie radzieckim Ulicka bada szczegó∏owo

w opowiadaniu Go∏ubczik (Go∏àbek). Opowiadanie, które wesz∏o do zbiorku

èËÍÓ‚‡fl ‰‡Ï‡ (Dama Pikowa), wstrzàsa nie tylko poruszonà problematykà –

jest w nim przedstawiona historia ch∏opca zdeprawowanego przez ojczyma – ale

i nutà g∏´bokiego wspó∏czucia dla g∏ównego bohatera. Jest nim ˝yjàcy w osamot-

nieniu profesor filozofii Niko∏aj Romanowicz, który o˝eni∏ si´ z siostrà gospo-

dyni Antoninà Iwanownà. Na poczàtku stycznia, z powodu ferii zimowych, Anto-

nina Iwanowna zacz´∏a zabieraç ze sobà do pracy swojego synka, i jasnow∏ose

pachol´, które siedzia∏o w pokoju na bielizn´ i wychyla∏o zza pleców matki bielut-

kie czó∏ko, z jaÊniutkimi szczoteczkami u nasady brwi, porazi∏o chore i zdeprawo-

wane serce profesora. I oto ten wybitny specjalista, b´dàcy w Akademii jedynym

pracownikiem znajàcym grek´ i ∏acin´, dzi´ki czemu stale korzystano z jego

us∏ug jako „eksperta od cytatów” do artyku∏ów naczelników najwy˝szych szcze-

bli, w tym nawet dla samego ¸unaczarskiego, profesor, bez którego nie mog∏a

powstaç ˝adna uchwa∏a CK WKP(b) dotyczàca kultury i sztuki – czy to o ope-

rze Wano Muradeli ÇÂÎËÍ‡fl ‰ÛÊ·‡ (Wielka przyjaêƒ), czy o Katierinie Izmaj-

∏owej Szostakowicza – s∏u˝y∏ dwóm panom. Drugim panem, w∏adczym i ukrytym,

by∏a jego nieszcz´sna sk∏onnoÊç do p∏ci m´skiej. Od najm∏odszych lat uciska∏a mu

skronie, podnosi∏a ciÊnienie t´tnicze i powodowa∏a cz´stoskurcz. Stale wisia∏a nad

nim straszna groêba zapisana w artykule 121 Kodeksu karnego. ˚aden wróg ludu,

prawdziwy czy fa∏szywy, ˝aden oportunista, ani opozycjonista nie odczuwa∏ takiego

bezdennego strachu, jak ci, którzy ˝yli w zagro˝eniu tym na pozór niepokaênym ar-

tyku∏em. By∏o to rzeczywiste, niewymyÊlone przez nikogo tajne stowarzyszenie m´˝-

czyzn, którzy rozpoznawali si´ nawzajem w t∏umie po smutku w oczach i czujnie

nastroszonych brwiach – jak masoni po swoich znakach tajemnych i szczególnych

uÊciskach ràk. Wiek o∏owiany, który nastàpi∏ po srebrnym rozrzuci∏ po Êwiecie sub-

telnych m∏odzieƒców, zdeprawowanych gimnazjalistów i ∏adniutkich nowicjuszy, zo-

stawiajàc Niko∏ajowi Romanowiczowi i jemu podobnym niebezpieczne zwiàzki z chci-
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wymi i okrutnymi m∏odymi ludêmi, a z nimi trzeba si´ by∏o mieç na bacznoÊci, bo

zdradzà, zadenuncjujà, oskar˝à, posadzà... (Ulicka 2000).

Stajà si´ ratunkiem jeden dla drugiego:

S∏aweczek otwiera∏ nowà epok´ w ˝yciu Niko∏aja Romanowicza. Skryte marze-

nie profesora mia∏o si´ spe∏niç: wychowa sobie ukochanego, a mi∏oÊç màdrego wy-

chowawcy te˝ przyniesie ch∏opcu korzyÊç – o tak! – rozumnà korzyÊç. Ulepi go na

swój wzór i podobieƒstwo, wychowa troskliwie i czysto. Niko∏aj Romanowicz b´dzie

prawdziwym pedagogiem, to znaczy niewolnikiem, poÊwi´cajàcym ˝ycie opiece nad

ukochanym, pracy nad jego wychowaniem (Ulicka 2000).

Regulowane prawem ˝ycie spo∏eczeƒstwa radzieckiego wchodzi w sprzecz-

noÊç z seksualnà metrykà S∏aweczka, studenta, który po Êmierci swojego ojczy-

ma-kochanka pozosta∏ w ca∏kowitym osamotnieniu:

Majàc swoje dziewi´tnaÊcie lat, wiedzia∏ dok∏adnie, ˝e nale˝y do szczególnego

i rzadkiego rodzaju ludzi, skazanego na ukrywanie si´, tajenie, poniewa˝ mi´kkie

wypuk∏oÊci wciÊni´te w szmaciane woreczki budzà w nim obrzydzenie i kojarzà z wiel-

kà bia∏à Êwinià, którà od do∏u oblepiajà ssàce jà prosi´ta, a sama budowa kobiet,

z ich gniazdem poros∏ym w∏osami i pionowym rozci´ciem w nader nieodpowiednim

do tego miejscu wydawa∏a mu si´ koszmarnie nieestetyczna. Czy sam to wymyÊli∏,

czy tak mu subtelnie zasugerowa∏ Niko∏aj Romanowicz, estetyk, to ju˝ teraz nie

mia∏o znaczenia... (Ulicka 2000).

Dla Junga g∏ównymi przeciwstawnymi si∏ami bytu psychicznego by∏a Êwiado-

moÊç i podÊwiadomoÊç. Tylko nieco mniejszà rol´ w jego opisach zjawisk psy-

chicznych odgrywa∏o przeciwstawienie m´skoÊci i kobiecoÊci. Klasyczna szko∏a

filozofii Junga nawet okreÊla ÊwiadomoÊç i podÊwiadomoÊç odpowiednio jako

m´skoÊç i kobiecoÊç (Jackson 1998). Inaczej mówiàc, do pe∏nego urzeczywistnie-

nia i integracji animy konieczne jest partnerstwo z p∏cià przeciwnà (Samuels i in.

1994). Jak zauwa˝a zachodni badacz, jeÊli by tak w∏aÊnie by∏o w rzeczywistoÊci,

to bardzo wielu ludzi, w tym katoliccy duchowni, mnisi, kawalerowie, m´˝czyêni-

-homoseksualiÊci, byliby pozbawieni nie tylko zadowalajàcego kontaktu ze swojà

duszà, ale nawet wr´cz dost´pu do swojej istoty. Pozostawaliby zahamowani lub za-

trzymani w swoim psychicznym rozwoju (Jackson 1998). Takie oskar˝enie rzeczy-

wiÊcie od dawna stawiajà homoseksualistom liczne szko∏y psychologii, upierajà-

ce si´ przy chronicznym zwiàzku homoseksualisty z matkà. Zresztà, sam Jung

te˝ zapo˝yczy∏ Freudowskie idee etiologii homoseksualizmu jako nerwicy na punk-

cie matki, w której anima-dusza pozostaje uto˝samiona z matkà, a cz∏owiek na

zawsze pozostaje synem (i tym samym nigdy nie staje si´ doros∏ym).

Klasykom psychologii Ulicka przeciwstawia m∏odego radzieckiego cz∏owieka,

dla którego matka-alkoholiczka jest obca, zajmuje wobec niej postaw´ opozy-

cyjnà. S∏aweczek ani troch´ nie wpisuje si´ w kwadratur´ ideologicznego i etycz-

nego ko∏a spo∏eczeƒstwa radzieckiego, scementowanego ˝elazobetonem ideowych

postulatów:

S∏awek ca∏y nale˝a∏ do antycznoÊci, w tej romantycznej postaci, w jakiej jawi∏a

si´ ona powierzchownym uczonym XIX wieku – przecie˝ sam Marks te˝ coÊ tam

bàka∏ o „z∏otym dzieciƒstwie ludzkoÊci”. Prawdopodobnie z powodu ogromnego,

wiele tysi´cy lat liczàcego oddalenia, obraz si´ wypaczy∏ i najkrwawsze, najbardziej
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rozpasane pogaƒstwo, z jego wyrazistym politeizmem, w którego ramach wszystko,

co istnia∏o, by∏o ubóstwione, uduchowione i zachowywa∏o si´ bez jakichkolwiek ha-

mulców – nimfy, najady, satyry, najmniejsi bogowie ka∏u˝ i rowów przydro˝nych,

a tak˝e ∏ab´dzie, krowy, or∏y, pastuchy i pastuszki, wszyscy oni odbywali nie koƒ-

czàce si´ orgie niczym nie ograniczonego spó∏kowania – i ca∏e to dygocàce pogaƒ-

stwo nie wiedzieç dlaczego by∏o okreÊlane jako antyczny materializm. T́  pomy∏k´,

stanowiàcà podstaw´ wiary Niko∏aja Romanowicza, przekaza∏ uczony w pe∏nej po-

staci swemu wychowankowi razem ze swojà ÊciÊle prywatnà s∏aboÊcià, którà zaszcze-

pia∏ ostro˝nie i cierpliwie, z pomocà doÊwiadczonych palców, delikatnego, pokryte-

go czu∏ymi brodawkami smakowymi j´zyka i starej, przywi´d∏ej lancy (Ulicka 2000).

S∏aweczek, ulepiony przez Niko∏aja Romanowicza z gliny póênej mi∏oÊci, miota

si´ w zunifikowanym spo∏eczeƒstwie i wreszcie odnajduje si´ w aspo∏ecznym by-

towaniu radzieckiego bezdomnego. Ko∏o si´ zamkn´∏o. Zatracenie si´ S∏awecz-

ka stanowi podsumowanie historii ˝ycia jeszcze jednego radzieckiego Wertera.

*

Wiadomo, ˝e u pod∏o˝a ka˝dego konfliktu ujawniajàcego si´ na najni˝szym

poziomie le˝y konflikt mi∏osny, pod wieloma wzgl´dami zawiàzany na samo-

identyfikacji jego stron. Ciekawe jest z tego punktu widzenia opowiadanie W∏adi-

mira Makanina ä‡‚Í‡ÁÒÍËÈ ÔÎÂÌÌËÍ (Jeniec Kaukazu), w którym sprawà zasad-

niczej wagi jest konflikt psychologiczno-fizjologiczno-narodowoÊciowy. Zetkni´cie

si´ mentalnoÊci rosyjskiej i kaukaskiej, spi´cie historycznych stereotypów zacho-

waƒ w∏aÊciwych dla m´skiego ego na tych obszarach, wchodzi w konflikt z do-

minantà seksualnà (stereotypem zachowania seksualnego). Zgodnie z tym ostat-

nim, m´˝czyzna Kaukazu powinien byç aktywny i m´ski. Ale nieoczekiwanie,

w porównaniu z „rosyjskim niedêwiedziem”, bohater opowiadania, czeczeƒski bo-

jownik, okazuje si´ delikatnà, egzotycznà istotà, wyró˝niajàcà si´ subtelnà sferà

emocjonalnà. Jakkolwiek by pragnà∏ kaukaski m∏odzieniec byç silny, podstaw´

jego konstrukcji psychofizycznej stanowi delikatna i niezrównowa˝ona psychika

(tu naprasza si´ wiersz rosyjskiego klasyka XIX wieku: Uciekali nieÊmiali Gru-

zini...!). Stosunki bohaterów Makanina rozwijajà si´ po linii rosnàcej:

Rubachin chrzàknà∏. Nagle zrozumia∏, co go niepokoi∏o w jeƒcu: ch∏opiec by∏

niezwykle urodziwy... Jego twarz zala∏ rumieniec, przez co jeszcze bardziej uwidocz-

ni∏o si´, jaki jest pi´kny: si´gajàce do ramion d∏ugie, ciemne w∏osy, okala∏y jego

twarz. Wykrój ust. Cienki, delikatny nos. Wielkie, szeroko rozstawione i nieco sko-

Êne piwne oczy zmusza∏y do tego, aby si´ w nie wpatrywaç... (Makanin 1998).

Uroda kaukaskiego m∏odzieƒca-bojownika staje si´ g∏ównym tematem opo-

wiadania, zapowiada wybuchowy fina∏:

Rubachin spojrza∏ na jeƒca i d∏onià star∏ mu z podbródka wod´. Skóra m∏o-

dzieƒca by∏a taka delikatna, ˝e Rubachinowi r´ka zadr˝a∏a. Nie oczekiwa∏ tego.

A przecie˝ tak w∏aÊnie by∏o! Skóra m∏odej dziewczyny, pomyÊla∏. Ich oczy spotka∏y

si´ i Rubachin natychmiast spojrza∏ w innà stron´, bo straci∏ spokój z powodu nie-

zbyt pi´knych myÊli, które mu nagle przelecia∏y przez g∏ow´... (Makanin 1998).

„Niezbyt pi´kne myÊli” – to w∏aÊnie jest ów atawizm epoki radzieckiej z jej

os∏awionymi artyku∏ami Kodeksu karnego. A jednak:
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Rubachin by∏ zwyk∏ym ˝o∏nierzem, nie umia∏ broniç si´ przed pi´knem cz∏owie-

ka jako takim. I znowu, powoli, jakby samo przez si´, narasta∏o w nim nowe, nie-

znane mu dotàd uczucie. To uczucie nakaza∏o mu przenieÊç jeƒca na r´kach: Wzià∏

ch∏opca na r´ce, niós∏ go przez strumieƒ. Ch∏opiec szarpnà∏ si´, ale r´ce Rubachi-

na by∏y silne. „Spokój. Nie rwij si´” – powiedzia∏ i by∏y to mniej wi´cej takie same

niewymyÊlne s∏owa, jakimi by si´ zwróci∏ w podobnej sytuacji do kobiety. Niós∏ ch∏op-

ca i s∏ysza∏, jak ten oddycha. Jeniec specjalnie odwróci∏ twarz, ale jednak jego r´ce

(rozwiàzane na czas przeprawy) silnie obj´∏y Rubachina, nie chcia∏ przecie˝ wpaÊç

do wody, upaÊç na kamienie. Jak ka˝dy cz∏owiek, który niesie kogoÊ na r´kach, Ru-

bachin nie widzia∏ nic pod nogami i stàpa∏ ostro˝nie. Widzia∏ tylko z boku nurt

strumienia i na tle pryskajàcej wody profil ch∏opca, delikatny, czysty, z dolnà wargà

kapryÊnie wyd´tà, jak u m∏odziutkiej kobiety... (Makanin 1998).

Opowiadanie Makanina wyznacza tendencj´, w myÊl której dzisiejsza litera-

tura w Rosji odnosi si´ do tematu „b∏´kitnej” mi∏oÊci, nawet jeÊli nieokreÊlonej

ÊciÊle, jako dà˝enia do zespolenia si´ z „normalnym” spo∏eczeƒstwem, przy

czym dà˝enie to mo˝e si´ zakoƒczyç znalezieniem okreÊlonego kompromisu.

*

Jak ju˝ podkreÊlaliÊmy, „b∏´kitny temat” cieszy si´ dziÊ szczególnà popularno-

Êcià wÊród rosyjskich czytelników, bo by∏ przez wiele lat zakazany. Odnosi si´ to

do ca∏ej wspó∏czesnej kultury rosyjskiej – czy to b´dà spektakle Witiuka i ˚ytinki-

na, czy koncert Borisa Moisiejewa i Szury, wieczory literackie poÊwi´cone pami´-

ci Michai∏a Kuzmina, Riurika Iwniewa i in. OstroÊç tematu prowokuje niektórych

w∏adców myÊli do imitowania produktu, na który istnieje szczególne zapotrzebo-

wanie. Aspektu retrospekcyjnego homoseksualnej intrydze mi∏osnej przydaje Boris

Akunin, pisarz bardzo popularny we wspó∏czesnej literaturze dla mas. Stworzyw-

szy masowy wariant produktu wczeÊniej przeznaczonego dla znawców, Akunin w swo-

ich pozbawionych dociekaƒ stylistycznych utworach przeciwstawi∏ patriarchalnej Mo-

skwie wyuzdanie, rozpust´ i narkotycznà malign´ Petersburga w ukochanym przez

niego XIX wieku – i napisa∏ powieÊç äÓÓÌ‡ˆËfl (Koronacja...). Pisarz umie oszo-

∏omiç czytelnika kunsztownym po∏àczeniem fikcji i rzeczywistoÊci. Jest prawdziwym

mistrzem mistyfikacji i wersyfikacji, znakomitym stylistà. Nienagannie w∏ada tech-

nikà konstruowania intrygi kryminalnej, równie znakomicie wymyÊla ciekawe wy-

darzenia historyczne. WÊród krytyków powieÊç Koronacja... zas∏yn´∏a nie tyle jako

„powieÊç o homoseksualistach”, co „powieÊç homoseksualna”, napisana z punktu

widzenia Afanasija Stiepanowicza Ziukina, utajonego homoseksualisty, starszego

lokaja wielkiego ksi´cia. PowieÊç jest jego swoistym dziennikiem intymnym. Stosu-

nek bohatera powieÊci, Ziukina, do m´˝czyzn zbudowany jest na kategorycznym

aprioryzmie. Zginà∏ na moich oczach, ten dziwaczny i niemi∏y cz∏owiek. Nie lubi∏em

go. Mo˝e nawet nienawidzi∏em. W ka˝dym razie chcia∏em, aby raz na zawsze zniknà∏

z naszego ˝ycia. Ale jednak nie ˝yczy∏em mu Êmierci. Ziukin pisze to o Narcyssie

EraÊcie Fandorinie, cz∏owieku bez skazy, (któremu, nawiasem mówiàc, zawdzi´cza

wielokrotne ocalenie, a wi´c ˝ycie!) (Akunin 2001).

Wyra˝ajàc swojà nienawiÊç do pi´knego Erasta Fandorina, Ziukin na ∏amach

powieÊci bezwiednie i nieogl´dnie zdradza swoje nami´tne do niego uczucie, ma
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go za cz∏owieka niezwyk∏ego. Wkrótce pojawia si´ w utworze jeÊli nie nienawiÊç,

to w ka˝dym razie jawna niech´ç Afanasija Stiepanowicza do jeszcze jednej m´-

skiej postaci w powieÊci, najbardziej barwnej dla cz∏owieka o sk∏onnoÊciach ho-

moseksualnych. Oto jak opisuje Ziukin lejtnanta Endlunga: [...] zr´czna bestia:

wyraz oczu jasny i czysty, skóra ró˝owa, wyrazisty przedzia∏ek na z∏ocistej g∏owie,

dzieci´cy rumieniec na policzkach – prawdziwy anio∏. A jakà znakomità uwag´

wypowie Ziukin, widzàc Endlunga w kobiecej sukni: Po raz pierwszy zauwa˝y∏em,

˝e na ró˝owych policzkach ma kokieteryjne do∏eczki (Akunin 2001). Stosunki Ziu-

kina z m´˝czyznami tworzà pe∏ne napi´cia i emocji t∏o prze˝yç: nie chce byç

z nimi blisko, nie ˝yczy sobie przyjacielskich wi´zi z nimi. Te swoiste frustracje

doprowadzajà do tego, ˝e bohater ma tylko dwojakiego rodzaju zwiàzki z m´˝-

czyznami: albo ich nienawidzi, albo ca∏kowicie im si´ podporzàdkowuje. Cha-

rakterystyka, jakà daje sobie Afanasij Ziukin w Koronacji... jest ca∏kowicie po-

zbawiona jakichkolwiek szczegó∏ów erotycznych. Pragnie on stworzyç obraz nie

tyle ascety, co w ka˝dym razie cz∏owieka ca∏kowicie oddanego swojemu zawo-

dowi. Zwyrodnieli Ziukinowie, dosta∏em w spadku serce uwi´d∏e i do mi∏oÊci nie-

zdolne. Mi∏oÊci do p∏ci niewieÊciej nie czu∏em nigdy. Uwielbienie – to rzecz inna;

to uczucie prze˝ywa∏em jeszcze jako m∏ody ch∏opiec, a by∏o ono tak silne, ˝e po-

tem jakby ju˝ nie zosta∏o mi si∏ na normalnà mi∏oÊç (Akunin 2001). To zresztà

jest jednà z przyczyn homoseksualizmu Ziukina. Prze˝ycia z dzieciƒstwa (we-

d∏ug Freuda ich charakter mo˝na rozpoznaç jako „Deckerrinerungen”) nie zo-

sta∏y wyparte ze sfery seksualnoÊci, tak˝e z uwagi na ich si∏´ sà dominujàce,

przewa˝ajà nad wszystkimi innymi. Np. wobec mademoisselle Declique... Wróç-

my do m´˝czyzn. Oto „b∏´kitna” para w powieÊci – lord Benwill, który przyje˝-

d˝a na koronacj´ z przyjacielem, mister Carrem. W´z∏em intrygi rozwoju homo-

seksualnego motywu Koronacji... jest fakt, ˝e Carra i Benwilla po kolei biorà za

doktora Linda. I za ka˝dym razem usi∏uje to potwierdziç Afanasij Ziukin, g∏ów-

nym dowodem stajà si´ w∏aÊnie erotyczne pasje lorda. A jak jest z samym Ziu-

kinem? Po pierwsze, wi´kszoÊç charakterystyk, które daje on peda∏om – Ben-

willowi, ksi´ciu Gliƒskiemu, zawiera elementy aprobaty i zachwytu. Ponadto on

sam cieszy si´ wÊród peda∏ów popularnoÊcià, graniczàcà z psychozà (przyk∏ado-

wo – zebranie w „Elizjum”). Nawiasem mówiàc, jego ca∏kowita aseksualnoÊç

odwo∏uje si´ do artefaktu i nie pozwala w nià wàtpiç. Zauwa˝my, ˝e Korona-

cja... jest napisana Êwietnym, zr´cznie stylizowanym j´zykiem, jej autor staje w swo-

jego rodzaju zawody ze wzorami „b∏´kitnej prozy” wieku srebrnego. Ile˝ warta

jest chocia˝by scena w „Elizjum” – „uprzywilejowanym klubie dla moskiewskich

peda∏ów”:

Na pierwszy rzut oka wyglàda∏o to na zwyczajny knajpiany wieczór dla jaÊnie

oÊwieconej publiki, ale po starannym przyjrzeniu si´, zwraca∏y uwag´ nadmierne

rumieƒce i zbyt czarne brwi wielu panów, zaÊ damy ju˝ w ogóle wyglàda∏y dziwnie:

mia∏y nazbyt szerokie ramiona, wydatne grdyki, a jedna nawet delikatne wàsiki.

Endlung te˝ zwróci∏ na nià uwag´ i jego o˝ywionà twarz zmàci∏ cieƒ – okaza∏o si´,

˝e niepotrzebnie poÊwi´ci∏ swoje wàsy. Zresztà trafia∏y si´ te˝ osoby, z których wy-

glàdu nie mo˝na by∏o si´ domyÊleç, ˝e sà m´˝czyznami. Jedna z dam w stroju Co-

lombiny, która wyda∏a mi si´ jakby znajoma, mog∏aby chyba smuk∏oÊcià talii i gra-
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cjà ruchów wspó∏zawodniczyç z samà pannà Zizi. PrzeszliÊmy si´ z Endlungiem

mi´dzy palmami, wypatrujàc Benwilla i Carra. Prawie natychmiast podbieg∏ do nas

jakiÊ pan ze wst´gà wodzireja na piersi i przyciskajàc r´ce do piersi krzyknà∏: „Na-

ruszenie, naruszenie statutu! Ci, co przyszli razem, zabawiajà si´ oddzielnie. Zdà-

˝ycie si´ jeszcze, go∏àbeczki, nakochaç.” Ordynarnie mrugnà∏ do mnie, a Endlun-

ga uszczypnà∏ w policzek, za co natychmiast dosta∏ od lejtnanta wachlarzem po

twarzy. „Figlarka” – zamrucza∏ zachwycony wodzirej do kamerjunkra – „prosz´ po-

zwoliç przedstawiç sobie hrabiego Monte-Christo.” I doprowadzi∏ do Endlunga

starca o czerwonych ustach, w czarnej, ufryzowanej peruce. „A ty, rudzielcu, do-

znasz szcz´Êcia w towarzystwie czarujàcej nimfy.” Zauwa˝y∏em, ˝e w tym kr´gu jest

przyj´te, by zwracaç si´ do nieznajomych osób per „ty” i odpar∏em w tym samym

tonie: „Dzi´kuj´ ci, mój troskliwy przyjacielu, wola∏bym wszak˝e..”. Ale ju˝ bezce-

remonialnie zawis∏a mi na ramieniu nimfa w greckiej tunice, trzymajàca pod pa-

chà poz∏acanà harf´... [...] Tu moja cierpliwoÊç wyczerpa∏a si´. – „Niech ∏askawy

pan zabierze r´k´” – powiedzia∏em ozi´ble. – „Âpiesz´ si´”. „Pan?!” – j´kn´∏a nim-

fa, jakbym obrzuci∏ jà ordynarnym przekleƒstwem. I przenikliwie krzykn´∏a. „Pano-

wie! On mnie nazwa∏ «∏askawym panem»! On nie jest z naszych!” Odsun´∏a si´

z obrzydzeniem. KtoÊ stojàcy z boku powiedzia∏: „To przecie˝ widaç, jeÊli si´ przy-

patrzeç, broda wydaje si´ byç fa∏szywa!” (Akunin 2001).

Krytycy dostrzegli, ˝e dwie powieÊci Akunina, Koronacj´... i Azazel (tu Fan-

dorin jest jeszcze bardzo m∏ody, pe∏en m∏odzieƒczego sex appeal’u), ∏àczy nie

tylko ten sam bohater – Fandorin, ale i jednoÊç koncepcji. Kobiety pe∏nià w nich

role „niegodziwców”, a m´˝czyêni sà w ich r´kach tylko bezmyÊlnym narz´-

dziem, s∏u˝àcym do realizacji ich przera˝ajàcych planów. Chocia˝ tak˝e i ten po-

stulat z racji paradoksalnych zamierzeƒ Akunina jest pozbawiony logiki, i, jak

zauwa˝y∏ jeden z krytyków (W∏adimir Kirsanow), „homoseksualizm nie ma tu

nic do rzeczy”. B∏´kitne elizjum pana Akunina ma demonstrowaç mo˝liwoÊci

autora w imitowaniu prozy wieku srebrnego, w szczególnoÊci Michai∏a Kuzmi-

na. Homoseksualna intryga mi∏osna okazuje si´ tu haczykiem, na który ∏owi si´

czytelnika, amatora pikantnych motywów.

*

Do podstawowych tekstów w omawianym nurcie mo˝na zaliczyç tak˝e po-

wieÊç Aleksandra Iljanen à ÙËÌÌ (I finn) i èËÒ¸Ï‡ Í ÅÂÎÎÂ (Listy do Belli) Wa-

lerija Kacuby, opublikowane w czasopiÊmie Mitinyj ˝urna∏.

B∏yskotliwym debiutem prozatorskim sta∏a si´ wydana w Twerze powieÊç Dmi-

trija Buszujewa ç‡ ÍÓ„Ó ÔÓıÓÊ ÄÎÂÍËÌ (1997; Do kogo jest podobny Arlekin)

– napisany klarownym j´zykiem utwór o wzruszajàcych stosunkach nauczyciela

i ucznia:

Rozwiàzuj´ sznurowad∏a w twoich bucikach. Poczàtkowo protestujesz, potem czer-

wienisz si´ i patrzysz w sufit. [...] Masz koszul´ mokrà pod pachami. Gryziesz mnie

leciutko w moje zaczerwienione ucho, wierzgasz nogami, obejmujesz mnie... Nikt

by si´ nie domyÊli∏, ˝e wstydliwy i wspania∏y Denis Bie∏kin mo˝e wyprawiaç coÊ po-

dobnego ze swoim wychowawcà. Mo˝ecie wpadaç w przera˝enie, oburzaç si´, ale

dla mnie jest najwa˝niejsze, ˝e Denis mnie kocha. Jàkajàc si´ mówi: „Kocham...
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pana, Andrzeju... nie wiem, co si´ ze mnà dzieje, ale w g∏owie tak mi si´ kr´ci

i wcià˝ o panu myÊl´... Czytam podr´cznik – jakby pana g∏osem. Patrz´ wokó∏ pa-

na spojrzeniem... Nie wiem, jak to objaÊniç, nie umiem tego wyt∏umaczyç. Przyzwy-

czai∏em si´ do pana... Prosz´, niech mnie pan nie porzuca, dobrze?” Zajàczek za-

lewa si´ dzieci´cymi ∏zami... (Buszujew 1997).

„B∏´kitna” palma pierwszeƒstwa nale˝y do „prozy wojskowej”. Zas∏ugujà

tu na uwag´ opowiadania i mikropowieÊç Konstantina Jefimowa á‡ÔÂÚÌ‡fl
ÚÂÏ‡ (2002, Zakazany temat), w których autor niewymyÊlnie opisuje, jak bo-

hater – szeregowy Koszkin – raz po raz trafia w tragikomiczne sytuacje, wy-

magajàce od niego niepospolitych si∏, aby zwalczyç „b∏´kitne” pokusy. W po-

dobnej tonacji – groteskowo-satyrycznej – utrzymane jest tak˝e opowiadanie

Pietra Kapkina ëÓÎ‰‡ÚÒÍËÂ ÒÎÂÁ˚ (almanach „Muleta”, Moskwa-Pary˝; ˚o∏-

nierskie ∏zy).

Jednak twórcze wyzwolenie rosyjskiej „b∏´kitnej” literatury wcià˝ jeszcze znaj-

duje si´ w poczàtkowym stadium. To zrozumia∏e, jeÊli weêmie si´ pod uwag´

apele i wezwania niektórych deputowanych do Dumy Paƒstwowej, aby zaostrzyç

normy prawne wobec homoseksualistów, a znany artysta Ilja G∏azunow og∏asza

w prasie:

Kto dzisiaj mo˝e lekkà r´kà daç du˝o pieni´dzy? JakieÊ tam Towarzystwo Pede-

rastów ma mnóstwo pieni´dzy, mo˝e je daç te˝ Towarzystwo Pijaków, no i Organi-

zacja Demoralizowania Ma∏ych Dzieci z pewnoÊcià jest bardzo bogata. A m∏ode

pokolenie rzeczywiÊcie jest u nas poddawane demoralizacji! Popatrzcie, co nadajà

w telewizji! M∏odziutkie panienki Êpiewajà umalowanymi usteczkami, a ich rodzi-

ce oglàdajà je nie posiadajàc si´ z radoÊci, ˝e dziewczynki trafià do burdeli gdzieÊ

w San Francisco. Wtedy te dzieci b´dà mia∏y pieniàdze, a utalentowani m∏odzi lu-

dzie ich nie majà...

Tylko tà obawà mo˝na wyt∏umaczyç fakt, i˝ m∏ody i zdolny autor ksià˝ki ÉÓÎÛ·˚Â
¯ËÌÂÎË (B∏´kitne p∏aszcze) ukry∏ si´ pod pseudonimem „Nathalie Brandes”. Jak

zauwa˝y∏ krytyk Dmitrij Kuzmin, za∏o˝yciel stowarzyszenia twórczego „Wawi∏on”:

Model multikulturalny (spo∏eczeƒstwo sk∏adajàce si´ z wielu grup socjokulturo-

wych) jest demokratyczny: ka˝da mniejszoÊç ma swoje terytorium. Ale nie wszystko

mo˝e byç dobre: to terytorium okazuje si´ byç podejrzanie podobne do rezerwatu,

˝eby nie powiedzieç – getta (Buszujew 1997).

Tylko obawà mo˝na objaÊniç pojawiajàce si´ sporadycznie w rosyjskich ma-

smediach sprostowania zamieszczane przez tak zwane „ofiary plotek” (co nie

wyklucza public relations). Samousprawiedliwianie si´ nabiera czasami zupe∏nie

groteskowych form, o jakich nie Êni∏o si´ Gogolowi i Bu∏hakowowi. Gwiazdy,

dementujàc wszelkie oskar˝enia dotyczàce ich orientacji seksualnej, idà na ca∏e-

go. Oto by∏y szo∏men, by∏y prezenter programu telewizyjnego „W ∏ó˝ku z...”

i by∏y deputowany Andriej Wulf og∏asza na ∏amach tabloidu:

W jednym z nocnych klubów stolicy prowadziliÊmy z Kuszanaszwilim wieczór no-

woroczny w kostiumach Dziadka Mroza i Ânie˝ynki. A potem gazety pisa∏y, ˝e ja

rzekomo sypiam z Otarem. Moja matka prze˝y∏a szok: „Synku, ja wiem, ˝e to nie-

prawda, ale ludzie w to wierzà”. Naradzi∏em si´ z Gruzinem: co robiç? On mówi:

„Zostawmy to tak jak jest”... Potem Kuszanaszwili oszala∏: zaczà∏ opowiadaç, ˝e
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pozna∏ mnie pi´ç lat temu, kiedy pracowa∏em w radiu, ˝e mówi∏em cieniutkim g∏o-

sikiem i nosi∏em p∏aszczyk jak pederaÊci. Nigdy nie nosi∏em p∏aszcza, a g∏os mam

m´ski – tenor przechodzàcy w baryton...

Znam swojego syna lepiej ni˝ ktokolwiek inny – przysi´ga na Boga matka jed-

nego z solistów grupy „Iwanuszki-International”. – Kiedy by∏ m∏odszy, sam mi mó-

wi∏: „Mamo, jestem babiarzem. Lubi´ kobiety. Âwietne moskiewskie kobiety”. Kie-

dy Kiri∏∏ pracowa∏ u Zajcewa (Wiaczes∏awa Zajcewa, znanego projektanta mody)

odwiedza∏o go wiele dziewczyn. Rzecz jasna, Zajcewowi to si´ nie podoba∏o. W re-

zultacie Kiri∏∏ musia∏ odejÊç. By∏ wtedy jeszcze bardzo m∏ody, zielony...

Jestem stuprocentowym m´˝czyznà, do homoseksualizmu mam taki sam stosu-

nek, jak ten oto masa˝ysta – do baletu. Ale jeÊli b´dzie mi to potrzebne jako arty-

Êcie, mog´ uchodziç za kogokolwiek, nawet za kobiet´... Jestem po trosze sadystà,

po trosze masochistà... – mówi kompozytor Wiktor Czajka.

Ataki homofobii miewa∏ Oleg Niepomniaszczij – mened˝er, kolejno Pugaczo-

wej, Priesniakowa juniora, Kirkorowa:

Homoseksualizm jest chorobà, odejÊciem od normalnoÊci, patologià. Dlatego nie

mog´ mówiç, ˝e gejostwo jest czymÊ czy to z∏ym, czy dobrym. I jak wszyscy chorzy

ludzie, ka˝dy gej marzy, aby jego idol chorowa∏ na t´ samà chorob´. Dlatego arty-

sta nie powinien odpychaç od siebie wielbicieli i wielbicielek, niezale˝nie od ich orien-

tacji seksualnej. Scena i ekran – to przecie˝ nie ∏ó˝ko, to sztuka!

*

Szczególnymi drogami rozwija si´ „b∏´kitny folklor” w kr´gu zjawisk nie

nale˝àcych co prawda do literatury pi´knej, ale jej nieod∏àcznie towarzyszà-

cych. Mam na myÊli zw∏aszcza wtargni´cie do j´zyka potocznego w odpowie-

dzi na silny nurt homoseksualny we wspó∏czesnej literaturze wielkiej fali aneg-

dot, przys∏ów, powiedzonek, piosenek... Przyk∏ady: MniejszoÊci seksualne w Rosji

zawsze okreÊlano jako mienszewików, dziÊ okreÊla si´ je jako „podmioty pe-

deracji”. Nowe prawo Gej-Lussaca: WszyscyÊmy m´˝czyêni – do pierwszego

m´˝czyzny. OlÊnienie filozoficzne: Ca∏a erotyka – w usteczka wtykaç. Nowa

wersja ludowego przys∏owia: Z´bów si´ boisz – w g´b´ nie wk∏adaj. Has∏o wio-

sny: W matrioszce trzeba pod∏ubaç troszk´. MàdroÊci ludowej: Z mi∏ym raj i w sza-

∏asie, jeÊli mi∏y – attaché towarzyszy najwa˝niejsze pytanie bytu „b∏´kitnych”

kokietek: B´dziesz dziÊ mnie gnieÊç – wy˝ymaç? Dla tych, dla których najwa˝-

niejszà sprawà w ˝yciu jest wiàzaç jakoÊ koniec z koƒcem, nawet reklama fir-

my „Gillette”: Ruchome ostrze dok∏adnie przylega do twojej twarzy ma „b∏´kit-

ny” podtekst.

Ca∏a subkultura powsta∏a wokó∏ piewcy „b∏´kitnej” romantyki Borisa Moisie-

jewa. To jedyny odtwórca taƒca seksualnego w Rosji. Po tym, kiedy ongiÊ jeden

z partyjnych dygnitarzy zapyta∏ A∏∏´ Pugaczowà, która próbowa∏a mu pomóc w ka-

rierze: „Co to za ono przysz∏o z panià?”, przylgn´∏o do niego przezwisko „ono”.

Sam tancerz prosi, aby nazywaç go po prostu „Okruszynkà Borià”. Jest bardzo

popularny. Folklor, jaki powstaje wokó∏ Moisiejewa, czyni z niego wspó∏cze-

snego rywala Oskara Wilde’a, rzecz jasna, w odniesieniu do „b∏´kitnej” kultury.

Oto jedna z czastuszek:
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Moisiejew taƒczyç

Lubi op´taƒczo!

I nic mu widocznie

Nie przeszkadza w taƒcu.

Krà˝y∏a wieÊç, ˝e kiedyÊ pragnà∏ zataƒczyç w Teatrze „Bolszoj” Odett´, ale

ba∏ si´, ˝e publicznoÊç zarzuci scen´ miote∏kami i surowymi jajami, wydawany-

mi na kartki.

*

Czasy obecne sà epokà piosenki, która obecnie pod wzgl´dem popularnoÊci

wyprzedzi∏a wszystkie inne gatunki sztuki estradowej. Sta∏a si´ ona elementem

jednoczàcym wszystkich – na przyj´ciu i studenckich zabawach. Czego uczy dzi-

siejsza piosenka? Przede wszystkim – aby nie trzymaç w g∏owie wi´cej ni˝ jednà

myÊl, poniewa˝ druga mo˝e ju˝ niebezpiecznie zachwiaç równowagà ˝yciowà.

W ostatnim czasie rosyjska piosenka wzi´∏a na siebie tak˝e funkcje poradnika

w zakresie oÊwiaty seksualnej. Czyni to zgodnie z nakazami dzisiejszej kultury

masowej, wyrzuciwszy z pami´ci wszelkie dotychczasowe zasady etyki. „Tatu” Êpie-

wajà:

Ch∏opcze, geju, ch∏opczyk gej

Byç gwa∏towniej ze mnà chciej.

Pojawi∏y si´ swoiste kontaminacje wielkich radzieckich szlagierów lat szeÊç-

dziesiàtych, które zosta∏y przerobione w taki sposób, aby nieÊç „b∏´kitne” prze-

s∏anie. Oto niektóre przyk∏ady:

A miasteczko nasze Êliczne,

Choç ludnoÊciowo nieliczne,

Ale seksualna mniejszoÊç

Jednak w nim stanowi wi´kszoÊç.

I có˝ powiedzieç, przyjacielu,

Skoro tak wielkie tu kontrasty?

Bo pi´knych dziewczàt jest tak wiele,

A ja i ty – to pederaÊci...

Podsumowa∏ ten nurt Boris Moisiejew odpowiednià przeróbkà znanego szla-

gieru Army of Lovers:

A ty idê przez ˝ycie Êmia∏o,

Co by si´ nie wydawa∏o.

Bierz do ∏ó˝ka kogo chcesz.

To jest Sexual Revolution!

(teksty piosenek t∏um. Marek Wawrzkiewicz)

*

Wiadomo, ˝e konwencje kszta∏tujàce si´ w spo∏eczeƒstwie, które poczàtkowo

wywo∏ujà skandale, póêniej, kiedy minà dwa dziesi´ciolecia, stajà si´ normà. Li-

teratury i folkloru homoseksualnego w Rosji to nie dotyczy, nie sta∏a si´ normà

i nadal ma charakter prowokacji.

Z j´zyka rosyjskiego prze∏o˝y∏a Wies∏awa Olbrych
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SUMMARY

Homosexual Plot in Contemporary Russian Literature and Slang after 1989

The text analyses only one minority tendency in contemporary Russian literature, namely

homosexual trend. The author notices an unusual increase and popularity of “rainbow” literature

(in Russian: “blue” literature), which – in his opinion – is a reaction to formal and legal bans

and penalties of homosexuality in the USSR. Vast quotations included in the text are intended

to introduce the reader to the character and style of this kind of writing, and are exemplified

with numerous gay-culture phenomena (songs, jokes etc.).
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¸amanie tabu: przestrzeƒ subkulturowa
w ukraiƒskiej prozie postmodernistycznej

Proces rozpadu rosyjskiego imperium sowieckiego, który rozpoczà∏ si´ w sfe-
rze politycznej i ekonomicznej pod koniec lat 80. XX wieku, przejawi∏ si´ w spo-
sób najbardziej symptomatyczny przede wszystkim w kulturze i swobodzie ˝ycia
intelektualnego. Literatura krajów by∏ego Zwiàzku Radzieckiego sta∏a si´ spe-
cyficznym sejsmografem, zwiastujàcym zmiany i ∏amanie realizmu socjalistyczne-
go, jego poetyki oraz za∏o˝eƒ ideologicznych. Skonwencjonalizowany dyskurs
socrealistyczny, który bardzo opornie poddawa∏ si´ deformacji, zaczà∏ byç bez-
litoÊnie niszczony i wyÊmiewany oraz sta∏ si´ obiektem gry w dyskursie postmo-
dernistycznym, który go zastàpi∏.

Ukraiƒska literatura pod koniec lat 80. XX wieku przechodzi niezwykle z∏o-

˝onà transformacj´, kontestujàc kultur´ minionej epoki, który to proces – nale-

˝y zaznaczyç – do dziÊ si´ nie skoƒczy∏. Najwyraêniejszymi cechami tej transfor-

macji jest stopniowe przechodzenie do postkolonialnego i postmodernistycznego

dyskursu, który zaczyna dominowaç i wype∏nia stopniowo przestrzeƒ artystycz-

nà, co znajduje swoje odzwierciedlenie w prozie ukraiƒskiej, poniewa˝ tenden-

cje postmodernistyczne nabierajà coraz wi´kszego tempa, a zarówno postkolo-

nialne, jak i antykolonialne sk∏adowe odgrywajà coraz wa˝niejszà rol´. Australijski

badacz literatury ukraiƒskiej, Marko Paw∏yszyn, podkreÊla t´ szczególnà rol´

dyskursu postkolonialnego w sztuce, a zw∏aszcza w literaturze: Ods∏ania on przed

dzie∏em sztuki mo˝liwoÊç wykorzystania starych kolonialnych mitów i grania z nimi

– nie tyle przez ich zaprzeczenie czy stwierdzenie ich istnienia, ile przez wykorzysta-

nie ich do w∏asnych, nowych, estetycznych przedsi´wzi´ç. Nierzadko w tym proce-

sie zasadniczà rol´ odgrywajà ironia, parodia i karnawa∏. OczywiÊcie postkolonial-

noÊç, opisana w ten w∏aÊnie sposób, wpisuje si´ w znanà nam ram´ postmodernizmu

(Paw∏yszyn 1997a: 227). Z kolei amerykaƒski literaturoznawca Bohdan Burczak

k∏adzie nacisk na specyfik´ ukraiƒskiego postmodernizmu, podkreÊlajàc, i˝ jest

to postmodernizm kultury postkolonialnej, która wcià˝ nie mo˝e sobie pozwoliç na

luksus autentycznej dekonstrukcji, ale która ju˝ potrafi si´ Êmiaç – nawet z w∏asnej

wiary w idea∏y (Burczak 1997: 49). Mówiàc o postmodernistycznych tendencjach

w ukraiƒskiej literaturze od koƒca lat 80. minionego stulecia, mo˝na wykorzy-



staç wnioski innego badacza amerykaƒskiego, Ivana Fizera, który zauwa˝a: JeÊli

podsumujemy tendencje wspó∏czesne, czyli odrzucenie prymatu intelektu, hierarchii

wartoÊci, teleologii, a dalej hipostatycznoÊç j´zyka, rozproszenie semantyczne, przy-

padkowoÊç tematycznà, gr´ tekstualnà, powszechnà ironi´, i to wszystko okreÊlimy

mianem postmodernizmu, to rzeczywiÊcie poza ustanowieniem jego chronologii ra-

czej nie uda si´ nam go okreÊliç inaczej (Fizer 1998: 117).

OsobliwoÊcià sytuacji ukraiƒskiej literatury koƒca lat 80. i poczàtku 90. by∏o

to, ˝e w tym okresie dosz∏o do zetkni´cia i na∏o˝enia na siebie kilku epok lite-

rackich, tradycji oraz ich obrazu w literaturoznawstwie. Chodzi mianowicie o to,

˝e w tym samym czasie piszà i publikujà pisarze ju˝ za ˝ycia uznani za „klasy-

ków” socrealizmu, czyli za niezaprzeczalne autorytety, jak równie˝ ci, którzy

w literaturze pozostali nonkonformistami i swojà twórczoÊcià usi∏owali przeciw-

stawiaç si´ re˝imowi. Obok nich pojawia si´ nowa generacja pisarzy, która dziÊ

kszta∏tuje oblicze literatury ukraiƒskiej i o której b´dzie mowa poni˝ej. Oprócz

tego, w tym okresie na Ukrainie, niekiedy nawet w antagonistycznej formie

(choç nale˝y powiedzieç, ˝e w wielu wypadkach granic´ mi´dzy pisarskimi stra-

tegiami trudno wyznaczyç), do literackiego i naukowego obiegu nadzwyczaj in-

tensywnie, ogromnà falà zaczynajà powracaç ci pisarze i ich utwory, na których

w ciàgu 70 lat re˝imu na∏o˝ono tabu. Mowa tu równie˝ o utworach sprzed okre-

su sowieckiego (zakazana by∏a np. pierwsza ukraiƒska powieÊç historyczna Czar-

na Rada Pantelejmona Kulisza) i o pisarzach tak zwanego rozstrzelanego odro-

dzenia1, zlikwidowanych i zabronionych przez komunistyczny re˝im, oraz o tych

poetach i prozaikach, którzy tworzyli na emigracji (poeci skupieni wokó∏ pisma

Wisnyk, pisarze, którzy tworzyli w okresie MURu [Ukraiƒskiego Ruchu Arty-

stycznego], czy poeci grupy nowojorskiej).

Detonacja, do jakiej dosz∏o na skutek zetkni´cia si´ wy˝ej wymienionych ten-

dencji artystycznych, pod koniec lat osiemdziesiàtych wywo∏a∏a swoisty rezonans

artystyczny, wzmocniony ogromnà energià odrodzenia narodowego na Ukrainie

i ruchami spo∏ecznymi, które ca∏kowicie odmieni∏y krajobraz wspó∏czesnego pi-

Êmiennictwa ukraiƒskiego.

W∏aÊnie dlatego ów okres dyskursywnych zmian i transformacji we wspó∏cze-

snej historii ukraiƒskiej literatury Êmia∏o mo˝na nazwaç epokà rujnowania wszyst-

kich mo˝liwych tabu: Êwiatopoglàdowych i kreujàcych Êwiat, stylistycznych eks-

perymentów i poszukiwania nowych poetyk oraz przejÊcia do nowej estetyki.

W sowieckiej literaturze ukraiƒskiej istnia∏ ca∏y zbiór tematów obj´tych tabu.

Dwa najogólniejsze tematy (zakaz wykorzystywania w utworach literackich te-

matów, motywów i obrazów z Pisma Âwi´tego bez ich desakralizacji i profana-

cji oraz przedstawiania antagonizmów mi´dzy Rosjà a Ukrainà, walki Ukraiƒ-

ców przeciw imperialistycznemu zniewoleniu przez Rosjan) podj´∏a literatura

emigracji ukraiƒskiej. Ten drugi do dziÊ pozostaje wa˝nym elementem dyskursu

postkolonialnego wspó∏czesnego piÊmiennictwa na Ukrainie.
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którà po ukraiƒsku wyda∏ Instytut Literacki w Pary˝u w 1959 roku.



Realizm socjalistyczny na∏o˝y∏ tabu równie˝ na pokazywanie w tekstach lite-

rackich istnienia w granicach imperium mniejszoÊci narodowych i stosunków pa-

nujàcych mi´dzy nimi oraz subkultur m∏odzie˝owych i mniejszoÊci seksualnych.

¸amanie tych tabu – a na poziomie stylistycznym to rezygnacja z wielu eufemi-

zmów j´zykowych i wykorzystywanie leksyki nienormatywnej – sta∏o si´ cechà

charakterystycznà wspó∏czesnej literatury ukraiƒskiej. Bardzo cz´sto ukraiƒskie

subkultury pos∏ugujà si´ rosyjskà leksykà nienormatywnà, a rezonansowe i jed-

nog∏oÊne brzmienie dyskursów postmodernistycznego i antykolonialnego staje

si´ charakterystycznym dla wielu utworów wspó∏czesnego piÊmiennictwa ukraiƒ-

skiego.

Wa˝nymi cechami postmodernizmu sà zw∏aszcza radykalny sceptycyzm wobec

jakichkolwiek systemów objaÊniajàcych, ideologii, poj´ç a nawet znaków oraz roz-

dziewiczanie ideologii i hierarchii wartoÊci i zwrócenie uwagi na ich wzgl´dnoÊç (Paw-

∏yszyn 1997b: 227).

PowieÊci Rekreacje (1991) i Moscoviada (1992) Jurija Andruchowycza mo˝na

nazwaç zwiastunami postmoderny, pierwszymi utworami w ukraiƒskiej literatu-

rze poczàtku lat 90., które sta∏y si´ swoistym kanonem, poniewa˝ zawierajà

w sobie zarodek wszystkich kolejnych postmodernistyczno-antykolonialnych dzia-

∏aƒ, charakterystycznych dla wielu innych autorów.

Akcja Moscoviady toczy si´ w fikcyjnej rzeczywistoÊci w maju 1991 roku.

G∏ówny bohater, ukraiƒski poeta Otto von F., syn Wilhelma, koƒczy studia w Insty-

tucie Literatury w Moskwie i przygotowuje si´ do powrotu do domu, do Galicji.

Do rzeczonego instytutu Êciàgano poczàtkujàcych poetów, prozaików i drama-

turgów z ca∏ego imperium sowieckiego i próbowano zrobiç z nich „prawdzi-

wych” pisarzy. W ten sposób na niewielkiej zamkni´tej przestrzeni ∏àczone by∏y

wielonarodowe grupy, wywodzàce si´ z ró˝nych tradycji kulturowych, niekiedy

ca∏kowicie antagonistycznych. Dlatego dla autora powieÊci to zamkni´te Êrodo-

wisko pseudointeligencji staje si´ swoistym modelem imperium, poligonem do

przedstawienia mniejszoÊci narodowych i seksualnych oraz politycznych antago-

nizmów. Jurij Andruchowycz ws∏uchuje si´ we wspó∏czesny mu dyskurs Êrodo-

wisk politycznych, spo∏ecznych wy˝yn i do∏ów, a nast´pnie odzwierciedla je na

kartach powieÊci. Utwór jest mozaikà dyskursów (cytaty z tekstów literackich,

ideologicznych cliché, nawet parodie Pisma Âwi´tego), s∏ychaç tu szum g∏osów

metropolii, w swoisty sposób ukazujà si´ idee i g∏ówne problemy epoki – w chwili

rozpadu imperium.

Miasto w powieÊci Andruchowycza jest z kolei zmitologizowanym miastem

ras i narodów, skupionych w sztucznej przestrzeni, wspó∏czesnà Sodomà i Go-

morà, nowoczesnym Babilonem.

W celu przedstawienia tego ró˝norodnego, wielonarodowego i wielokulturo-

wego Êrodowiska autor powieÊci wykorzysta∏ ∏atwo rozpoznawalne stereotypy

mi´dzynarodowe, popularne w Zwiàzku Radzieckim. Hierarchizacja internacjo-

nalistycznej przestrzeni odbywa si´ wed∏ug stereotypowego przedstawienia so-

wieckiego spo∏eczeƒstwa z okresu póênego Bre˝niewa. Mieszkaƒców moskiew-

skiego akademika Instytutu Literatury autor charakteryzuje przy wykorzystaniu

takich w∏aÊnie stereotypów na temat ró˝nych grup narodowych: Ubek za Êcia-
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nà… puÊci ca∏à parà lepkà orientalnà muzyk´ „adin pa∏ka, dwa struna” (chodzi

tu o kpiàcà nazw´ w j´zyku rosyjskim orientalnych sm´tnie-smyczkowych in-

strumentów – I.N.), a za drugà Êcianà ˚yd w∏aÊnie wróci∏ z wyprawy po sklepach,

znowu nakupiwszy, powiedzmy, poƒczoch dla swojej niezliczonej rodziny z Birobi-

d˝anu, dla ca∏ego plemienia swego (Andruchowycz 2000: 5). Prze∏o˝ony tego

akademika okazuje si´ byç Czuczmekiem2, choç w∏aÊciwie Dagestaƒczykiem (An-

druchowycz 2000: 7).

G∏ówny bohater, przedstawiciel ukraiƒskiej mniejszoÊci w akademiku – mi-

krokopii rosyjskiego imperium sowieckiego – pyta w manierze postmoderni-

stycznej o aktualne dla siebie pytanie o Êwi´ty obowiàzek ka˝dego, by iÊç w∏asnà

drogà, bo co ∏àczy ci´ z Uzbekiem za Êcianà oprócz Êciany? Z Uzbekiem, który

wiecznie przygotowuje pilaw, a potem na jego t∏usty zapach wabi niejednà g∏odnà

studentk´. I napycha jà tym pilawem… i co ∏àczy ci´ z Chudajdurdyjewem, ponu-

rym, t∏ustym jak eunuch… co z Turkmenem… Osobliwe miejsce w tej mi´dzyna-

rodowej hierarchii zajmuje rosyjski poeta Je˝ewikin, który wchodzi do cudzych

pokoi bez pukania, bo uwa˝a si´ za gospodarza ca∏ej przestrzeni – od Karpat po

Pacyfik (Andruchowycz 2000: 35).

W Instytucie Literatury wcià˝ istnieje wariant „narodowych” (czyli nierosyj-

skich) poetów. JakimÊ cudem ci kaukascy barbarzyƒcy wst´pujà ca∏ymi watahami,

i tak ca∏ych pi´ç lat tymi watahami si´ poruszajà. Co robià naprawd´, nikt nie wie,

mo˝na si´ jednak d∏ugo Êmiaç z tego, kto sàdzi, ˝e piszà wiersze. Kupujà magne-

tofony, skórzane kurtki, dziewczyny, pistolety, granaty, maski przeciwgazowe, p∏asz-

cze, budynki, d˝insy, ziemi´, koniaki; od czasu do czasu toczà swoje merce do do-

mów (Andruchowycz 2000: 18).

Dla Turków, których g∏ówny bohater (b´dàcy jednoczeÊnie narratorem) wspo-

mina mimochodem wtedy, kiedy mówi o restaurowaniu przez nich zabytkowych

budynków w starej Moskwie, wynajduje stereotypowy odpowiednik w ukraiƒ-

skiej twórczoÊci ludowej: Turcy, dobrzy nasi po∏udniowi sàsiedzi, pracowity naród,

ich nazwa w∏asna jest dla nas synonimem s∏owa przyg∏up (Andruchowycz 2000: 50).

Wraz z tym autor powieÊci w postmodernistyczno-antykolonialnej tendencji

mocno ironicznie pisze o najwa˝niejszej dla niego mniejszoÊci narodowej, Ukra-

iƒcach, zaostrzajàc i do pewnego stopnia nawet hiperbolizujàc tragedi´ ich trzy-

stuletniej kolonialnej egzystencji i prób przystosowania si´ do okolicznoÊci hi-

storycznych: w tym mieÊcie ponoç mieszka milion Ukraiƒców. Czyli Moskwa to

najwi´ksze na Êwiecie miasto ukraiƒskie. Ka˝dy co dziesiàty mieszkaniec ma nazwi-

sko koƒczàce si´ na -enko. Ale jak ich poznaç? Przecie˝ w ciàgu ostatnich trzystu

lat wystarczajàco upodobniliÊmy si´ do tych surowych ludzi Pó∏nocy. CzemuÊ za-

cz´li rodziç si´ inni Ukraiƒcy – Êwinioocy, o niewyraênych, zaokràglonych pucatych

buêkach, o bezbarwnych w∏osach, istniejàcych tylko po to, ˝eby wy∏aziç. Najwyraê-

niej naturalne pragnienie naszych przodków, by jak najszybciej awansowaç na wiel-

korusów, doprowadzi∏o do pewnych mutacji adaptacyjnych. Ukraiƒcom, którzy

pokotem Êpià na Dworcu Kijowskim w Moskwie, narrator przeciwstawia Estoƒ-
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czyków: Trudno mi sobie wyobraziç Estoƒczyków, którzy w poni˝eniu Êpià na mo-

skiewskich dworcach. ¸atwiej w tej roli wyobraziç sobie na przyk∏ad Turkmenów.

Ale na tym polega nieszcz´Êcie imperium, ˝e targn´∏o si´ na ∏àczenie tego, co nie

daje si´ po∏àczyç – Estoƒczyków z Turkmenami (Andruchowycz 2000: 39).

Ta spo∏ecznoÊç jest nieodmiennà cz´Êcià dna i wyrzutków spo∏eczeƒstwa.

Mo˝na to uogólniç: Moskwa jako uosobienie ca∏ego imperium – Zwiàzku Ra-

dzieckiego, staje si´ uosobieniem subkultury pijaków i degeneratów, narkoma-

nów i z∏odziei. Przyk∏adem takiego subkulturowego obrazu sà poranne rozmo-

wy, g∏osy, zapachy, wielokrotnie powtarzane s∏owa prymitywnej piosenki z tamtego

czasu: te niepowtarzalne g∏osy na korytarzu mówià coÊ jeden drugiemu, krzy˝ujà

si´, przecinajà, posuwajà si´ nawzajem, informujà, ˝e zagotowa∏a si´ woda w czaj-

niku, podÊpiewujà „nie-syp-mnie-sol-na-ranu”3, …informujà, ˝e suka z zaocznego

(trzecie pi´tro, pokój 303) nocowa∏a dziÊ w 727 itd. (Andruchowycz 2000: 6). Za-

pachy – bukiet akademicki z∏o˝ony z woni zsypu, spalenizny i spermy… Winda

w akademiku – specyficzny wizerunek tej subkultury: na Êcianach i pod∏odze wy-

drapane przeró˝ne napisy, rysunki – dawne, niedawne i ca∏kiem Êwie˝e, krew dzia-

∏acza sportowego Jaszy, spranego wczoraj na kwaÊne jab∏ko przez Czeczeƒców za

to, ˝e „dup´ ma bladà”, czy coÊ w tym stylu (Andruchowycz 2000: 11).

W utworach Andruchowycza bardzo cz´sto przebrzmiewa motyw alkoholizmu

jako nieodmienna sk∏adowa rosyjskiej mentalnoÊci.

Specyficznym podsumowaniem wielu ˝yciowych historii z ˝ycia tej pseudoin-

teligencji jest siedemnastoletni liryczny m∏odzieniec, nazwijmy go S∏awa, który w do-

mu sk∏ada rymowane strofy, które spisuje do zeszytu i przechowuje w tajemnym

miejscu pod deskà w wychodku. Po wstàpieniu do Instytutu Literatury …koniec

poezji. Dalej – ju˝ nawet nie proza. I podsumowanie: na trzecim roku liryczny S∏a-

wa przypomina ju˝ przelecianego przez los peda∏a o obola∏ym ciele i wyczerpanej

duszy… Stale zalatuje od niego moczem i tytoniem… Nastaje dzieƒ, w którym jest

gotowy podciàç sobie ˝y∏y (Andruchowycz 2000: 17-18).

Homoseksualne motywy w powieÊci Jurija Andruchowycza ÊciÊle wià˝à si´

z mi´dzynarodowymi stereotypami, które by∏y szeroko rozpowszechnione w ca∏ym

Zwiàzku Radzieckim; dotyczà one przede wszystkim narodów Kaukazu, na przy-

k∏ad Czeczenów: KtoÊ z Czeczeƒców (a najpr´dzej wszyscy oni razem wzi´ci) od-

pieprzy∏ w windzie dzia∏acza sportowego Jasz´ (Andruchowycz 2000: 6). W innym

miejscu w ustach moskiewskiego wojskowego jastrz´bia, okreÊlani sà jak obraê-

liwe porównanie do upadajàcych imperialistycznych si∏ wojskowych: Armia nie

jest ju˝ w stanie wykonywaç rozkazów praszczurów: jedynie symuluje. Brzydzi si´

zabijania. To ju˝ nie wojsko, to ogromne zbiegowisko pederastów i pacyfistów, co

zresztà na to samo wychodzi (Andruchowycz 2000: 125).

Charakterystyczny uogólniony portret spo∏eczny takiej wielonarodowej, ró˝-

norodnej stolicy imperium bohater opisuje nast´pujàco: Na spotkanie pe∏znie ci

Moskwa kulawa, mokra, czkajàca, pe∏na weteranów, murzynów, Ormian, Chiƒczy-

ków, komuchów, fanów „Spartaka” w bia∏o-czerwonych szalikach, sier˝antów, re-

cydywistów i pielgrzymów do Lenina (Andruchowycz 2000: 57). Dope∏nieniem tej
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wizji jest przenikliwy portret marginesu spo∏ecznego, który przychodzi na obiad

do baru mlecznego „Zakàska” na Arbacie: Jest to przytu∏ek dla modnego teraz

˝ebrania na Arbacie (Andruchowycz 2000: 59). Narrator, stojàc w kolejce (w której

stoi ca∏e konajàce imperium), znowu oglàda obraz moskiewskiego uniwersum,

tych paralityków po kàtach, Êpiàcego wielkiego m´czennika na parapecie, ˝o∏nierzy

o twarzy z cechami rasy mongoidalnej w paradnych uniformach, d∏awiàcych si´ su-

chymi bu∏kami, kr´càcego si´ wokó∏ nich pedzia w bia∏ych spodniach, komun´

narkomanów anarchistów z dwuletnim dzieckiem, bawiàcym si´ pod sto∏em, nie-

wielki tabor cygaƒski… skupionych na resztkach jedzenia ˝ebraków i ˝ebraczek,

szefa Partii Liberalno-Demokratycznej, W∏odzimierza ˚yrynowskiego (Andrucho-

wycz 2000: 60).

W ten sposób bar mleczny „Zakàska”, jak i wiele innych moskiewskich miejsc

(takich na przyk∏ad, jak piwiarnia na Fonwizina) w przestrzeni powieÊci Andru-

chowycza staje si´ kroplà wody, w której mo˝na zobaczyç post´pujàcà unifika-

cj´, ujednolicenie ró˝nych na pozór spo∏ecznych, narodowych grup i subkultur,

ich przejÊcie na wspólny poziom marginesu w czeluÊciach ogromnego imperium.

W Rekreacjach (1997) J. Andruchowycz przedstawia patriotyczne subkultury

m∏odzie˝owe koƒca lat 80. i poczàtku 90., których dzia∏alnoÊç by∏a jednym z naj-

wa˝niejszych czynników rozpadu imperium sowieckiego. Karnawalizacja rzeczy-

wistoÊci i Êwi´ta w tym utworze, którego akcja rozgrywa si´ w mitologicznym

mieÊcie Czortopol w Karpatach, nabiera ogólnoÊwiatowych, uniwersalnych roz-

miarów. Czworo wcià˝ m∏odych przyjació∏ poetów przybywa na Âwi´to Zmar-

twychwstajàcego Ducha i ka˝dy z nich w ciàgu bardzo krótkiego czasu prze˝y-

wa makabryczne (niekiedy mistyczne) przygody. Jest to jeden z pierwszych utworów

w literaturze ukraiƒskiej, w którym desakralizuje si´ postaç poety, stojàcego do

tej pory na piedestale: […] PowieÊç Rekreacje przewidzia∏a upadek kultury i kry-

zys wartoÊci Poety. O ile Poeta by∏ forpocztà w walce z kolonializmem, to od chwili

jego upadku zosta∏ pozbawiony swej wielowiekowej wysokiej misji, a przez to do-

tychczasowej godnoÊci i presti˝u (Paw∏yszyn 1997c: 252). Jednym z elementów de-

sakralizacji, dekonstrukcji jest ciàg∏e sugerowanie domniemanej homoseksual-

noÊci jednego z bohaterów utworu – Chomskiego. W nieco ironicznym kontekÊcie

ukazuje Êwiat poetów ˝ona jednego z nich; jaskrawym przyk∏adem jest opis spe-

cyficznego homoseksualnego performensu Chomskiego: Ch∏opcy sà utalentowa-

ni, uczciwi, niesprzeda˝ni, kwiat narodu, dzieci swoich czasów, trzydziestoletni po-

eci, z których ka˝dy sàdzi, ˝e jest p´pkiem Êwiata, a w rzeczywistoÊci to tylko seksualne

niezadowolenie i rozpalony egoizm – …nerwowe ruchy, b∏yszczàce oczy, ka˝da mini

spódniczka budzi wewn´trznà burz´… Wszystkie ich wyobra˝enia na temat kobiet

sà wypaczone i patologiczne, takich poddaje si´ leczeniu, zw∏aszcza Chomskiego

z jego kobiecym wydaniem [...] (Andruchowycz 1997: 39).

Proza Jurija Andruchowycza staje si´ znakiem ∏amania j´zykowych tabu. Wspó∏-

czesna literatura ukraiƒska uparcie ucieka∏a od j´zyka mówionego, w Rekreacjach

natomiast – zauwa˝a polska badaczka Ola Hnatiuk – mamy wszystkie jego od-

miany: od patetycznych i poetyckich przemówieƒ do j´zyka na granicy cenzuralno-

Êci, od galicyjskiego j´zyka przedwojennego, od sur˝yka czy rosyjskich wtr´tów w wy-

powiedziach prostytutki lub nocnego narkomana, do zupe∏nego przejÊcia na rosyjski…
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Mówiàc najproÊciej, Andruchowycz pokaza∏, ˝e w ukraiƒskiej literaturze mo˝na

u˝ywaç j´zyka mówionego (Hnatiuk: 1997: 17).

W powieÊci Perwerzija (1995, Perwersja) Andruchowycz demonstruje czytelni-

kowi niemal pornograficzny akt p∏ciowy – seks w trójk´. Znany amerykaƒski sla-

wista Jurij Szerech (Szewelow), porównujàc Perwersj´ z dzie∏ami Milana Kun-

dery, pisze, i˝ w powieÊci Andruchowycza wyst´pujà epizody erotyczne. Erotycznej

powieÊci jednak nie napisa∏ (co samo w sobie nie jest ani pochwa∏à, ani naganà)…

To, co u Kundery jest – udanà czy nie, potrzebnà czy nie – filozofià seksu, w wy-

padku Andruchowycza bardziej przypomina erotyczne marzenia m∏odzieƒca… Pery-

petie mi∏oÊci we trójk´ mogà kusiç bohaterów Andruchowycza, ale idealni kochan-

kowie Kundery – Tomasz i Julia – nie poÊwi´cajà im nawet chwili uwagi (Szerech

1996: 124). ZaÊ nieco wy˝ej z niejakim przekàsem stwierdza: co prawda w Per-

wersji, gdzieÊ pod koniec, jest troch´ ryzykowna scena mi∏oÊci we trójk´, zgódêmy

si´ jednak, jedna scena to nie wszystko (Szerech 1996: 123).

W swojej najnowszej powieÊci DwanaÊcie kr´gów (wyd. pol. 2005; Dvanadciat

obruchiv, 2003) Jurij Andruchowycz ucieka si´ do ∏amania innego tabu – przed-

stawia fantastyczne szczegó∏y biografii ukraiƒskiego poety mi´dzywojennego, Boh-

dana Ihora Antonycza, odmalowujàc go jako sta∏ego bywalca lwowskich szynków

i burdeli, powiàzanego ze zdeklasowanymi elementami galicyjskiego Êwiatka prze-

st´pczego. W celu wzmocnienia takiej w∏aÊnie charakterystyki poety ¸emka, su-

gerujàc jego sadomasochizm i homoseksualizm, Andruchowycz wprowadza mi-

styfikacj´, cytujàc rzekomo „znany list” Brunona Schulza do Antoinette Spandauer,

datowany na marzec 1928 roku: Drohobyczem nieraz ju˝ wstrzàsa∏y jego (Antony-

cza) najdziksze swawole. We wszystkich najzacniejszych salonach plotkuje si´ o nim

jedynie i jego niedawnym performansie z oder˝ni´tà Êwiƒskà g∏owà i nabità na pal

Ma∏goÊkà […] Nie dalej jak wczoraj urzàdziliÊmy sobie we dwójk´ niezwyk∏à cokol-

wiek zabaw´ w „Czerwonej lampie”, zdecydowanie ignorujàc miasteczkowe wyobra-

˝enia o porzàdnym zachowaniu i – co najwa˝niejsze – stanowczo nieprzychylne po-

burkiwanie mojej rygorystki Adelki. Nie chc´ wdawaç si´ w szczegó∏y – ∏askawa Pani

i beze mnie niebawem dowie si´ wszystkiego z kroniki skandali. Wystarczy chyba

maleƒka sugestia: baletowy trykot tym razem le˝a∏ na mnie jak ula∏, a brz´k kajdan-

ków i Êwist bata nie móg∏ nie zrodziç ca∏kiem akmeistycznego wybuchu. I oto, pro-

sz´ – dziÊ ca∏e miasteczko jest zbulwersowane, a ten tak zwany establishment zwy-

czajnie robi pod siebie z bezsilnej wÊciek∏oÊci (Andruchowycz 2005: 142).

W tej˝e powieÊci pojawia si´ równie˝ obraz dwóch lesbijek, prostytutek, któ-

re rozmawiajà znakomicie stylizowanym sur˝ykiem. Ich j´zyk jest jednoczeÊnie

Êrodkiem tworzenia obrazu i mia˝d˝àcej satyry na grup´ spo∏ecznà, do której

nale˝à.

Obok prozy Andruchowycza jeszcze jednym kultowym (∏àczàcym w sobie

postmodernistyczne i postkolonialne dyskursy) utworem po∏owy lat 90. minio-

nego stulecia sta∏a si´ powieÊç Oksany Zabu˝ko Badania terenowe nad ukraiƒ-

skim seksem (wyd. pol. 2003; Polowi doslid˝ennia z ukrajinskoho seksu, 1996).

Obiektem obserwacji jest wewn´trzny Êwiat kobiety, poetki i naukowca, przeby-

wajàcej na stypendium w USA, jej erotyczne odczucia i pragnienia, ch´ç odna-

lezienia siebie, uwolnienia si´ od zale˝noÊci od m´˝czyzn: No, niech˝e by ktoÊ
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wyjaÊni∏ to wszystko: na jakà choler´ by∏o mi si´ urodziç kobietà (w dodatku na

Ukrainie!) – z tà kurewskà zale˝noÊcià, narzuconà cia∏u, jak bomba z opóênionym

zap∏onem, z tà niesamodzielnoÊcià (Zabu˝ko 1996: 18), bo nieszcz´sne cia∏o wcià˝

˝yje, domaga si´ swego, zdycha ze zwyk∏ego braku seksu, mo˝e i polepszy∏oby mu

si´ i zakica∏oby jak ten zajàczek, jakby je tak dobrze przelecieç, niestety tego pro-

blemu nie da si´ tak ∏atwo rozwiàzaç, zw∏aszcza kiedy jesteÊ sama jedna w obcym

kraju (Zabu˝ko 1996: 37). Nadto walka o kobiecà godnoÊç i niezale˝noÊç jest

jednoczeÊnie walkà o godnoÊç narodowà. Antykolonialny, antyimperialistyczny

dyskurs utworu ÊciÊle przeplata si´ z erotykà i próbami pokonania immanent-

nego niepodzielnego dualizmu zale˝noÊci i niezale˝noÊci p∏ciowej i narodowej.

W dziedzinie kultury wysokiej zw∏aszcza – pisze Marko Paw∏yszyn – feministyczne

jàdro mo˝na rozpatrywaç jako postkolonialne, dlatego ˝e wskazuje na szereg pytaƒ,

powiàzanych z ró˝nicà p∏ciowà (czyli genderowà – I.N.), których nie mo˝na ogra-

niczyç tylko do przeciwstawienia kolonisty i kolonizowanego (Paw∏yszyn 1997a: 232).

Badania terenowe nad ukraiƒskim seksem sà swoistym wglàdem, spojrzeniem

z zewnàtrz na ˝ycie naukowego i artystycznego Êrodowiska Ameryki i jednocze-

Ênie przedstawieniem sposobu funkcjonowania ukraiƒskiej elity naukowej i lite-

rackiej po∏owy lat 90. minionego stulecia, która znalaz∏szy si´ w warunkach

pierwotnej akumulacji kapita∏u, coraz wi´kszej kryminalizacji i akulturacji spo-

∏eczeƒstwa, ˝y∏a na koszt rozmaitych grantów mi´dzynarodowych organizacji na-

ukowych i kulturalnych. JednoczeÊnie utwór ten prze∏ama∏ w ukraiƒskim piÊmien-

nictwie tabu na u˝ywanie leksyki nienormatywnej w utworach pisanych przez

kobiety.

Lubko Deresz, jeden z najm∏odszych pisarzy na Ukrainie, jest autorem trzech

powieÊci (Kult, 2002, polskie wydanie 2005, Pok∏oninnia jaszczirci, 2000, Arche,

2005). Jego twórczoÊç ods∏ania przed czytelnikiem Êwiat problemów subkultur

m∏odzie˝owych na Ukrainie.

PowieÊci Pok∏oninnia jaszczirci i Kult tworzà dylogi´, po∏àczonà wspólnym miej-

scem akcji (to samo zapomniane przez Boga i ludzi miasteczko Rdzawe Buki

w Karpatach) i niektórymi wàtkami i bohaterami. O ile jednak Pok∏oninnia jasz-

czirci jest próbà artystycznej analizy stosunków panujàcych w subkulturach na-

stolatków, przedstawienia brutalnego Êwiata m∏odych teenagerów, który z nie-

odwracalnym fatalizmem prowadzi do zabójstwa jednego z nich, o tyle w Kulcie

nastoletnie Êrodowisko przedstawione zosta∏o w szerszym kontekÊcie m∏odzie˝o-

wych subkultur: m∏odych intelektualistów (uczniów koled˝u i studentów uniwer-

sytetu), których z czasem poch∏ania narkotyczny moloch.

Bohater powieÊci Kult, student ostatniego roku biologii na Uniwersytecie Lwow-

skim, Jurko Banzaj, który wierzy∏ w prawdziwoÊç s∏ów Carlosa Castanedy, przyje˝-

d˝a na praktyk´ pedagogicznà do koled˝u (w którym toczy si´ równie˝ akcja Po-

k∏oninnia jaszczirci); W czasie studiowania biologii Banzaj trzykrotnie làdowa∏ na

reanimacji. Dwukrotnie wiàza∏o si´ to z próbami syntezy i wypróbowywania na

sobie preparatów narkotycznych i substancji psychotropowych, a za trzecim ra-

zem z poszukiwaniem niezapomnianych prze˝yç psychodelicznych... Zjad∏ trzy

przepi´kne sztuki muchomora czerwonego, które wyhodowa∏ w warunkach domo-

wych, ale ku w∏asnemu rozczarowaniu, oprócz dziwnych, ogromnych, kolorowych
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plam, ˝adnych innych halucynogennych wra˝eƒ nie dozna∏… Szczyt intoksykacji

by∏ z pewnoÊcià najokropniejszym uczuciem w ca∏ym jego ˝yciu (Deresz 2002:

8-9). Natchnieniem dla takich prób by∏ najwyraêniej don Juan, niezapomniany

nauczyciel Carlosa.

W koled˝u Banzaj spotka nowà mi∏oÊç (serce jej jak lutnia, ledwo dotkniesz,

a odpowie) – uczennic´ Darci´ Borges, z którà wypróbowujàc ró˝ne mo˝liwe

rodzaje narkotyków (zaczynajàc od zwyk∏ej fajki wodnej), nieuchronnie zbli˝a

si´ na skraj przepaÊci ˝yciowej. Oniryczne i mistyczne wydarzenia, postrada-

nie zmys∏ów przez niektórych bohaterów, narastajàcy strach, trzymajà czytel-

nika w nieustajàcym napi´ciu. Wraz ze zbli˝ajàcym si´ rozwiàzaniem coraz trud-

niej odró˝niç rzeczywistoÊç od widzeƒ, wywo∏anych przez narkotyczne

zamroczenie, czy wizji sennych bohaterów. Zasypane Êniegami miasteczko z cza-

sem staje si´ ca∏kowicie odizolowane od Êwiata – niemo˝liwe jest wyjÊcie czy

wyjechanie z niego ˝ywym. Stare piwnice akademika, w którym mieszkajà ucznio-

wie koled˝u, okazujà si´ w koƒcu (w rzeczywistoÊci czy w narkotycznych ma-

jakach?) przejÊciem mi´dzy rzeczywistoÊciami, ∏àczàcym z innymi Êwiatami ko-

smicznymi, przez które wtargnà si∏y Z∏a. M∏odzi bohaterowie utworu ginà pod

walàcà si´ cz´Êcià akademika, ale ratujà Êwiat (i znowu: w rzeczywistoÊci czy

w psychodelicznych widzeniach?) przed straszliwym Potworem. Przebywajàc

jeszcze na granicy ˝ycia i Êmierci, Darcia w swoich marzeniach rozmawia ze

znanym rockmanem Jimmim Hendrixem (który jak wiadomo, zmar∏ z powo-

du narkotyków).

Przed oczami czytelnika pojawia si´ szereg m∏odzie˝owych protagonistów, na-

le˝àcych do ró˝nych subkultur: Uczniowie koled˝u dzielili si´ ÊciÊle wed∏ug kast.

Dwie najbardziej wp∏ywowe z nich to czuwaki (kolesie) i pacany (goÊcie) – nie

b´dzie od rzeczy przeprowadziç tu analogi´ mi´dzy sektami sunnitów i szyitów

w islamie. O ile kiedyÊ „czuwak” czy „pacan” by∏o zwyczajnym s∏owem, o tyle teraz

wskazywa∏o na sposób ˝ycia, a nawet Êwiatopoglàd (Deresz 2002: 48).

Lubko Deresz w zwi´z∏ym postmodernistycznym tezaurusie podaje charakte-

rystyk´ równie˝ innych m∏odzie˝owych Êrodowisk ma∏ego miasteczka: „Forma-

∏y” (synonimy „hopy”, „hopniki”, sami nazywajà si´ „pacanami”) zazwyczaj noszà

krótko obci´te w∏osy na je˝a, d˝insy, spi´te paskiem z klamrà z dwoma pipanta-

mi. Hopniki nadajà przewag´ czarnym barwom z lekkim dodatkiem bia∏ego. Na-

le˝y jednak zachowaç ostro˝noÊç w kwestii czarnego koloru; jest on tak˝e priory-

tetowym dla tzw. „blackerów” – adeptów death-black-metalu, absolutnie obcej

hopnikom nonkonformistycznej subkultury (Deresz 2002: 48-49). Podobny opis

kilku ró˝nych m∏odzie˝owych Êrodowisk znajdujemy w powieÊci Pok∏oninnia jasz-

czirci. Jeden z bohaterów to typowy przedstawiciel Êrodowiska pacanów, dla

którego idea∏em i êród∏em podstawowych ˝yciowych wartoÊci jest kryminalny

pó∏Êwiatek: Fiedia Kruhowy nosi∏ króciutkà fryzur´ na wzór „ja wysze∏ iz zony”4,

ceni∏ wpuszczane w spodnie koszule typu „,mokry jedwab” i ˝ydowskà wódk´

„Stopka”. Jej cechà szczególnà by∏o to, ˝e wymiociny wywo∏ane nadu˝yciem na-

biera∏y przyjemnego i intensywnego zapachu dyni, czarnej porzeczki, albo moreli.
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Fiedia by∏ pacanem na wskroÊ i od zawsze ˝y∏ „pa paniatijam”5. Nienawidzi∏ hi-

pów (Deresz 2004: 8).

W Kulcie podczas jednego z (onirycznych?) wyjÊç do miasta Banzaj spotyka

nawet grup´ polskich skinheadów: szed∏ ulicami i nie poznawa∏ ich. W to, ˝e wszyst-

ko dooko∏a nie jest snem, niemal nie wàtpi∏. O nie, wszystko by∏o o wiele bardziej

skomplikowane i ogólne; zacz´∏a si´ destrukcja realnoÊci. Alejà Paszy Anheliniego

maszerowa∏y dziarskie brygady ogolonych do zera buraków, wÊciekle wykrzykujà-

cych „Gdzie sà szatani? Hej, kurwa, gdzie sà szatani?” Oprócz agresywnych band

polskich skinheadów na ulicy pojawi∏o si´ kilka nietutejszych lasek… Laski pogod-

nie prowadza∏y si´ nie zwracajàc uwagi na wàtpliwej jakoÊci m∏odzieƒców (Deresz

2002: 136).

Mo˝na by∏oby podsumowaç przeciwstawienie m∏odzie˝owych subkultur i tra-

dycyjnego spo∏eczeƒstwa s∏owami bohatera Pok∏oninnia jaszczirci: JesteÊmy out-

siderami, z∏ymi dzieçmi, the Bad Company… JesteÊmy kwiatem nacji, jesteÊmy katem

nacji. Choç w rzeczywistoÊci po prostu jesteÊmy (Deresz 2004: 13). Charaktery-

stycznà cechà utworów na temat m∏odzie˝owej przestrzeni subkulturowej jest u˝y-

wanie m∏odzie˝owego slangu. Oprócz tego, dla ca∏ej postmodernistycznej litera-

tury ukraiƒskiej charakterystyczne jest nadu˝ywanie leksyki nienormatywnej.

JednoczeÊnie jednak niemal ca∏a ukraiƒska wspó∏czesna literatura postmo-

dernistyczna jest w jakimÊ sensie realizacjà antykolonialnego dyskursu – na

poziomie j´zyka. Mocno sarkastyczne przedstawienie outsiderów w rozmaitych

subkulturach najcz´Êciej wià˝e si´ z u˝ywaniem sur˝yka – mieszaniny ukraiƒ-

skiego z rosyjskim, cz´sto z dodaniem nienormatywnego s∏ownictwa rosyj-

skiego.

Kilkakrotnie w Kulcie pojawiajà si´ równie˝ motywy homoseksualne. Ban-

zaj opowiada Darcii Borges o tym, skàd zdoby∏ fajk´ wodnà: Na uniwerku

mia∏em jednego znajomego z Damaszku. Peda∏, ∏apiesz? Przystawia∏ si´ do mnie.

A kiedy mia∏ jechaç do domu, da∏ mi jà w prezencie. Powiedzia∏, ˝e zawsze b´-

dzie mnie kochaç (Deresz 2002: 79). Podobne doÊwiadczenie – w stosunkach

ze swojà by∏à nauczycielkà – ma równie˝ Darcia. UÊwiadomienie sobie uczuç

m∏odej piel´gniarki Aliski do przyjació∏ki, nauczycielki Neli, otrzymuje dia-

gnoz´ medycznà: To niewinne zrozumienie sytuacji wywo∏a∏o u niej nag∏à aryt-

mi´ (Deresz 2002: 157). Homoseksualny problem jest artyku∏owany równie˝

w Êrodowisku nastoletnim. Pi´tnastolatki w Pok∏oninni jaszczirci omawiajà mi´-

dzy sobà problem homoseksualizmu:

– MyÊl´, ˝e jestem peda∏em.

By∏o mi wszystko jedno czy jest peda∏em, czy nie. Takie ju˝ to nasze pokolenie,

olewackie.

– WczeÊniej myÊla∏em, ˝e jestem biseksem. No wiesz, jeszcze mi si´ troch´ Chry-

stia podoba∏a… Nigdy nie mam nic przeciwko przeleceniu którejÊ… ale wszystkie

one sà IDIOTKAMI… Pieprzyç si´ i kochaç to, jak si´ okazuje, ca∏kiem ró˝ne rze-

czy… (Deresz 2004: 32).
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Mo˝na jednak dokonaç uogólnienia, ˝e homoseksualne i lesbijskie motywy

w ukraiƒskim postmodernizmie nie stajà si´ lejtmotywami. Sà raczej dekoracjà,

mo˝e najcz´Êciej nawet epatowaniem i – jak w przytoczonym wy˝ej przyk∏adzie

– raczej imitacjà homoseksualnych sk∏onnoÊci. Podobnie wymowna jest scena

w powieÊci Wasyla Szklara Krow ka˝ana (2003, Krew nietoperza) – podobne mo-

tywy znajdujà si´ równie˝ w jego wczeÊniejszej o kilka lat powieÊci Klucz. Jej

narratorkà jest kobieta, i to ona opisuje t´ scen´: Bardzo szybko odnajdywa∏a

moje najwra˝liwsze punkty i punkciki, jej j´zyk, podobnie jak palce, nie zna∏ ani

zm´czenia, ani spokoju… Nie odczuwa∏am obrzydzenia, kiedy z∏àczy∏yÊmy si´ war-

gami, ˝àdlàc si´ wzajemnie koniuszkami j´zyków, ∏àczàc naszà lepkà Êlin´ w mie-

szank´ wybuchowà mi∏osnej trucizny. Wi´cej nawet, odwdzi´czy∏am si´ jej potem

takimi samymi pieszczotami (Szklar 2003: 93-94). Po wszystkim okazuje si´ jed-

nak, ˝e homoseksualnoÊç by∏a jedynie wymuszonà imitacjà. Nie, nie jest lesbà.

Rozgryz∏am jà od razu – jak skonstatuje póêniej g∏ówna bohaterka (Szklar 2003:

131). Warto dodaç, ˝e w powieÊci Klucz Wasyl Szklar, mo˝e jako pierwszy w lite-

raturze ukraiƒskiej, wprowadzi∏ w struktur´ narracji figur´ seksualnej perwersji,

dajàcà mo˝liwoÊç zbudowania wyÊmienitej puenty, która doprowadzi do nie-

przewidywalnego rozwiàzania fabu∏y.

Pojawienie si´ na prze∏omie lat 80. i 90. erotycznej powieÊci historycznej

(akcja toczy si´ w XVI wieku) ˚ytije haremnoje (˚ywot w haremie) jeszcze

jednego z najwyraêniejszych przedstawicieli ukraiƒskiego postmodernizmu, Ju-

rija Wynnyczuka (autora Diwy noczi, Diwy noczi II, ¸askawo prosymo w Szczu-

rohrad) wywo∏a∏a skandal, poniewa˝ g∏ównà bohaterkà utworu jest Ukrainka,

Nastazja Lisowska, ˝ona su∏tana Imperium Osmaƒskiego Sulejmana II Wspa-

nia∏ego, która zapisa∏a si´ w dziejach pod imieniem Roksolany. Obok mocno

erotycznych scen w utworze znalaz∏y miejsce te˝ opisy mi∏oÊci lesbijskiej mi´-

dzy mieszkankami su∏taƒskiego haremu, a tak˝e erotyczne sceny z udzia∏em

mieszkanek haremu i eunuchów. Fantasmagoryczna powieÊç J. Wynnyczuka

Malwa ¸anda (1992) zawiera jeszcze jedno eksperymentalne podejÊcie do

problemu stosunków heteroseksualnych: jedna z bohaterów/bohaterek utwo-

ru to m´˝czyzna, skromny ksi´gowy Cybulka, który po swej tragicznej Êmierci

otrzymuje doskona∏e kobiece cia∏o i wraca do nowego ˝ycia: W tej chwili ro-

zebra∏ si´ do naga i stanà∏ przed lustrem. Ujrza∏ takie cia∏o, jakiego w ˝yciu jesz-

cze nie widzia∏. I jedyne, co nie pasowa∏o, to okràg∏a i ∏ysa g∏owa samego Cy-

bulki (Wynnyczuk 2003: 278-279). Taka konstrukcja literacka umo˝liwia

przedstawienie odczuç m´˝czyzny, zmuszonego do prze˝ywania kobiecych do-

znaƒ seksualnych.

Mo˝na stwierdziç, ˝e wspó∏czesna literatura ukraiƒska w wielu momentach

interesuje si´ wszystkimi powy˝szymi zagadnieniami, a postmodernistyczne kie-

runki estetyczne, przedstawiajàc i w swoisty sposób artystycznie analizujàc pro-

blemy subkultur m∏odzie˝owych, bardzo cz´sto – spo∏ecznego dna, narkomanii,

alkoholizmu, chorób psychicznych, w koƒcu wszystkich problemów wspó∏czesne-

go spo∏eczeƒstwa – sà charakterystycznym przedmiotem poznania. Do tego kie-

runku nale˝y równie˝ zaliczyç twórczoÊç Jurija Izdryka (trylogia Wyspa Krk,
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Wozzeck, Podwójny Leon. Historia choroby, napisana w latach 90.) oraz powieÊç

Olesia Ulianenka Stalinka.

¸amanie spo∏ecznych tabu i kanonów poprzednich epok i tradycji literac-

kich, rozpocz´te na prze∏omie 80. i 90. lat minionego i na poczàtku obecnego

stulecia jest faktem. Postmodernistyczna estetyka coraz szerzej wywiera wp∏yw

na wspó∏czesnà kultur´ ukraiƒskà i literatur´ w szczególnoÊci. Bardzo cz´sto

pewne tabuizowane do tej pory tematy i motywy stajà si´ formà epatowania

czy te˝ Êrodkiem do wywo∏ania skandalu. I dlatego panoram´ wspó∏czesnej

prozy zbudowanej na ruinach socrealizmu i mitologii narodowej charakteryzu-

je jedna wa˝na cecha – strategie postmodernistyczne majà w ukraiƒskiej lite-

raturze na ró˝nych poziomach strukturalnych ukryte bàdê jaskrawo wyra˝one

antykolonialne i postkolonialne zabarwienie. Jednak˝e obok postmoderni-

stycznych praktyk dyskursywnych we wspó∏czesnej prozie ukraiƒskiej istnieje

pot´˝ny, tradycyjny nurt, który od czasu rozpadu imperium sowieckiego ma

liczne osiàgni´cia. Wraz z postmodernistycznym dyskursem tworzà niepowta-

rzalny krajobraz wspó∏czesnej literatury ukraiƒskiej.

Z j´zyka ukraiƒskiego prze∏o˝y∏a Renata Rusnak
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SUMMARY

Breaking Taboo: Subcultural Space in Ukrainian Postmodern Prose

The article analyses the problem of breaking down different cultural taboos, customs and

traditions in Ukrainian literature since the end of the 80’s to date. The postmodern aesthetics,

which triggers destruction of these taboos (through featuring in literature national antagonisms

or problems of the young generation, e.g.: drug addiction, prostitution, banditry etc.; destroying

national myths and ideas; using nonnormative speech and colloquial language [including

surzhyk: a mixture of Russian and Ukrainian language] or homosexual and lesbian motives;

describing violent erotic scenes) is very specific in this literature: postmodern discourse is

closely related to anticolonial and postcolonial. Along with the traditional one, the postmodern

trend presents the contemporary tendencies in the Ukrainian literature.
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KATARZYNA KOTY¡SKA

Wi´kszoÊç wyobra˝ona, rzeczywista mniejszoÊç:
Rosjanie we Lwowie po roku 1991

Lata dziewi´çdziesiàte przynios∏y ogromnà iloÊç nowych tekstów literackich,

publicystycznych i wspomnieniowych, mówiàcych o Lwowie. O tym niezwyk∏ym

i wyjàtkowym (jest to zresztà jedyny punkt, w którym wszyscy autorzy byli zgod-

ni) mieÊcie pisali Polacy, Ukraiƒcy, Rosjanie. Pierwsi dzi´ki prze∏omowi poli-

tycznemu w tym w∏aÊnie okresie zyskali w koƒcu mo˝liwoÊç publikowania w le-

galnym obiegu tego, co trwa∏o dotychczas w pami´ci prywatnej, by∏o przekazywane

jako tradycja rodzinna lub patriotyczny obowiàzek pami´tania, a utrwalone na

papierze mog∏o byç tylko w postaci maszynopisu lub wydania drugoobiegowego,

si∏à rzeczy przeznaczonego dla w´˝szych kr´gów czytelników. Drudzy podejmo-

wali pierwsze nieskr´powane próby literackiego oswojenia przestrzeni miejskiej,

wpisania we w∏asne doÊwiadczenie i obraz Êwiata jej skomplikowanej historii,

zmierzenia si´ z naros∏ymi wokó∏ niej – tak˝e polskimi – mitami. Rosjanie na-

tomiast szukali na nowo w∏asnego miejsca w mieÊcie na pozór tak „swoim”, tak

znanym, które nieoczekiwanie sta∏o si´ obce i niezrozumia∏e.

Pierwsze ukraiƒskie eseje dotyczàce Lwowa, jego znaczenia i miejsca w Êwia-

domoÊci jego dzisiejszych mieszkaƒców powsta∏y w po∏owie lat 90., a pierwsze

teksty wspomnieniowe (pomijam wydawnictwa emigracyjne) przysz∏y dopiero po

nich. Sà wi´c te ukraiƒskie utwory Êwiadectwem umocnienia si´ to˝samoÊci lo-

kalnej ich twórców, ale tak˝e Êwiadectwem uzyskania przez nich elementarnego

poczucia bezpieczeƒstwa. Dopiero istnienie niepodleg∏ej Ukrainy, ustanowienie

przez nià jasnych stosunków z sàsiadami (w tym kontekÊcie rzecz jasna przede

wszystkim z Polskà) spowodowa∏o, ˝e lwowianie, w du˝ej cz´Êci przecie˝ przy-

byli do miasta po II wojnie Êwiatowej, zaczynali odczuwaç, ˝e sà tu „na zawsze”,

˝e nie grozi im kolejne przesiedlenie w inny kraniec imperium i nikt im ju˝ ich

miasta nie odbierze; mówi∏ o tym m.in. Andrij Paw∏yszyn podczas dyskusji

Lwów-Gdaƒsk: doÊwiadczenie pogranicza (Lwów-Gdaƒsk 2000: 38). Co wi´cej,

w tym w∏aÊnie okresie wchodzi∏o w doros∏e ˝ycie pokolenie nie znajàce ju˝

z w∏asnego doÊwiadczenia innego Lwowa, ni˝ ten administracyjnie, j´zykowo i kul-

turowo ukraiƒski. Dla tych m∏odych ludzi nie istnia∏a ju˝ kwestia obrony ukra-



iƒskoÊci miasta przed dominujàcà kulturà polskà, a wygrana w walce z rusyfika-

cjà wydawa∏a si´ – w Êwietle optymizmu pierwszych lat istnienia w∏asnego paƒ-

stwa – tylko kwestià czasu.

W tym samym okresie, jako swoisty kontrapunkt, pojawi∏y si´ tak˝e pierwsze

eseje Igora Klecha, Rosjanina urodzonego, wychowanego i mieszkajàcego (wów-

czas jeszcze) we Lwowie. Klech wyst´powa∏ w nich w obronie prawa lwowskich

Rosjan do mówienia o tym mieÊcie jako o „swoim” i, odwo∏ujàc si´ do powszech-

nie wykorzystywanego obrazu Lwowa wielokulturowego, z goryczà podkreÊla∏ ca∏-

kowite wypychanie z pami´ci przez Ukraiƒców wybitnych dokonaƒ artystycznych

przedstawicieli jego narodowoÊci. W kilka lat póêniej do∏àczà do niego – w to-

nie nieporównanie mniej napastliwym i bardziej wywa˝onym, ale jednak stanow-

czym – autorzy wspomnieƒ: Jekatierina Korotkowa i Grigorij Komski oraz pu-

blicysta Walerij Sierdiuczenko.

Elementem wspólnym dla utworów literackich powstajàcych we wszystkich

trzech wy˝ej wymienionych j´zykach jest akcentowanie wielokulturowoÊci Lwo-

wa, przy czym wielokulturowoÊç jawi si´ zawsze jako wartoÊç jednoznacznie po-

zytywna, konstytutywna dla otwartego i przyjaznego charakteru miasta. „Miasto

wielu kultur”, „oaza tolerancji i pokojowego wspó∏˝ycia przedstawicieli ró˝nych

nacji” – tego rodzaju okreÊlenia przewijajà si´ niczym refren. Na poziomie ogól-

nym Lwów jest przedstawiany jako miejsce odwiecznego, przyjaznego wspó∏ist-

nienia kultur i narodów, a tak˝e intensywnych, wzbogacajàcych wszystkie strony

kontaktów mi´dzy nimi. Ch´tnie wymieniane sà przy tej okazji rody ormiaƒskie,

wspomina si´ niekiedy o wielkiej dzielnicy ˝ydowskiej, zas∏ugach niektórych urz´d-

ników austriackich, Polacy przypominajà sobie o mieszkajàcych tu wybitnych pi-

sarzach ukraiƒskich, a Ukraiƒcy – o wielkich lwowianach-Polakach. Powszech-

nie obowiàzuje tu stylistyka wielokulturowej idylli.

Jednak˝e ju˝ bli˝sze spojrzenie na „narodowe” wizje wielokulturowoÊci od-

s∏ania fakt, ˝e wspólna jest tylko nazwa i jej wartoÊciowanie. Nie wdajàc si´

w szczegó∏y – bo jest to temat na innà opowieÊç – powiem tylko, ˝e zawsze po-

wstaje obraz Lwowa „naszego”, w którym „inni” sà rzecz jasna po˝àdani i mile

widziani, ale tylko pod warunkiem, ˝e godzà si´ zaistnieç na prawach ustalonych

przez „nas”. W tak skonstruowanym obrazie dla Polaków istniejà tylko „dobrzy”

Ukraiƒcy, nie wysuwajàcy ˝adnych roszczeƒ odnoÊnie autonomii czy uznania Lwo-

wa za miasto ukraiƒskie; Ukraiƒcy o wielkich tutejszych Polakach mówià naj-

ch´tniej jako o „lwowianach” tout court; Rosjan zaÊ obie strony pozostawiajà

poza kadrem, chocia˝ z ró˝nych powodów.

Dla polskiego czytelnika, jak sàdz´, sama ju˝ obecnoÊç autorów rosyjskich

mo˝e stanowiç pewne zaskoczenie, poniewa˝ ten element wielokulturowoÊci

dzisiejszego Lwowa w zasadzie pozostaje poza polskim polem widzenia. Nie

mo˝e to dziwiç, poniewa˝ polskie postrzeganie jeszcze do niedawna by∏o niemal

ca∏kowicie „zatrzymane” na okresie II wojny Êwiatowej. Lwów powojenny opi-

sywany by∏ tylko jako miasto zniszczone, zaniedbane, „oddane barbarzyƒcom”;

jego „radzieckoÊç” przys∏ania∏a wszelkie inne kwestie, w tym problem powojen-

nych przemian narodowoÊciowych (innych ni˝ ekspatriacja Polaków). Takie po-

strzeganie – si∏à inercji – obj´∏o te˝ pierwsze lata niepodleg∏ej Ukrainy. Zach∏y-
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Êni´cie si´ swobodà snucia opowieÊci na tematy jeszcze niedawno zakazane,

mo˝liwoÊcià legalnego podró˝owania do miejsc skazanych na wyp´dzenie z ofi-

cjalnej pami´ci sprawi∏o, ˝e podró˝ do Lwowa by∏a przede wszystkim podró˝à

do przesz∏oÊci, polskiej i przedwojennej. Musia∏o minàç troch´ czasu, zanim do

Lwowa zacz´li przybywaç Polacy ciekawi ukraiƒskiego dnia dzisiejszego tego mia-

sta – w efekcie w ostatnich latach sytuacja ulega coraz intensywniejszym zmia-

nom. Za dowód mo˝e s∏u˝yç choçby przewodnik Aleksandera Strojnego Lwów.

Miasto wschodu i zachodu (2003; mam tu na myÊli wydanie drugie – co cieka-

we, wydanie pierwsze, mimo ewidentnej dobrej woli autora, by∏o pe∏ne b∏´dów,

które na szcz´Êcie zosta∏y poprawione), a tak˝e niezwykle interesujàcy minial-

bum Lwów. Trzy eseje (2005). Celem tej ostatniej publikacji by∏o zaprezentowa-

nie Lwowa na wskroÊ dzisiejszego, widzianego w du˝ym stopniu oczami jego obec-

nych gospodarzy – stàd wybór wy∏àcznie ukraiƒskich autorów, dajàcy perspektyw´

w polskich warunkach jak dotychczas nietypowà.

Jednak lwowscy Rosjanie wcià˝ pozostajà niedostrze˝eni. Dla autorów pol-

skich, jak ju˝ powiedzia∏am niecz´sto zauwa˝ajàcych Lwów okresu radzieckiego,

problem dominacji kulturowej Rosjan we Lwowie w ogóle nie istnieje – wszak˝e

pojawili si´ oni w mieÊcie dopiero po II wojnie Êwiatowej. Nie sà oni postrze-

gani jako lwowianie; mogà ewentualnie wystàpiç w roli przedstawicieli wojsk

okupacyjnych, powtarzana bywa znana anegdota o ˝onach oficerów, które za-

chwycone strojnoÊcià koszul nocnych (nale˝àcych do dawnych mieszkanek do-

mów zaj´tych przez sowieckich przybyszów) wybiera∏y si´ w nich do teatru, a w tek-

stach mówiàcych o Lwowie dzisiejszym przewija si´ czasem motyw przemo˝nych

wp∏ywów rosyjskiej kultury masowej. Z istnienia odr´bnego, rosyjskiego literac-

kiego obrazu Lwowa w zasadzie Polacy nie zdajà sobie sprawy. Zresztà trudno

jest dostrzec coÊ, o czym si´ nie wie i o czym sami Ukraiƒcy, dzisiejsi gospoda-

rze miasta, najch´tniej tak˝e milczà – choç jest to milczenie bardzo wymowne.

Najlepszym przyk∏adem jest tu esej Jurija Andruchowycza Miasto okr´t (å¥ÒÚÓ-
-ÍÓ‡·ÂÎ¸, 1996), w którym wymienione zostajà wszystkie narodowoÊci we Lwo-

wie kiedykolwiek mieszkajàce (W∏osi, ˚ydzi, Czesi, Polacy itd.), mogàce byç

mo˝e mieszkaç (Scytowie, Hunowie...) i ca∏kowicie fantastyczne, ale ch´tnie za-

praszane (Elefantofagowie, Cyklopi...). Jedyna narodowoÊç, która w ca∏ym tek-

Êcie nie pojawia si´ ani razu, to w∏aÊnie Rosjanie.

Niemniej, faktem jest, ˝e po II wojnie Êwiatowej we Lwowie pojawi∏a si´ licz-

na grupa Rosjan. Byli to g∏ównie wojskowi, urz´dnicy ró˝nego szczebla, pracow-

nicy oddelegowani do miejscowych przedsi´biorstw itd., ale te˝ – nieco póêniej

i znacznie mniej liczni – artyÊci, przybywajàcy do tego najbardziej zachodniego,

pozwalajàcego na pewnà swobod´ miasta imperium (è‡‚Î¥‚; ãÂÏÍo 2003). Po

latach dla nich, a zw∏aszcza dla ich dzieci, tu urodzonych i/lub wychowanych,

Lwów sta∏ si´ ju˝ miastem rodzinnym. Rok 1991 z ich punktu widzenia w pew-

nym sensie stanowi∏ katastrof´, która przynios∏a zawalenie si´ „naturalnego”,

„odwiecznego” porzàdku Êwiata: j´zyk rosyjski straci∏ pozycj´ dominujàcà, a Ukra-

iƒcy mogli wreszcie prezentowaç niezadowolenie z przekonania „przybyszów”

o w∏asnej wy˝szoÊci. Nawarstwiajàce si´ przez wiele lat urazy i kompleksy z jed-

nej – ukraiƒskiej – strony oraz szok zmiany ustroju z drugiej – rosyjskiej – zna-
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czàco utrudniajà dialog mi´dzy reprezentujàcymi te dwie narodowoÊci miesz-

kaƒcami Lwowa.

Jaki wi´c obraz Lwowa wy∏ania si´ rosyjskoj´zycznej prozy prze∏omu XX i XXI wie-

ku? Przede wszystkim trzeba przyznaç, ˝e takich tekstów nie ma wiele, jednak ten

niedostatek tak˝e pozostaje znaczàcy. Wskazuje on po pierwsze na niezbyt g∏´bo-

kie zakorzenienie Êrodowiska rosyjskoj´zycznego w kulturowej przestrzeni Lwowa,

po drugie na fakt, ˝e mniejszoÊç rosyjska we Lwowie nie wytworzy∏a na tyle sil-

nych instytucji kulturalnych, by na przyk∏ad móc w∏asnym sumptem wydaç twór-

czoÊç swoich pisarzy, gdyby taka si´ nawet pojawi∏a.

Poszukiwanie mówiàcych o Lwowie utworów literackich, napisanych przez

Rosjan oko∏o po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych, zakoƒczy∏o si´ odnalezieniem jed-

nego tylko bloku esejów Igora Klecha, w∏àczonych do jego pierwszej, wydanej

w 1998 r. ksià˝ki àÌˆË‰ÂÌÚ Ò ÍÎ‡ÒÒËÍÓÏ (Incydent z klasykiem). Sà one osnute

wokó∏ nostalgicznych wspomnieƒ z „dobrych (czytaj: radzieckich) czasów” w „pi´k-

nym mieÊcie”. To tak˝e g∏os w obronie rosyjskiego Lwowa jako wartoÊciowego

Êrodowiska wyrastajàcych ponad przeci´tnoÊç ludzi, wypowiadany przez jednego

z nich, który po 1991 roku czuje si´ nies∏usznie i bez powodu odtràcony przez

Lwów umacniajàcy swojà ukraiƒskà to˝samoÊç. W póêniejszych utworach Kle-

cha – z prze∏omu XX i XXI w. – obraz Galicji zmienia si´, ewoluujàc od po-

czucia odrzucenia do g∏´bokiej, nieskrywanej niech´ci i wzajemnego odtràcenia,

do konsekwentnego omijania wzrokiem wszelkich pozytywów. Poczàtek nowego

wieku przyniós∏ jednak tak˝e kilka tekstów innych autorów rosyjskich, utrzyma-

nych w zupe∏nie innym tonie; myÊl´ tu o felietonach Walerija Sierdiuczenki oraz

wspomnieniach Grigorija Komskiego i Jekatieriny Korotkowej.

Ale zacznijmy od felietonów i esejów, zamieszczonych w V cz´Êci ksià˝ki In-

cydent z klasykiem. Pisa∏am o nich wczeÊniej (Kotyƒska 2003), wi´c postaram si´

wskazaç tylko kluczowe punkty. Zdaniem Klecha, wielkoÊç i znaczenie Lwowa

i Galicji nierozerwalnie zwiàzane sà z ich wielokulturowoÊcià. W kulturze Êwia-

towej reprezentujà te tereny majàcy szczególne znaczenie dla autora twórcy

i artyÊci ró˝nych epok – od poddanych austriackich do jego w∏asnych znajo-

mych. Zawsze wi´ksze znaczenie ma „lwowskoÊç” czy „galicyjskoÊç” tych posta-

ci ni˝ reprezentowana przez nie narodowoÊç, chocia˝ rzuca si´ w oczy ca∏kowity

brak nazwisk ukraiƒskich. Co warto zauwa˝yç, w eseju AÍcËÌËÌ Í‡Í ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È
‚‡„ (Aksinin jako wróg kulturowy) Klech wymienia przy tym te same lektury

i odwo∏ania pokoleniowe, co Jurij Andruchowycz i Wiktor Neborak, ukraiƒscy

autorzy, tak˝e w tym samym okresie piszàcy o artystycznym i intelektualnym

Êrodowisku Lwowa: Hesse, Bu∏hakow, Tarkowski, Swift, Carroll, Ksi´ga Prze-

mian. Ale ju˝ miejsca, najwa˝niejsze dla formowania si´ osobowoÊci twórczej

Aleksandra Aksinina wskazuje Klech odleg∏e i autorom ukraiƒskim obce: sà to

Moskwa i Tallin, nazwany „ówczesnà stolicà grafiki”.

Znajdziemy u Klecha tak˝e t´sknot´ za miastem z epoki radzieckiej, w któ-

rym – wedle autora – wspólnie i spokojnie ˝y∏y ró˝ne narody. BezkonfliktowoÊç

tej epoki jest, jak si´ wydaje, kolejnym mitem, choç dosyç ju˝ popularnym: bar-

dzo podobnà charakterystyk´ Lwowa tych czasów podaje Ukrainiec Wo∏odymyr

Pawliw w szkicu íÛ„‡ Á‡ π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ã¸‚Ó‚ÓÏ (T́ sknota za europejskim Lwo-
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wem). Taka idealizacja nie przes∏ania jednak wa˝nego problemu: trudnoÊci Ro-

sjan z zapuszczaniem korzeni w tym mieÊcie. Piszàc o rosyjskoj´zycznym poecie

Loni Szwecu, Klech z narastajàcà goryczà mówi mi´dzy innymi o zderzeniu rze-

czywistoÊci z marzeniami i ˝yczeniami: Szwec poczu∏ si´ odrzucony przez Lwów,

w którego tolerancyjnoÊç i przyjaznoÊç – jak mo˝na wnioskowaç – g∏´boko wie-

rzy∏. Z drugiej strony, z tego samego fragmentu wyziera trudny do zniesienia

patos i poczucie wy˝szoÊci wobec miejscowych barbarzyƒców, nie wiedzàcych pod-

stawowych rzeczy o naturze poetów, którzy nie potrzebujà ÊciÊle okreÊlaç swo-

jej przynale˝noÊci narodowej.

Niech´ç Klecha wobec rzeczywistego miasta poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych,

tak nie przystajàcego do wyidealizowanego obrazu wielokulturowej idylli wyzie-

ra równie˝ z innego jego tekstu. Widaç tu, jak wiele wysi∏ku niekiedy wk∏ada

autor w to, by ˝adnych pozytywnych elementów nie dostrzec: Przyjechali do

Lwowa ˚ydzi z Izraela, by wr´czyç jakieÊ odznaki („bohaterów wszechÊwiata” czy

coÊ w tym rodzaju) i przekazaç pomoc materialnà Ukraiƒcom, którzy w czasie woj-

ny ukrywali ˚ydów. […] I oto spoÊród niemal setki odznaczonych, na których mo-

g∏em spojrzeç, nie zapami´ta∏em ani jednej choçby stosunkowo inteligentnej twarzy.

Wszyscy ci ludzie, którzy nara˝ali na rozstrzelanie w∏asne rodziny, albo pochodzili

ze wsi, albo byli mieszkaƒcami biednych fabrycznych obrze˝y miasta. (äÎÂı 1998b:

50; por. te˝ Hrycak 2003)

W póêniejszych tekstach tego autora mo˝na zaobserwowaç narastajàce odrzu-

cenie ukraiƒskiego Êwiata. Teraz nie jest on ju˝ tylko pomijany milczeniem;

przeciwnie, mówi si´ o nim wprost, akcentujàc jego ubóstwo intelektualne, od-

dalenie od wartoÊci europejskich i w ogóle cywilizacyjnych. W 2000 roku w É‡ÎËˆËfl
Í‡Í ‰˚Í‡ ÓÚ ·Û·ÎËÍ‡ (Galicja jako dziurka z obwarzanka) Klech ironizuje: Tak

zaniedbany, biedny i bierny region popycha∏ ojca masochizmu, urodzonego we

Lwowie […] pisarza Sacher-Masocha, do podkreÊlania na wszelkie sposoby swo-

jego galicyjskiego pochodzenia. Nie tylko dlatego, ˝e by∏ on masochistà […] (äÎÂı

2000: 333). Dalej autor zajmuje si´ fenomenem literatury galicyjskiej: barwnie,

z pasjà przedstawia twórców polskich, austriackich, rosyjskich, by o ukraiƒskich

powiedzieç: tekstów, które chcia∏oby si´ czytaç i po stu latach – zw∏aszcza nie

b´dàc Ukraiƒcem – garstka (äÎÂı 2000: 338-339).

Z kolei w Bazarze we Lwowie (2001) Klech powraca do motywu opuszczania

miasta przez wszystkich wartych uwagi twórców i kolejny raz podkreÊla, ˝e obec-

nie jedynym ciekawym Êrodowiskiem jest to, które powsta∏o wokó∏ pisma Ï. Opusz-

czone przez siebie miasto okreÊla nast´pujàco: Lwów zmieni∏ si´ w najwi´kszà

z ukraiƒskich wsi (Klech 2001). Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e te coraz bardziej

gorzkie s∏owa, kierowane pod adresem miasta m∏odoÊci autora, jeszcze kilka lat

wczeÊniej opisywanego jako trudne wprawdzie, ale niezwykle twórcze i sprzyja-

jàce rozwojowi artystów Êrodowisko, przynajmniej w jakimÊ stopniu sà przeja-

wem mechanizmu, który psychologia nazywa „kwaÊnymi winogronami”, czyli udo-

wadniania samemu sobie, ˝e rzecz utracona lub nieosiàgalna wcale nie jest taka

dobra, jak si´ wydaje. WyjaÊniç bowiem nale˝y, ˝e wcale nie tak znowu „wszy-

scy” ze Lwowa wyje˝d˝ajà – artystyczne, literackie, intelektualne kr´gi ukraiƒ-

skie majà si´ ca∏kiem nieêle. ZaÊ co do Êrodowiska skupionego wokó∏ Ï – nicze-
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go mu nie ujmujàc, bo jest ono istotnie bardzo interesujàce – podejrzewaç mo˝-

na, ˝e zas∏u˝y∏o na tak wysokà ocen´ ze wzgl´du na sympati´, jakà ze swej stro-

ny darzy ono rosyjskiego autora.

Postaw´ lwowskich Rosjan, doÊç powszechnà, a na gruncie literackim repre-

zentowanà w∏aÊnie przez Igora Klecha, krytycznie osàdza – równoczeÊnie jed-

nak wyjaÊniajàc jej pod∏o˝e – publicysta czasopisma Lebed’ Walerij Sierdiuczen-

ko. PodkreÊla on, ˝e ma∏a ojczyzna to przede wszystkim kwestia osobistego wyboru

jednostki: aby pisaç o jakimÊ miejscu jako o w∏asnej ma∏ej ojczyênie, nale˝y je

za takà uznaç, czyli przede wszystkim nale˝y rozumieç i postrzegaç jako warto-

Êciowà specyfik´ tego miejsca – kulturowà, narodowà, obyczajowà. A wojskowi,

oddelegowani urz´dnicy i pracownicy, s∏owem przybysze z pó∏nocy, uwa˝ali, ˝e

przyjechali do siebie do domu. Byli przekonani, ˝e „Moj adres nie dom i nie ulica,

moj adres – Sowietskij Sojuz”, i pozwalali sobie na tej podstawie z wysoka popa-

trywaç na etnicznych aborygenów. Grom uderzy∏ z jasnego nieba. Tysiàce radziec-

kich rzymian okaza∏o si´ równoczeÊnie obcokrajowcami, emigrantami, «mniejszo-

Êcià narodowà» (ëÂ‰˛˜ÂÌÍÓ 2000).

Sierdiuczenko wskazuje obie strony medalu. Pisze o Rosjanach: Dopiero co

lekkomyÊlnie nie mieli ˝yczenia rozumieç j´zyka ukraiƒskiego, jak oto nagle ich sa-

mych przestano rozumieç w wielomilionowym, wczoraj jeszcze takim „swoim”, takim

radzieckim mieÊcie, jednak˝e podkreÊla te˝ absurdalnoÊç tej „równowagi krzywd”,

tej swoistej „zemsty” ukraiƒskich przesadnych patriotów. Tekst ten przynosi pró-

b´ wyjaÊnienia i zrozumienia sytuacji obu stron, jest jednoznacznym g∏osem

w obronie tolerancji, ale autor podkreÊla, ˝e otwartoÊç i ˝yczliwoÊç musi byç

wzajemna, bo inaczej stanie si´ – jak mo˝na si´ domyÊlaç – tylko nowà realiza-

cjà znanego schematu: „wszystkie j´zyki sà równe, ale nasz jest równiejszy od

innych”.

Felieton Sierdiuczenki wpisuje si´ w ogólny obraz zmieniajàcej si´ w ostat-

nich latach sytuacji: nawiàzywane sà, choç oczywiÊcie nie bez oporów z obu

stron, kontakty mi´dzy Êrodowiskami ukraiƒskimi i rosyjskimi. Z ˝alem wypada

stwierdziç, ˝e zmiany te przebiegajà bardzo powoli, a niekiedy wr´cz na zasa-

dzie „dwa kroki naprzód, pó∏tora kroku wstecz”. Przez pewien czas sporà po-

pularnoÊcià cieszy∏a si´ na przyk∏ad otwarta w centrum Lwowa, sympatyczna

klubo-ksi´garnia o nazwie „Ç¥‰ÍËÚÂ Í‡ÙÂ” („Otwarta kawiarnia”), sprzedajà-

ca dobrà literatur´, przede wszystkim rosyjskà, ale tak˝e ukraiƒskà. Wiszàcy na

Êcianie kawiarni „manifest programowy” g∏osi∏, ˝e ka˝dy goÊç ma prawo mówiç

w takim j´zyku, w jakim sobie ˝yczy – ukraiƒskim, rosyjskim, suahili – albo

w ogóle nic nie mówiç. By∏a to zgrabna próba zneutralizowania, poprzez karna-

walizacj´ i Êmiech, alarmistycznych i niestety ja∏owych dyskusji o zagro˝eniu, ja-

kie dla kultury ukraiƒskiej stanowi j´zyk rosyjski (g∏ównie jako dominujàcy na

terenach by∏ego ZSRR j´zyk kultury masowej) i przejÊcia do sfery normalnego

wspó∏˝ycia kulturalnego, gdzie najwa˝niejsza jest jakoÊç oferowanego produktu,

a nie j´zyk, w jakim zosta∏ on stworzony. Przez chwil´ wydawa∏o si´, ˝e takie

miejsce naturalnie wpisze si´ w kulturalny krajobraz miasta. Niestety, w wyniku

trudnych do zg∏´bienia dla obserwatora z zewnàtrz sporów, niejasnych oskar˝eƒ

wysuwanych z ró˝nych stron, zmian w∏aÊcicieli i zarzàdzajàcych, klubo-ksi´gar-
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nia w nied∏ugim czasie sta∏a si´ tylko ozdóbkà przy zwyk∏ym café-barze, ani lep-

szym, ani gorszym od kilku tuzinów innych w tej okolicy.

Nieco odmienny ni˝ u Klecha obraz wy∏ania si´ tak˝e ze wspomnieƒ dwojga

innych Rosjan, którzy – podobnie jak Klech – nie mieszkajà ju˝ we Lwowie. Ich

wizja ma oczywiÊcie punkty wspólne z jego wizjà, a tak˝e zresztà z obrazem za-

pami´tanym autorów wszystkich narodowoÊci: równie˝ i tu mowa jest o pi´k-

nym mieÊcie i ciekawym, niezwyk∏ym ˝yciu, które by∏o mo˝liwe tu i tylko tu. Po-

jawiajà si´ jednak rozbie˝noÊci: Grigorij Komski i Jekatierina Korotkowa

postrzegajà Ukraiƒców jako obecnych i niewàtpliwych gospodarzy Lwowa, a Po-

laków – jako gospodarzy jeszcze niedawnych, którzy wprawdzie w wi´kszoÊci

odeszli, ale jednak pozostawili niezatarte Êlady, przyczyniajàce si´ do niezwyk∏o-

Êci i odr´bnoÊci miasta. Dla Jekatieriny Korotkowej cztery sp´dzone tu, tu˝ po-

wojenne lata sà spotkaniem z Zachodem, z innà, ocenianà jako „lepsza” kultu-

rà, równie˝ materialnà. Autorka stwierdza wprawdzie, w czym zbli˝a si´ do

Igora Klecha, ˝e Lwów nas nie lubi∏ (äÓÓÚÍÓ‚a 2002: 38) – ten Lwów ukraiƒ-

ski, nas, czyli rosyjskich przybyszów, rodzin oficerów i urz´dników, ale mimo to

z nostalgià i wzruszeniem opowiada o mieÊcie tak ró˝nym od znanych jej miast

radzieckich; jej zachwyt budzi zwyczaj noszenia ubraƒ szytych na miar´ przez

dobre, „jeszcze polskie”, jak pisze, krawcowe, korzystania z prywatnych biblio-

tek, przestrzegania utartych, mieszczaƒskich zwyczajów.

Grigorij Komski wraca pami´cià do swojego dzieciƒstwa i m∏odoÊci. Stwier-

dza przy tym, dajàc jakby odpór wszystkim, którzy dà˝à do stworzenia obrazu

miasta w taki sposób, by odmówiç innym – obcym, przedstawicielom na przy-

k∏ad innej narodowoÊci, prawa do w∏asnej wizji: Wszyscy, którzy si´ urodzili, mie-

li szcz´Êcie, ale ci, którzy urodzili si´ we Lwowie, mieli szcz´Êcie podwójne […].

Uwa˝am za konieczne podkreÊlenie, ˝e ka˝dy cz∏owiek ma prawo urodziç si´ gdzie-

kolwiek zapragnie i uwa˝aç przy tym miejsce urodzenia za swojà ojczyzn´, nawet

jeÊli komuÊ si´ to nie podoba. (äÓÏÒÍËÈ 2003: 267)

Tekst Komskiego, powsta∏y w 2003 r., jest w ogólnej wymowie pesymistyczny:

autor wyra˝a wprawdzie nadziej´, ˝e Lwów odzyska dawny blask, ale obawia si´,

˝e jego oczekiwania majà ma∏e szanse si´ spe∏niç. Ciekawszy z naszego punktu

widzenia jest jednak stosunek autora do ró˝nych grup mieszkaƒców miasta:

wa˝na jest nie ich przynale˝noÊç narodowa, ale prezentowana postawa. Z naj-

g∏´bszym szacunkiem pisze o swoim nauczycielu j´zyka i literatury ukraiƒskiej –

jest to zresztà jedyny nauczyciel, którego szczegó∏owo wspomina. Opisuje te˝

z pewnà dozà podziwu panie Zosie, panie Jadzie, panie Ole, pozostawione przez

poprzednich gospodarzy s∏u˝àce, dozorczynie i niaƒki, które niestrudzenie dbajàc

o ∏ad i porzàdek w nie nale˝àcym przecie˝ do nich domu przekaza∏y nam lekcj´

o tym, ˝e mo˝na z mi∏oÊcià odnosiç si´ do rzeczy cudzych, jeÊli czuje si´ z nimi

zwiàzek. (äÓÏÒÍËÈ 2003: 268) Nauki takiej zabrak∏o innej grupie – przyby∏ym

licznie do Lwowa w latach siedemdziesiàtych mieszkaƒcom okolicznych wsi. Kom-

ski zwraca uwag´ na ich niech´ç do ludzi z miasta, niezrozumienie i odtràcanie

miejskich obyczajów. Inny by∏ w zwiàzku z tym równie˝ ich stosunek do substan-

cji miejskiej: NienawiÊç do mieszkaƒców automatycznie by∏a przenoszona na bu-

dynek. Lwowskie korytarze pokry∏ kamieniejàcy kurz, szyby przesta∏y przepuszczaç
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Êwiat∏o, blask opuÊci∏ lÊniàce niegdyÊ powierzchnie, a g´sty zapach amoniaku –

przeciwnie – przylgnà∏ do nich (äÓÏÒÍËÈ 2003: 269).

W tekstach mówiàcych o Lwowie, niezale˝nie od narodowoÊci autora, dodat-

kowa warstwa znaczeniowa jest zazwyczaj konstruowana z podobnych elemen-

tów: zawsze najwi´kszà rol´ odgrywa nasycenie przestrzeni wspomnieniami w∏a-

snymi lub rodzinnymi, w dalszej kolejnoÊci echami wydarzeƒ historycznych

i znaczeniami symbolicznymi. JeÊli chodzi o odpowiedê na pytanie „czyj jest

Lwów?”, to poszczególni autorzy najch´tniej tylko sobie podobnym przyznajà

prawo do mówienia o mieÊcie jako „naszym”: podkreÊlajà jego historyczne zna-

czenie dla formowania si´ i rozwoju danej to˝samoÊci, wprost lub poÊrednio wska-

zywanej jako dominujàca lub przynajmniej najwa˝niejsza. Lwów przedstawiany

jest jako „ma∏a ojczyzna” (w∏aÊnie „nasza”, a nie „innych”, przy czym znaczàca

jest niemo˝noÊç pogodzenia si´ z faktem, ˝e doÊwiadczenie to podziela kilka

grup), jako miejsce doÊwiadczeƒ inicjacyjnych i niezapomnianych prze˝yç w gro-

nie takich-jak-my. Odr´bnoÊç j´zyków opisu – polskiego, ukraiƒskiego, rosyj-

skiego – bywa postrzegana tylko jako zewn´trzna oznaka znacznie g∏´bszych

ró˝nic, wykluczajàcych mo˝liwoÊç wspólnego mówienia o wspólnym mieÊcie, a wi´c

i uznania, ˝e ka˝dy, niezale˝nie od narodowoÊci, sytuacji politycznej, przynale˝-

noÊci paƒstwowej, u˝ywanego j´zyka ma prawo do mówienia o tym mieÊcie jako

o „swoim”.

W powy˝szy schemat wpisujà si´ gorzkie eseje Igora Klecha, jednak publi-

cystyka Walerija Sierdiuczenki i wspomnienia Grigorija Komskiego stanowià

prób´ nowego spojrzenia, zastanowienia si´ nad istniejàcymi stereotypami

i zadawnionà niech´cià, która przeszkadza lub wr´cz uniemo˝liwia zwyk∏e,

wspólne ˝ycie Ukraiƒców i Rosjan w jednym mieÊcie. Dodatkowo, wi´kszoÊç

omawianych powy˝ej esejów Klecha i wszystkie pozosta∏e teksty zosta∏y opu-

blikowane w dwóch najwa˝niejszych pismach ukraiƒskich – lwowskim Ï i ki-

jowskiej Krytyce. Wzajemna znajomoÊç jest uwa˝ana za pierwszy krok do wza-

jemnego zrozumienia. Miejmy nadziej´, ˝e teksty te – fakt ich powstania,

publikacji, odbioru – oka˝à si´ pierwszymi sygna∏ami normalizacji stosunków,

˝e wielokulturowoÊç Lwowa przestanie byç wartoÊcià deklarowanà, a stanie si´

zwyk∏à praktykà kulturowà. W przysz∏oÊci – wraz z post´pujàcym zanikaniem

irracjonalej obawy przed wszystkim, co rosyjskie, a tak˝e rosnàcà akceptacjà

Rosjan dla istnienia niepodleg∏ego, ukraiƒskiego paƒstwa – wiedza ta ma szan-

se byç w pe∏ni przyswojona i staç si´ nieod∏àcznym, naturalnym elementem li-

terackiego obrazu miasta.
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SUMMARY

Imagined Majority, Actual Minority. Russians in Lvov after 1991

Last decade of the 20th century brought an enormous amount of new literary, journalistic

and also memoir writing on Lvov. The town was a subject of numerous books written by

Poles, Ukrainians and also Russians, who once again wanted to feel at home in the place,

which apparently seemed to be very well-known but unexpectedly – after Ukraine regained

independence – turned out to be unfamiliar and incomprehensible. This picture of Lvov –

included in Russian literature – is actually unknown in Poland.

Igor Klech – a Russian born and brought up in Lvov – in his early essays from the mid-90’s

argues that the Russians from Lvov should be able to speak rightfully about this city. Referring

to the commonly shared idea of multicultural Lvov, he expresses disappointment that many

of the great artistic achievements of his compatriots have been rejected from memory by

Ukrainians. In his latter books, Klech’s image of these relations transforms from grief caused

by rejection to deep, unveiled aversion and mutual antipathy.

The right of Russians to call Lvov “minor motherland” is a problem raised – in an

incomparably less offensive and better balanced tone – by Jakatierina Korotkowa and Grigorij

Komski – authors of memoirs. Their vision of Lvov is partly similar to other images of childhood

places remembered by authors of different nationalities. Here, too, Lvov is depicted as

a beautiful but eventually abandoned city, in which life was interesting, unusual and unique.

But multicultural Lvov is presented in much broader way than it was in Klech’s work, without

selective and negative approach to Ukrainians – on the contrary: they are accepted as rightful

owners of the town.

Walerij Sierduczenko’s journalistic commentaries of the late 90’s are an attempt to consi-

der mutual stereotypes between Russians and Ukrainians, their long-standing antipathy that
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interferes with or even hinders common, usual coexistence of these two nationalities in one

city. The changing tone which can be noticed between Klech’s essays and Korotkowa and

Komski’s memoirs, and particularly Sierduczenko’s journalism, brings hope that in case of

Russians and Ukrainians Lvov’s multiculturalism will gradually become a regular cultural prac-

tice instead of being only a declared intention.
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IRYNA SHAULIAKOVA-BARZENKA

Paradoksy samoÊwiadomoÊci narodowej:
bia∏oruskoÊç jako symbol 

przynale˝noÊci do mniejszoÊci 
we wspó∏czesnej literaturze bia∏oruskiej

Poj´cie „przestrzeni kulturalnej” we wspó∏czesnym dyskursie bia∏oruskim jest

coraz cz´Êciej wypierane przez poj´cie „strefy kulturalnej”, gdzie swoistoÊç takich

czy innych zjawisk i procesów wynika nie tyle z wyjàtkowego charakteru samej

„strefy”, co raczej z jej wy∏àczenia z Kontekstu: byliÊmy z niego wy∏àczeni przez

200 lat. W wy∏àczonym kraju prze˝ywamy swoje wy∏àczone ˝ycie (ÑÛ·‡‚Âˆ 1998:

39). W zasadzie „fenomenalna zagadkowoÊç duszy bia∏oruskiej” nie wywo∏uje dzi-

siaj szczególnego zainteresowania wÊród rodzimych pisarzy, chocia˝ niewàtpliwie

uÊwiadamiajà sobie pewnà specyfik´ istniejàcej sytuacji socjokulturowej. Komento-

wanie wspó∏czesnego „bia∏oruskiego typu mentalnego” najcz´Êciej jest sprowadza-

ne do zmodernizowanego przedstawiania fenomenu „tutejszoÊci”, tak jak rozumia∏

ten termin klasyk literatury narodowej Janka Kupa∏a, który w 1924 roku napisa∏

tragikomedi´ íÛÚ˝È¯˚fl (Tutejsi), o ludziach stale przyginanych wichrami historii

do ziemi, skazanych na to, aby byç obywatelami „terytorium poÊredniego” – nie

tylko w sensie geograficznym, ale i mentalnym, duchowo-moralnym. Tymczasem

podobny model objaÊniania nie dajàcej si´ znieÊç dziwacznoÊci bytu narodowego

prowadzi do uproszczenia nadzwyczaj skomplikowanego tematu ontologicznego,

zgodnie z którym rozwijajà si´ wydarzenia w naszej strefie kulturowej. Zresztà

ÊwiadomoÊç kulturalna ka˝dej epoki, przyjmowana przez wi´kszoÊç wspó∏czesnych

jako coÊ rozumiejàcego si´ samo przez si´, nigdy nie dociera do nich jako system

idei ca∏kowicie jasny dla nich samych i nie zawierajàcy sprzecznoÊci (àÎ¸ËÌ 1998:

7). Bia∏oruska literatura pi´kna kszta∏tuje szczególnà form´ znaczeniowà istnienia

zarówno samej literatury, jak i ca∏ej kultury: chodzi tu o „bycie na kraw´dzi”,

o swoiste „mi´dzy-bycie”. W danym wypadku interesuje nas nie tyle historyczny,

czy te˝ geopolityczny aspekt problemu, co raczej typ tworzenia kultury, sposób orien-

towania si´ w mnogoÊci chronotopów kultury, efekty dzisiejszej samoidentyfikacji

narodu: Bia∏orusini od dawna przystosowali si´ do istnienia „pomi´dzy”, kuszàc

swà otwartoÊcià zarówno Zachód, jak i Wschód (ÄÙ‡Ì‡Ò¸ÂŸ 2003: 369). To, co za-



rzucano bohaterowi Kupa∏y Mikicie Znosakowi – „elastycznoÊç” poglàdów, ∏a-

twoÊç przystosowywania si´, kosmopolityzm w wydaniu „lumpen”, groteskowo-nie-

dorzecznym – dzisiejsi pisarze oceniajà jako historycznà koniecznoÊç. Tak zdecydo-

wa∏ LOS, okreÊlajàcy byt nie tylko pojedynczego cz∏owieka, ale i ca∏ego narodu.

Duch bycia poÊrodku... unosi si´ te˝ nad Bia∏orusià (èflÚÓ‚¥˜ 2004: 168), za-

uwa˝a pierwszoosobowy bohater opowieÊci Barysa Piatrowicza èÛˆ¥Ì‡ (Droga)

w jego ostatnim zbiorze prozy ò˜‡Ò¸ˆÂ Åõñú (Szcz´Êcie BYå). Jest rzeczà

charakterystycznà, ˝e artystyczna przestrzeƒ tego utworu jest kszta∏towana po-

przez zderzenie tej tradycyjnie wa˝nej dla intelektualisty bia∏oruskiego proble-

matyki ze wspó∏czesnoÊcià:

– Ojczyzna jako spuÊcizna, droga do Bia∏orusi jako idea wiecznego powrotu;

– wspó∏czesnoÊç jako historia ze znakiem minus (Nikt o nas nie wspomni. Na-

wet podajàc nas jako z∏y przyk∏ad. Zwyci´zcy nie pami´tajà o pokonanych. Tego

czego nie by∏o – nie ma (èflÚÓ‚¥˜ 2004: 215);

– nieprzezwyci´˝ona pogranicznoÊç bytu narodowego (I ziemia ich nie wy-

puszcza, i niebo nie przyjmuje ich od siebie (èflÚÓ‚¥˜ 2004: 429);

– t´sknota (czasami ozdobiona odcieniem jasnego smutku, czasami owiana

goryczà ironii) za tym, co zosta∏o utracone bàdê nie zdarzy∏o si´ (Wielki Inka

by∏ bia∏y. Bia∏y – to znaczy by∏ Europejczykiem. Hipotez dotyczàcych jego pocho-

dzenia by∏o wiele. (...) wysuwam nowà hipotez´: Wielki Inka by∏ Bia∏orusinem. Niech

to b´dzie mój skromny wk∏ad w nasze Odrodzenie (èflÚÓ‚¥˜ 2004: 455) itd.

W ten sposób historia Bia∏orusi okazuje si´ byç jakby wpisana mi´dzy wier-
sze kroniki Êwiata, co pisarze odbierajà z oczywistà goryczà: tak wi´c w poezji

Leanida Draƒko-Majsiuka, U∏adimira Niklajewa, Siargieja Zakonnikawa, Gie-

nadia Burawkina, Leanida Ga∏ubowicza, Walantiny Aksak, Alesia Bajdaka, Wik-

tara Sznipa, Iryny Bagdanowicz, Ludmi∏y Rublewskiej, w prozie Anatola Kudraw-

ca, Alesia ˚uka, Wiktara Kaêko, Wiktara Karamazawa, U∏adimira Ar∏owa, Miko∏y

Kuprejewa, Aleny Brawa i in. ta sytuacja intelektualna wyst´puje w wielu wa-

riantach zachowujàcych jednà wartoÊç niezmiennà – przemo˝noÊç goryczy, któ-

rej wiecznym pomnikiem mog∏oby si´ staç „zakopywanie nazwisk”, zaczerpni´-

te z poematu è‡˝Ïa ˜˚‚ÓÌ˚ı ‚flÓ‚‡Í (Poemat czerwonych sznurów) Alesia

Razanawa i prze∏o˝one na rytua∏ ogólnonarodowy:

ëˆ¥ÒÍ‡Î‡Òfl Ô‡ÒÚÓ‡,
flÍ Ò¥ÎÓ.
ó‡Ò ‡·flˆ‡Ÿ:
ÌÂ Ô‡¯Í‡‰ÛÂ ÔÎfiÌÛ.
ìÔÓÚ‡ÈÍ¥ —
Ô‡ÍÛÎ¸ ÌÂ ‡ÒÒ‚¥ÎÓ —
ÛÒÂ Ì‡ŸÍÓÎ
Á‡ÍÓÔ‚‡Î¥ ¥ÏfiÌ˚1.

(ê‡Á‡Ì‡Ÿ 1995: 51)
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ÊÂ ÏÓÊÂÏ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â („ÔÓ‰ÒÚÓ˜Ì˚Â”)

ÔÂÂ‚Ó‰˚: ëÊËÏ‡ÂÚÒfl ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, // Í‡Í ÔÂÚÎfl. // äÎflÌÂÚÒfl ‚ÂÏfl: // ÒËÎ ÌÂ ÔÓÊ‡ÎÂÂÚ.
// í‡ÈÍÓÏ — // ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓÎ˚ıÌÂÚ Á‡fl // ‚ÒflÍ ËÏfl Á‡ÍÓÔ‡Ú¸ // Ò‚ÓÂ ÛÒÔÂÂÚ.



Zdaniem dzisiejszych pisarzy bia∏oruskich (nie nale˝y uto˝samiaç tego okre-

Êlenia z „pisarzami Bia∏orusi), „tutejszy” nie ma nic do stracenia, poniewa˝ praw-

dziwego w∏asnego Êwiata nigdy nie mia∏: Dla cz∏owieka ˝yjàcego w cywilizowanym

spo∏eczeƒstwie Ojczyzna jest wszystkim, co istnieje... Dla cywilizowanego Bia∏orusi-

na Ojczyzna – to przede wszystkim to wszystko, czego nie ma... (É‡ÎÛ·Ó‚¥˜ 1998:

116). Z drugiej strony Bia∏orusin sta∏ si´ ofiarà obrazu „tutejszego”. Zbudowany

przez Kupa∏´ model spo∏eczeƒstwa bia∏oruskiego pierwszych dziesi´cioleci poczàt-

ku XX wieku, przedstawiony w dramacie ê‡ÒÍ¥‰‡Ì‡Â „ÌflÁ‰Ó (Zrujnowane gniaz-

do), poematach dramatycznych ëÓÌ Ì‡ ÍÛ„‡ÌÂ (Sen na kurhanie), Ä‰‚Â˜Ì‡fl ÔÂÒÌfl
(Odwieczna pieÊƒ) i w innych utworach, nie zmieni∏ si´ istotnie w najnowszej li-

teraturze, znajdujàc odzwierciedlenie zarówno w prozie (powieÊci i przypowieÊci

Wasilija Bykowa, dokumentalna powieÊç Alesia Paszkiewicza èÎflˆ ÇÓÎ¥ (Plac

Zwyci´stwa), powieÊç Ludmi∏y Rublewskiej áÓÎ‡Ú‡ Á‡·˚Ú˚ı Ï‡„¥Î (Z∏oto Za-

pomnianych mogi∏), powieÊç Alesia Nawarycza ã¥ÚÓŸÒÍ¥ ‚ÓŸÍ (Wilk litewski), jak

i w eseistyce: è‡Í‡‡ÌÌÂ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ‡Òˆ˛ (è‡ Ì‡ˆ˚flÌ‡Î¸Ì˚ ÒËÌ‰ÓÏ „‡ÒÍ¥‰‡Ì‡„‡
„ÌflÁ‰‡”) (Ukaranie niepodleg∏oÊcià. O narodowym syndromie „zrujnowanego gniaz-

da”) Jewgiena Ragina, a tak˝e w poezji (poematy Leanida Draƒko-Majsiuka

ßÎ‡Ì‰˚fl (Irlandia), Alesia Bajdaka Ra, ballady Wiktara Sznipa itd.).

Pisarze Êredniego pokolenia (umownie – dzisiejsi „czterdziestoletni”), którzy

w koƒcu lat 80. XX wieku, bez wzgl´du na odmienne dà˝enia artystyczno-este-

tyczne, wspólnie utworzyli grup´ literackà o nader symbolicznej dla Bia∏orusi-

nów nazwie – „Tutejsza”, marzyli o wype∏nieniu wirtualnej przestrzeni literac-

kiej bia∏oruskoÊcià (i mieli si∏y, aby to zrobiç, ale nie zrobili, czuli, ˝e to potrzebne,

ale sàdzili naiwnie, ˝e pisanie krymina∏ów i innych utworów nale˝àcych do ró˝-

nych odmian kultury masowej – to próba przybli˝enia czytelnika do tego, co

bia∏oruskie (Ç‡Ò˛˜˝ÌÍ‡ 2004: 242), – zape∏niajà swoje powieÊci i poematy, opo-

wieÊci i sztuki, opowiadania i eseje bohaterami, przyjmujàcymi swojà duchowoÊç

jako KRZY˚, jakieÊ Êwi´te przekleƒstwo. Nawiasem mówiàc, niektórzy pisarze

„pi´çdziesi´cioletni” wykazujà bardziej zwyczajne – i mniej ekstatyczne – podej-

Êcie do interpretacji historii: Jestem Bia∏orusinem. No i có˝, taki ju˝ mój los...

(É‡ÎÛ·Ó‚¥˜ 1998: 116).

O czymkolwiek piszà dzisiaj bia∏oruscy pisarze – o wojnie, o pierwszej mi∏o-

Êci, o bobrach, polowaniu, czy o Chrystusie – niezmiennie piszà o Bia∏orusi...

której nie ma, której obraz jest poÊpiesznie „wirtualizowany”, stajàc si´ fantomem,

widmem, przywidzeniem, tracàc materialny charakter. JesteÊmy tutaj, jest nas jak

dotàd wielu, ale nas nie ma. Surrealizm, wyst´pujàcy tylko na Bia∏orusi. (...) Nawet

oczy czterdziestolatków tracà blask, zanika ch´ç do ˝ycia, zostaje bolesne pragnienie

– przeciw sobie i sobie na z∏oÊç g∏osowaç w ka˝dej sprawie, której za˝àda góra, wy-

∏àcznie „za”! (...) Syndrom narzucanego gwa∏tem, paƒstwowo-politycznego zaszcze-

piania mi∏oÊci do utraconego mitu pod nazwà „Bia∏oruÊ”. (...) Nasza ziemia – to

kraj urodzonych martwymi Bia∏orusinów (ê‡„¥Ì 2000: 5), – wypowiedzi eseisty

Jewgiena Ragina, nadzwyczaj malownicze, pociàgajà tak˝e swojà pasjà, ale przede

wszystkim – typowoÊcià, a nawet archetypowoÊcià, poniewa˝ w nich poprzez sym-

bole artystyczne sà konkretyzowane nowe schematy zachowania, zgodnie z któ-

rymi funkcjonuje nasza podÊwiadomoÊç „RepublikoBia∏oruska”:
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å˚ ÔÓÍÛÎ¸ ÌÂ Ì‡Ó‰Ê‡Ì˚ Ì‡Ó‰,
Ï˚ ‚flÁ¸Ì¥ ÒÍ‡ÏflÌÂÎ˚ı flÈˆ‡ÍÎÂÚ‡Í,
Ï˚Ò¸ÎÂÌ˜‡ Á‡Ô‡‚ÓÎÂÌ˚ ˜‡ÓÚ;
ıÚÓÒ¸ Ô‡‰Î‡, ıÚÓÒ¸ ÁÛÒ¥Ï fl¯˜˝ Ô‡‰ÎÂÚ‡Í...
(...)
å˚ ‚‡Î¥Ï ‰˝‚˚, ˜˝¯‡Ï Í‡ÏflÌ¥,
Í‡Ô‡ÂÏ Í‡ÚÎ‡‚‡Ì˚ ¥ Í‡Ì‡Î˚,
˜‡Í‡ÂÏ Ì‡ ÒÔ‡ÚÍ‡Ì¸Ì¥, Î¥˜˚Ï ‰Ì¥
È ‡·‡„‡ŸÎflÂÏ Ò¸‚ÂÚ Ì‡¯ ‰‡ÒÍ‡Ì‡Î˚.

ÅÓ ‚Â˚Ï: Ì‡‚‡ÍÓÎ¸Ì‡Â Î‡ÈÌÓ
ˆÛ‰ÓŸÌ˚Ï „ÌÓÂÏ ÒÚ‡ÌÂˆˆ‡ Ÿ „‡ÒÔÓ‰ÁÂ.
è‡Á Á‡Í‡Ú‡‚‡Ì‡Â ‡ÍÌÓ
„‡ÚÛÂÏ ‰˚ı, Í‡· ‰˚ı‡ˆ¸ Ì‡ Ò‚‡·Ó‰ÁÂ2.

(ï‡‰‡ÌÓ‚¥˜ 2002: 65)

Ju˝ dzisiaj dostatecznie wyraênie kszta∏tuje si´ jedna z dominant mitologii

spo∏ecznej kraju: swojà perspektyw´ pozostawiliÊmy w przesz∏oÊci. Jedni – w Ksi´-

stwie Po∏ockim, inni – w Wielkim Ksi´stwie Litewskim, trzeci – w „socjalizmie”

na wzór Bre˝niewowski); inaczej mówiàc – prze˝yliÊmy ju˝ swojà przysz∏oÊç:

Niezale˝noÊç w marszu. Droga, ruch, front... Wieczni Pielgrzymi. Oto zapropono-

wane kryteria, przestrzeƒ, mentalnoÊç, w których istnieje dzisiaj idea bia∏oruska. Zwie-

trza∏a, wyblak∏a. Ona jest w drodze. Jej Dom – jest Martwy.... ˚ywi ludzie obcho-

dzà bokiem ten Martwy Dom. Bóg da∏ Bia∏orusi nie tylko najgorszych na Êwiecie

urz´dników, ale te˝ najnikczemniejszych patriotów, najbardziej bojaêliwych polity-

ków, najbardziej pozbawionych woli bojowników... (ÑÛ·‡‚Âˆ 1998: 48-49).

W samym poczàtku lat 90. XX wieku prozaik Anatol Kudrawiec, który w sto-

sunku do „Tutejszych” jest przedstawicielem pokolenia „ojców” (urodzi∏ si´

w 1936), wyda∏ zbiorek ëÏÂˆ¸ Ì‡ˆ˚flÌ‡Î¥ÒÚ‡ (1992, Âmierç nacjonalisty). W opo-

wiadaniu pod tym samym tytu∏em autor podjà∏ prób´ zrozumienia, czy cz∏owiek

jest zdolny do zniesienia ci´˝aru podwójnej straty – wiary w Ojczyzn´ i marze-

nia o domu rodzinnym. Historia „nacjonalisty” Wiktora Matiuszonka, opowie-

dziana przez pierwszoosobowego bohatera, jawi si´ jako historia wygnania – ze

„spo∏eczeƒstwa”, z przytulnej codziennoÊci, wreszcie z mi∏oÊci. Dwóch m∏o-

dzieƒców, którzy poznali si´ ongiÊ w wy˝szej szkole pedagogicznej, spotyka si´

po pi´ciu latach w stolicy: student uniwersytetu Patupczyk i Matiuszonek –

ubrany w rozche∏stany p∏aszcz wojskowy bez pagonów, na nogach ma buty z ki-

rzy pokryte Êladami zasch∏ego b∏ota (äÛ‰‡‚Âˆ 1992: 91). Wiktor, który ju˝ w

szkole pedagogicznej zna∏ histori´, jak swoich pi´ç palców, a potem pisa∏ wier-
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2 å˚ Â˘Â ÌÂ ÓÊ‰ÂÌÌ˚È Ì‡Ó‰, // ÔÎÂÌÌËÍË ÓÍ‡ÏÂÌÂ‚¯Ëı flÈˆÂÍÎÂÚÓÍ, // Ï˚ÒÎfl˘ËÈ –
Á‡ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È – ÚÓÒÚÌËÍ; // ÚÓÚ ÏÂÚ‚ ÔÓ˜ÚË, ‡ ÚÓÚ ÒÓ‚ÒÂÏ Â˘Â ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ… <…>
ÑÂÂ‚¸fl ‚‡ÎËÏ, Ó·ÚÂÒ˚‚‡ÂÏ Í‡ÏÌË, // ÍÓÔ‡ÂÏ ÍÓÚÎÓ‚‡Ì˚ Ë Í‡Ì‡Î˚, // Ò‚Ë‰‡ÌËÈ Ê‰ÂÏ,
Ò˜ËÚ‡ÂÏ ‰ÌË, // Ó·ÓÊÂÒÚ‚Îflfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó ÏË‡. // à ‚ÂËÏ: ÓÍÛÊ‡˛˘‡fl ‰flÌ¸ //
‚ ıÓÁflÈÒÚ‚Â ÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÔÂÍ‡ÒÌÂÈ¯ËÏ Ì‡‚ÓÁÓÏ. // à ÒÍ‚ÓÁ¸ Á‡Â¯Â˜ÂÌÌÓÂ ÓÍÌÓ // „ÓÚÓ‚ËÏÒfl
Í ‰˚ı‡Ì¸˛ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Â.



sze, których nie odwa˝y∏by si´ wydrukowaç ˝aden redaktor (äÛ‰‡‚Âˆ 1992: 98),

by∏ nauczycielem w szkole pod Bobrujskiem, marzàc o obejrzeniu opery bia∏o-

ruskiej o wygnaƒcu (któremu wszelkie szyderstwa i drwiny pozwala znieÊç ocze-

kiwanie na dzieƒ, kiedy b´dzie móg∏ powróciç do domu) i zdobyç mi∏oÊç. Wresz-

cie bohater wymyÊlonej przez Matiuszonka opery powraca do domu, który

dawno ju˝ przesta∏ byç dla niego gniazdem rodzinnym, a zamiast ukochanej-

-„przepióreczki” znajduje tam kobiet´ zm´czonà ˝yciem. Poprzez symbolicznie

uogólnione obrazy Wiktor w rzeczywistoÊci opowiada w∏asnà histori´ – cz∏owie-

ka, którego „wyrzucono poza nawias spo∏eczeƒstwa” za niezgod´ na tysiàce

drobnych kompromisów, które zagra˝a∏y degradacjà jego osobowoÊci, „wyklu-

czono” go z ˝ycia jako cz∏owieka niespe∏na rozumu; wyrok us∏ysza∏ z ust m∏o-

dego kapitana milicji, no bo przecie˝ „czy˝ mo˝e normalny cz∏owiek wyg∏aszaç

w obecnoÊci narodu prowokacyjne wierszyki?”

Problem samoÊwiadomoÊci narodowej w opowiadaniu ëÏÂˆ¸ Ì‡ˆ˚flÌ‡Î¥Ò-
Ú‡ (Âmierç nacjonalisty) Anatolija Kudrawca jest wypowiedziany w tekÊcie wprost,

w innych utworach tego i wielu innych pisarzy jest stale obecny w podtekÊcie,

jest silnie odczuwalny w dialogach i monologach wewn´trznych postaci. Podsta-

wowe poj´cie osobowoÊci w przestrzeni artystyczno-literackiej zostaje uprzed-

miotowione na ró˝nych poziomach stylu: zarówno w miar´ rozwoju fabu∏y i kon-

struowania kompozycji utworu, jak te˝ w procesie tworzenia systemu obrazów,

w doborze Êrodków ekspresji wyrazu, jak te˝ szczególnie na etapie harmoniza-

cji ˝ywio∏u j´zyka ca∏ego tekstu.

Przypomnijmy, ˝e wed∏ug koncepcji C.G. Junga osobowoÊç (das Selbst) – to

przedmiot ca∏oÊciowej psychiki cz∏owieka, symbol charakteryzujàcy najwy˝szy

punkt rozwoju duchowego cz∏owieka, oÊrodek przeplatania si´ nieÊwiadomych

i Êwiadomych elementów psychiki ludzkiej, ów majàcy najwi´ksze znaczenie ide-

a∏, który graniczy z poj´ciem Boga (ãÂÈ·ËÌ 1977: 131). W istocie ca∏a nowa

literatura bia∏oruska ma swoje korzenie w patetycznym odrodzeniu si´ „osobo-

woÊci” cz∏owieka, której rozchwianie, a tym gorzej zniszczenie jest równoznacz-

ne z zanikiem tego konstytutywnego pierwiastka, ogólnonarodowego idea∏u, nie

mo˝na go „wymyÊleç” ani „stworzyç” na rozkaz. Idea∏ narodowy, narodowa idea

sà gwarantami twórczoÊci ˝yciowej narodu, bo jeÊli wcià˝ jeszcze trzeba je „two-

rzyç”, na nowo „formu∏owaç”, to znaczy, ˝e takiemu samemu „przeformu∏owa-

niu” zostanie poddany sam naród.

Kultura jest produktem symbolicznej dzia∏alnoÊci cz∏owieka, który, jak twier-

dzi∏ Ernst Cassirer, ˝yje nie tylko w universum fizycznym, ale i symbolicznym.

Zauwa˝my, ˝e symboliczne zagospodarowanie Êwiata odbywa si´ za poÊrednic-

twem j´zyka. J´zyk natomiast, zdaniem Wilhelma Humboldta, jest systemem sym-

boli, likwidujàcym we w∏asnym istnieniu sprzecznoÊci mi´dzy indywidualnym i po-

wszechnym, obiektywnym i subiektywnym; ponadto zostaje podkreÊlona zale˝noÊç

j´zyka od myÊlenia i zale˝noÊç myÊlenia od ka˝dego konkretnego j´zyka, zawie-

rajàcego w sobie samoistny narodowy system kwalifikacyjny, który okreÊla Êwia-

topoglàd nosicieli tego j´zyka i kszta∏tuje ich obraz Êwiata.

Cuius regio, eius lingua – w dos∏ownym przek∏adzie z ∏aciny znaczy: czyj kraj,

tego j´zyk. J´zyk okreÊla specyfik´ mitu narodowego – sposobu organizacji
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i harmonizacji Êwiata. Problem polega na tym, ˝e dzisiejsza Bia∏oruÊ, która ju˝

na poczàtku lat 90. XX wieku okaza∏a si´ byç w stanie nader specyficznej rady-
kalnej pluralnoÊci, nie mo˝e si´ zdecydowaç co do tak zwanego j´zyka „tytular-

nego”, co z kolei nie pozwala istnieç mitowi ogólnonarodowemu. W naszej stre-

fie kulturowej w ró˝nym stopniu zaznaczajà si´ co najmniej trzy systemy

mitologiczne, zgodnie z liczbà j´zyków, które majà „oficjalny” status: j´zyki ro-

syjski i bia∏oruski – de iure, a de facto – tak zwana pod wzgl´dem typologicznym

„mieszanka” – j´zyk „kreolski”, b´dàcy przedziwnà mieszankà dwóch wymienio-

nych wy˝ej systemów j´zykowych. Zauwa˝my, ˝e j´zyk bia∏oruski, faktycznie wy-

party ze sfery kontaktów oficjalnych, paƒstwowych, urz´dowych, a nawet z co-

dziennego ˝ycia, sta∏ si´ prawdziwie twórczym czynnikiem najnowszej literatury,

zw∏aszcza pi´knej (szczególnie cz´sto do „problemu j´zyka ojczystego” nawiàzu-

jà bohaterowie prozy historycznej – neoromantycy i samotni intelektualiÊci o „roz-

dwojonej duszy”, którzy zasn´li w wiejskiej szopie na sianie, a obudzili si´ na

asfalcie w mieÊcie), i tak zwanej prozy non fiction, która rozkwit∏a szczególnie

w ostatnim dziesi´cioleciu: Mój Bo˝e, jaki szcz´Êliwy jest nasz j´zyk! Na pewno

nikt inny tak nie kocha swojego j´zyka, jak my – garstka Bia∏orusinów, koÊç z jego

koÊci i ducha... Bez niego nas nie s∏ychaç, nie widaç, nic o nas nie wiadomo, je-

steÊmy niemi – jesteÊmy nikim.... i nikt nie mo˝e nas od niego uwolniç, nie uwal-

niajàc si´ od nas. On jest naszymi narodzinami, Êmiercià i zmartwychwstaniem...

(É‡ÎÛ·Ó‚¥˜ 1998: 120). Ciekawe, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç pisarzy najbardziej

czujàcych si´ Bia∏orusinami – to mieszkaƒcy miast w pierwszym pokoleniu (mo˝e

tylko z wyjàtkiem ostatniej – „urbanistycznej” – fali m∏odzie˝y literackiej. Wspó∏-

czesny stan jednego z najwa˝niejszych problemów literatury narodowej, a mia-

nowicie relacji mi´dzy wsià i miastem, ich pe∏ne napi´cia wspó∏istnienie w „we-

wn´trznym morzu” poszczególnego cz∏owieka, jego psychice, precyzyjnie

zdefiniowa∏ poeta-filozof AleÊ Razanaw w jednym ze swoich tekstów, których

gatunek sam okreÊla jako „znomy” (neologizm utworzony przez autora, b´dàcy

swoistym zlepkiem poj´ç odczuwania i myÊlenia: Droga i wieÊ – to dwa g∏ówne

obrazy w literaturze bia∏oruskiej. Ale jeÊli wczeÊniej droga prowadzi∏a do wsi, to

teraz jest raczej na odwrót: wieÊ wychodzi na drog´ (ê‡Á‡Ì‡Ÿ 1995: 219). Wyob-

cowanie si´ wielu bohaterów wspó∏czesnej literatury bia∏oruskiej ma miejsce ju˝

na poczàtku drogi: oderwawszy si´ od wsi rozumowo (racjonalnie, intelektual-

nie), nie mogà jednak poczuç miasta, przyjàç go emocjonalnie. Mo˝e dlatego,

˝e miasto i wieÊ od dawna ju˝ mówià ró˝nymi j´zykami (przy czym korzystajàc

z wielu znaczeƒ). Orbita tu∏aczek bohatera, który sta∏ si´ obcy dla „pierwszej”

(ma∏ej) ojczyzny, a nie sta∏ si´ swoim dla „drugiej” ojczyzny (du˝ej), w sensie

metafizycznym mo˝e zostaç rozwini´ta tak˝e jako odyseja j´zykowa, poszukiwa-

nie s∏owa, w którym krajanie/wspó∏czeÊni rozpoznajà prawdziwe imi´ ojczyzny.

Pisarze bia∏oruscy tworzà swój mit, nie bardzo liczàc na jego przychylny – na-

wet hipotetycznie – odbiór przez szerokie grono czytelników, choçby dlatego, ˝e

sami owi czytelnicy od po∏owy lat 90. dwudziestego wieku nabierajà coraz bar-

dziej charakteru wirtualnego. Krajowa literatura ju˝ z racji specyfiki kontekstu

spo∏eczno-politycznego skazana jest na „hermetycznoÊç” funkcjonowania. Dla-

tego poj´cie „szerokiego grona czytelników” staje si´ dla pisarza nieokreÊlone,

246 IRYNA SHAULIAKOVA-BARZENKA



sà oni zjawà; realni czytelnicy, choç nader nieliczni, za to ju˝ przez sam fakt ich

zainteresowania ksià˝kà bia∏oruskà zgodni sà z pisarzem bia∏oruskim co do spra-

wy najwa˝niejszej – wagi, jakà nadajà bia∏orosyjskoÊci, stajàc si´ prawdziwymi

wspó∏-autorami, subtelnie reagujàc na najmniejsze zmiany pejza˝u literackiego

i solidaryzujàc si´ z pisarzami pod wzgl´dem odmowy ok∏amywania samych sie-

bie, aby oszukaç innych: W okreÊlonych okresach – krytycznych – prze˝ywanych

przez kultur´ narodowà, ka˝dy przeci´tny utwór, ka˝da „nijaka” ksià˝ka stajà si´

nie po prostu aktem obcym kulturze i wymierzonym przeciwko niej. JeÊli chodzi o kul-

tur´ bia∏oruskà, to jej historia, jak wydaje si´, sk∏ada si´ niemal wy∏àcznie z takich

okresów krytycznych i dlatego to, co dla innych jest do przyj´cia, co „mo˝e byç”,

dla nas obiektywnie oznacza∏o – i oznacza – strat´ (ê‡Á‡Ì‡Ÿ 1995: 258). Bez wàt-

pienia ta stopniowa, ale dzisiaj wydajàca si´ nieodwracalnà hermetyzacja proce-

su literackiego prowadzi do globalnych zmian – zarówno w skali krajowej prze-

strzeni literackiej w ogóle, jak i na poszczególnych poziomach tekstu.

W szczególnoÊci obrazy – postaci zbiorowe, odbierane jako umowni „wzorcowi

bohaterzy” ró˝nych pokoleƒ, przy ca∏ym ich na pierwszy rzut oka krzyczàcym

braku podobieƒstwa, nie mogà ukryç swojego „pochodzenia” od Bia∏orusina,

który ju˝ w chwili uÊwiadomienia sobie swojej bia∏orosyjskoÊci „wybiera” rol´

i ˝ycie „obcego”, „cz∏owieka z marginesu”, „oficjalnego wariata”, a nawet w ogó-

le powierza mu si´ funkcj´ b∏azna, staje si´ on cz´Êcià show, bawiàc publicznoÊç

interesujàcà si´ wszelkimi kuriozami. Tak na przyk∏ad w 2003 roku Algerd Ba-

charewicz, najciekawszy chyba prozaik pokolenia „trzydziestolatków” (w ka˝-

dym razie jego „radykalnego” nurtu), zaproponowa∏ krajanom poznanie jedne-

go z rozdzia∏ów wielkiego artystycznego studium Gry, którà cz∏owiek codziennie

prowadzi sam ze sobà – tak w∏aÊnie okreÊli∏ sens tomu prozy ç‡ÚÛ‡Î¸Ì‡fl
‡Ù‡·ÓŸÍ‡ (Naturalna barwa). Charakterystyczne sà w∏aÊnie postaci, przemiesz-

czajàce si´ w ksià˝ce z tekstu do tekstu: pewne coÊ/pewien ktoÊ (istota, której

przeznaczeniem jest cierpienie) jest opisany w opowiadaniu çÂ Í‡Ì‡˛˜˚ ÙË„Û˚
(Nie dotykajàc figur) jako cz´Êç wyraênie surrealistycznego pejza˝u artystyczne-

go, a w utworze ÅÂÎ‡ÛÒ˚ Ì‡ Í˚¯Ú‡Î¸Ì˚ı ¯‡‡ı (Bia∏orusini na kryszta∏o-

wych kulach) okazuje si´ ju˝ czymÊ zwyk∏ym, codziennym, takim jak atrakcyjny

numer w cyrku „Bia∏orusini na ∏aƒcuchu”: Muzyka umilk∏a, Bia∏orusini zamarli

i bardzo lekko, jak baƒki mydlane, opadli na aren´. Zapalono Êwiat∏o, wyszed∏ ktoÊ

w czarnym ubraniu i wyprowadzi∏ Bia∏orusinów za kulisy, szarpiàc ordynarnie za

∏aƒcuchy. Ch∏opiec... cichutko zsunà∏ si´ ze swojego miejsca i pobieg∏ – mi´dzy no-

gami-nogami-nogami – tam, gdzie jeszcze chwia∏a si´ kurtyna. (...) Bia∏orusini byli

zupe∏nie mokrzy i z bliska nie tacy pi´kni, ale to nic, takà majà prac´. (...) Ch∏op-

cu nawet pozwolono podaç Bia∏orusinom przez pr´ty klatki jedzenie (Å‡ı‡˝‚¥˜

2003: 56). Deformacja samej rzeczywistoÊci w ksià˝ce Algerda Bacharewicza nie

zosta∏a podkreÊlona – bowiem jest traktowana jako norma, jako naturalne ob-

licze Êwiata.

Konstatacja „zniszczenia podstaw” – to wspólny, sta∏y element w dzisiejszej

literaturze. ˚ycie „w stanie zawieszonym” znajduje symboliczny wyraz w moty-

wie zm´czenia, który ma wszelkie szanse przekszta∏ciç si´ w sta∏y obraz bia∏o-

ruskiej literatury „epoki post”: Wszystko by∏o nie tak, nie podoba∏o si´, nie sma-
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kowa∏o. I nie by∏o to starcze zrz´dzenie, choleryczny nastrój. Zm´czenie, którego bak-

cyle rozprzestrzenia∏y si´ po samej epoce. Bowiem zbyt wielu pojawi∏o si´ nagle

zm´czonych ludzi tak˝e wokó∏ niego. (...) ˚ycie ich po˝era∏o, obgryza∏o do koÊci

lub rozdyma∏o do rozmiarów d´bowego kloca pozbawionego rdzenia. Sama tylko

ludzka pow∏oka bez wszelkiego Êrodka. (ä‡Á¸ÍÓ 1997: 37); Zaczynam odczuwaç

zm´czenie. A to jest ju˝ superchoroba. Z pewnoÊcià zauwa˝yliÊcie, ˝e zdrowych lu-

dzi jest coraz mniej. Trwa jakby selekcja na odwrót. Do wspó∏czesnego ˝ycia przy-

stosowujà si´ w∏aÊnie chorzy o niezrównowa˝onej psychice (ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜ 1997: 60).

Egzystencjalne zm´czenie przykrywa krajowà stref´ kultury na wzór sferycznej

kopu∏y. Odczuwanie kryzysowoÊci bytu, wyczerpania si´ (ca∏kowitego bàdê cz´-

Êciowego) tego, co by∏o i nieprzewidywalnoÊci tego, co ma nadejÊç, charaktery-

styczne dla sztuki fin de si¯cle w ogóle, dla Bia∏orusinów ulega jeszcze wzmoc-

nieniu z powodu permanentnej utraty narodowego ducha, poczucia to˝samoÊci
– dla wi´kszoÊci tragicznie nieokreÊlonej i uporczywie nieodczuwanej.

Z powodu „wyobcowaniu” krajowej kultury od kontekstu, literatura bia∏oru-

ska ostatnich trzydziestu lat XX wieku nie odczu∏a na sobie ca∏ej mocy oddzia-

∏ywania „dekonstrukcji postmodernistycznej”. W szczególnoÊci powy˝szy fakt

t∏umaczy ca∏kowity (sic!) brak w literaturze pi´knej koƒca XX–poczàtku XXI

wieku wielu tematów i fabu∏, odbieranych jako zabronione jeszcze w czasach

poszukiwaƒ i zdobyczy literatury narodowej, którym przyÊwieca∏a generalna li-

nia „realizmu socjalistycznego”. Na przyk∏ad od 1989 roku nie mieliÊmy ani jed-

nego utworu, w którym choçby poÊrednio zosta∏aby poruszona problematyka

mniejszoÊci seksualnych; jeÊli chodzi natomiast o wyró˝nienie jakkolwiek ukszta∏-

towanej „mniejszoÊci kulturowej”, która by∏aby nosicielem szczególnego typu kul-

tury – to chodziç tu mo˝e co najwy˝ej o opozycj´ „tradycjonalizmu” i „awan-

gardyzmu” jako strategii artystycznych, przy czym obie one sà budowane jako

konkretne interpretacje bàdê „urzeczowienie” tej samej koncepcji – bia∏orusko-
Êci. W tym sensie w tekstach „nowych” pisarzy, którzy jeszcze na poczàtku

lat 90. ubieg∏ego wieku w toku rozmaitych dyskusji o drogach rozwoju literatu-

ry pi´knej w kraju wyra˝ali sprzeciw wobec pisarzy „starych” (nawiasem mó-

wiàc, kryteria stanowiàce podstaw´ tej „opozycji binarnej” zarówno wtedy, jak

i dzisiaj wydajà si´ rozmyte, nieokreÊlone), powinni byli si´ pojawiç bohatero-

wie z marginesu, buntownicy, nonkonformiÊci etc. Jednak sami „nowi” pisarze

nie zechcieli podzieliç si´ s∏awà „pionierów nowego etapu rozwoju kultury” ze

swoimi bohaterami: w tekstach Adama Globusa, S∏awamira Adamowicza, Zmi-

tera Wiszniowa, Ilji Sina, Wal˝yny Mort, Wiki Trenas, Wolgi Gapiejewaj i in. dy-

stans mi´dzy autorem a bohaterem w pierwszej osobie zosta∏ sprowadzony prak-

tycznie do zera. Dlatego „bitw´ poetyk” realnie zast´puje „wojna niuansów

Êwiatopoglàdowych”, poniewa˝ sens ich opozycyjnoÊci wobec literatury „starej”

(radzieckiej, „przykrytej ró˝owà mgie∏kà”, jak pisze Siergiej Dubawiec), polega

na wyjaÊnianiu tego, komu w najwi´kszym stopniu uda∏o si´ pogodziç autentycz-

nà bia∏oruskà to˝samoÊç z duchem najnowszoÊci, ch´tnie si´gajàcej po egzo-

tyczne „pó∏fabrykaty”. Radykalnie nastawiona m∏odzie˝ literacka zaplàtane ˝y-

cie „tutejsze” okreÊla jako... tekst literacki, b´dàcy pod wzgl´dem przynale˝noÊci

gatunkowej tragifarsà: W zimowym zmierzchu pani B. wraca∏a do domu, przepe∏-
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niona wspomnieniami z dzieciƒstwa i ob∏adowana siatkami z zakupami. Akurat u∏o-

˝y∏a ostatni wiersz niezbyt skomplikowanego hokku, kiedy ktoÊ podbieg∏ do niej od

ty∏u i z∏apa∏ za jednà z siatek. Zdecydowa∏y sekundy: miecz sam wysunà∏ si´ z po-

chwy i pani B. poczu∏a w r´ce delikatny ch∏ód r´kojeÊci. Kiedy g∏owa opad∏a z ra-

mion w zasp´ Ênie˝nà, miecz by∏ ju˝ znów w pochwie. Lekcje, jakie dawa∏a pani

B. japoƒska wojowniczka ochraniajàca jej ojca-dyplomat´ – a jednoczeÊnie guwer-

nantka – okaza∏y si´ przydatne... Kiedy mruczàc g∏upià piosenk´, rozbrzmiewajàcà

we wszystkich filmach akcji, pani B. podesz∏a do cia∏a, lekkomyÊlne s∏owa uwi´z∏y

jej w gardle. W zaspie, z twarzà zwróconà ku niebu, le˝a∏a g∏owa jej jedynego syna

– studenta, lubiàcego po˝artowaç sobie, (niestety) by∏ego kapitana rejonowej dru-

˝yny weso∏ych i sprytnych (ß‚‡¯˜‡ÌÍ‡ 2004: 14). Z kolei bia∏oruski socart, który

reprezentujà teksty Jurasia Pacury, Usewa∏ada Garaczki, Algerda Bacharewicza

i nielicznych innych, w odró˝nieniu na przyk∏ad od rosyjskiego „wspó∏brata”,

pe∏en jest patosu narodowo-patriotycznego. W bia∏oruskiej literaturze pi´knej

„gra” jako podstawowa zasada modelujàca w ˝aden sposób nie chce si´ przyjàç,

jest odbierana jako coÊ obcego, choç nie pozbawionego b∏yskotliwoÊci:

é, Ï¥Î‡fl Ò˝ˆÛ ÌflÏÂˆÍ‡fl ÏÓ‚‡!
Å‡„‡ˆ¸ˆÂ Ú‚‡¥ı ÌÂ‚˚˜˝ÔÌ˚ı Í˚Ì¥ˆ
ÑÎfl ÏÓˆÌ‡„‡ — ÌÓ‚˚ı Ô‡ÏÍÌÂÌ¸ÌflŸ ‡ÒÌÓ‚‡,
ÑÎfl Í‚ÓÎ‡„‡ Ú˚ — ¥ ‡ÔÓ‡, ¥ Á¸Ì¥˜3…

(Å‡ı‡˝‚¥˜ 1998: 32)

Literatura bia∏oruska na prze∏omie tysiàcleci reprezentuje sobà nie tyle pró-

b´ modelowania nowego (lub przynajmniej ró˝nego od aktualnego) Êwiata, ile

dà˝enie do precyzyjnego odtworzenia „wypaczonej” rzeczywistoÊci, w której mu-

si istnieç ów „tutejszy”. Pisarz bia∏oruski – oto paradoksalna sytuacja dla ota-

czajàcego kontekstu! – tu i dzisiaj decyduje si´ przede wszystkim na realizm,

a nie wprawki postmodernistyczne, dekonstruktywistyczne i im podobne. Ekspe-

rymenty i odkrycia w sferze poszukiwaƒ formy twórczej, nawet w kr´gu samych

pisarzy, sà traktowane jako „gra sama w sobie”. Sami przedstawiciele pokolenia

„dwudziesto”-„trzydziestolatków” odnoszà si´ doÊç sceptycznie do prób okreÊle-

nia istoty i perspektyw awangardyzmu krajowego: Sub specie aeternitatis, rewolu-

cyjnoÊç bia∏oruskiej awangardy jest umowna, chwilowa, sytuacyjna, jest to pseudo-

rewolucyjnoÊç, namiastka rewolucyjnoÊci, gra w rewolucyjnoÊç. Gra w nià jest

bezsprzecznie ciekawa, ale jej obserwowanie z boku – nie jest nazbyt zabawne... (ôÛ

2003: 432) – konstatuje Maks Szczur, którego nazwisko stale widnieje wÊród „pio-

nierów” najnowszego „radykalizmu” w kraju. Z kolei poeta, t∏umacz, eseista

Andriej Chadanowicz nie kwestionuje istnienia u nas „sytuacji postmoderni-

stycznej”, ale „literatury postmodernistycznej” (w ka˝dym razie w tym sensie,

w jakim „postmodernizm” jest rozumiany w Êwiecie) nie znajduje w ojczyênie:

Stopniowo opad∏o podniecenie wokó∏ pierwszych burzliwych wystàpieƒ m∏odych pi-

sarzy i nagle okaza∏o si´, ˝e w literaturze nie mia∏a miejsca ˝adna rewolucja
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(ï‡‰‡ÌÓ‚¥˜ 2003: 446). W ten to sposób doÊç oryginalna przestrzeƒ literacka,

tworzona w latach 90. XX wieku i na poczàtku XXI wieku przez czasopisma

ä˚Ì¥ˆ‡ (Krynica), î‡„Ï˝ÌÚ˚ (Fragmenty), Arche, è‡Ï¥Ê (Pami˝), utrwalana

przez akcje ruchu awangardy ÅÛÏÅ‡Ï ã¥Ú (BumBamLit) i projekty ÑÛ„Ó„‡
ÙÓÌÚÛ Ï‡ÒÚ‡ˆÚ‚‡Ÿ (Drugi Front Literacki), do dzisiaj jest odbierana jak pew-

ne cia∏o obce, przypadkowy epizod radykalizmu w nieskazitelnej historii trady-

cjonalizmu. JednoczeÊnie wspomniani „radyka∏owie” sà traktowani przez Êrodo-

wisko literackie (i oko∏oliterackie) niezbyt przychylnie, nie od razu jako pariasi,

niedotykalni, ale bezsprzecznie widziani sà jako mniejszoÊç, sk∏adajàca si´ z „ob-

cych”. Z jednej strony bia∏oruska „wi´kszoÊç” pisarzy nie mo˝e odmówiç im ro-

dzinnych, ciep∏ych uczuç, poniewa˝ ich „radykalizm” czerpie soki z tej samej

bia∏oruskoÊci, której ÊwiadomoÊç przekszta∏ci∏a tak˝e starszych kolegów w spo-

∏eczno/kulturowo/narodowà „mniejszoÊç”, w takich nowych „dekabrystów”, któ-

rzy marzà o tym, aby przynieÊç ludowi prawd´, ale nie widzà, ˝e wkrótce nikt

ju˝ nie b´dzie tej prawdy rozumia∏, chocia˝by z powodu „banalnej” bariery j´-

zykowej. Pewnie w ka˝dym innym kontekÊcie kulturowym podobne wywody

mo˝na by∏oby przyjàç za „gr´ wyobraêni” twórców, którzy zawsze znajdujà si´

w opozycji wobec ideologii oficjalnej (a ju˝ tym bardziej zaszczepiajàcej agre-

sywnie pogodny patriotyzm). Ale kto choçby w przybli˝eniu zna logik´ i feno-

menologi´ bia∏oruskiej strefy kulturowej, dla tego jest oczywiste, ˝e wnioski wy-

ciàgni´te na podstawie analizy tekstów literackich napisanych przez pisarzy

nader ró˝nych (pod wzgl´dem wieku, preferencji artystycznych, Êwiatopoglàdu

itp.), sà tendencyjne dok∏adnie na tyle, na ile jest zideologizowana summa tych

czy innych elementów.

Szybko post´pujàca hermetyzacja bia∏oruskiego procesu literackiego sprzyja

wzmocnieniu tragicznego patosu, który w ostatnim dziesi´cioleciu sta∏ si´ decy-

dujàcym elementem w twórczoÊci pisarzy bia∏oruskich ró˝nych pokoleƒ. Dzisiaj

ca∏a ludzkoÊç prze˝ywa epok´ posttragicznà i pantragicznà, kiedy to, co by∏o naj-

bardziej niemo˝liwe z punktu widzenia humanizmu, ju˝ si´ sta∏o, kiedy znane sà

przyczyny i skutki, kiedy problematyczne sta∏o si´ istnienie ju˝ nie cz∏owieka, a ludz-

koÊci (èÎÂı‡ÌÓ‚‡ 1998: 92). Ale irracjonalny tragizm prze∏omu tysiàcleci dla Bia-

∏orusina ulega spot´gowaniu poprzez tragizm w∏asnej zag∏ady: nie jest potrzeb-

ny kontekstowi, pogrà˝onemu w tragedii osobistego osamotnienia, a otaczajàcy

„kosmos” – ojczysta strefa kulturowa – z rozdra˝nieniem odbiera sam fakt jego

istnienia. Bia∏orusin, próbujàc „opowiedzieç” o w∏asnym bycie, styka si´ w swo-

jej ojczyênie ze znakami i symbolami, Êwiadczàcymi o... nieobecnoÊci zarówno

samej OJCZYZNY, jak te˝ tych, którzy próbujà jà odnaleêç w przestrzeni stre-

fy. Wyobcowanie mi´dzy cz∏owiekiem a jego przestrzenià ˝yciowà zwi´ksza si´

ka˝dego dnia. Poczucie beznadziejnoÊci przerasta w rozpacz, z uwagi na spusto-

szenia w kulturze narodowej, moralnoÊci, sposobie ˝ycia, ludzie nie sà w stanie

obroniç si´ przed najazdem „langoljerów”, którzy razem z czasem zjadajà i pa-

mi´ç, nieub∏aganie zwi´kszajà dystans mi´dzy cz∏owiekiem a jego osobistym

Patmosem: ...Dani∏a Prusak zaniepokoi∏ si´, a potem przez kilka minut starannie

wpatrywa∏ w to miejsce, ale ciemnoÊci z tamtej strony by∏y równie g´ste, jak w naj-

bardziej oddalonym kàcie ogrodu i doszed∏ do wniosku, ˝e coÊ mu si´ po prostu
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przywidzia∏o, jednak coÊ nieokreÊlonego, jakiÊ l´k podÊwiadomie przeszkadza∏ mu

iÊç do domu i m´˝czyzna, po przeszukaniu kieszeni w poszukiwaniu zapa∏ek, wolno

ruszy∏ w kierunku budowli, starajàc si´ stàpaç jak najciszej, nie ha∏asowaç, jakby

szed∏ nie przez swojà dzia∏k´, a przez ziemi´ nieznanà i wrogà, i te myÊli, odkàd si´

tylko pojawi∏y, ju˝ go nie opuszcza∏y... (ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜ 2000: 89). Ciekawe, ˝e „obcy”
jako postaç zbiorowa jawnie lub poÊrednio wyst´pujà w wi´kszoÊci utworów

Jurija Stankiewicza, jednego ze wspó∏czesnych prozaików bia∏oruskich, chyba

najbardziej niejednoznacznie przyjmowanych zarówno przez innych pisarzy, jak

i czytelników. Chodzi o to, ˝e symboliczny obraz „obcych”, odbierany jako pro-

jekcja rzeczywistych kataklizmów spo∏ecznych najnowszej historii bia∏oruskiej,

stale jest ukazywany przez autora w kluczu apokaliptycznym. W powieÊci ã˛·¥ˆ¸
ÌÓ˜ – Ô‡‚‡ Ô‡ˆÛÍÓŸ (Szczury majà prawo lubiç noc) sama kompozycja tekstu

ma potwierdzaç globalny charakter kl´ski, którà Bia∏orusini jako etnos na swo-

jej ziemi ponoszà z r´ki „obcych”, w ogóle przecie˝ b´dàcych w wyraênej mniej-

szoÊci. Siedem cz´Êci („ÇÚÓÊÂÌËÂ/Wtargni´cie”, „èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ/Zbrodnia”,

„ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ/NapaÊç”, „èÎÂÌ/Niewola”, „èÓ·Â„/Ucieczka”, „ê‡ÁÓÂÌËÂ/Spusto-

szenie”, „àÒıÓ‰/Koniec”) tworzà kronik´ wtargni´cia „obcych” do prowincjo-

nalnego miasteczka bia∏oruskiego Janowska (bardziej typowego nie mo˝na by

znaleêç), którà mo˝na rozpatrywaç tak˝e jako kronik´ dziwnego oporu. Chodzi

o przeciwstawienie si´ jednego cz∏owieka – Dani∏y Prusaka – ca∏emu najazdo-

wi, najazdowi mniejszoÊci, którego to najazdu wi´kszoÊç nie ma szans odeprzeç:

nikt ich dawniej nie widzia∏ – ponaje˝d˝ali, Êciàgn´li do nich jeszcze wszelcy inni,

ruchami Browna brutalnie kipia∏o nieznane ˝ycie: biega∏y brudne dzieci, krzycza∏y

kobiety, a przed sklepami spo˝ywczymi t∏oczyli si´ brudni ludzie o obrzmia∏ych,

azjatyckich twarzach pokrytych czerwonymi ˝y∏kami... i stamtàd dolatywa∏y wcià˝

ostre histeryczne pokrzykiwania! (ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜ 2000: 25, 30). W miar´ rozwoju ak-

cji coraz wyraêniej rysuje si´ „strategia zjadania”, której podporzàdkowane sà

niezorganizowane zewn´trznie masy „uchodêców”: ten potok jest wszystko˝er-

ny, dlatego nie da si´ go zawróciç. Co mogà zmieniç p∏omienie nienawiÊci, nie-

zachwianej woli i sprzeciwu w oczach Dani∏y Prusaka, jeÊli za jakàÊ godzin´-

-dwie, w∏aÊnie gdy noc b´dzie zbli˝a∏a si´ ku koƒcowi, ci sami obcy pojawià si´ na

przedmieÊciu wielkiego miasta, stolicy i zajmà najpierw dom, który sobie ju˝ wcze-

Êniej upatrzyli, a troch´ póêniej kupili, i jak szczury do rana urzàdzà si´ w nim,

i wszystko b´dzie si´ u nich odbywaç tak, jak tutaj do dzisiejszej nocy, ale z jesz-

cze wi´kszym zapa∏em... (ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜ 2000: 94). Sytuacja „narodowego oczekiwa-

nia” („zguby”, „upadku”, „rozpadu” itd.) w znacznej mierze sprzyja upowszech-

nieniu Kafkowskiego niemal modelu interpretacji artystycznej rzeczywistoÊci.

Najpe∏niejsze i najbardziej konsekwentne wcielenie zyskuje ten model dzisiaj w∏a-

Ênie w twórczoÊci Jury Stankiewicza (á·¥‡Î¸Ì¥Í ÒÚ‡ı Û/Zbieracz strachu, ã˛·¥ˆ¸
ÌÓ˜ — Ô‡‚‡ Ô‡ˆÛÍÓŸ/Szczury majà prawo kochaç noc, ÅÂÒ‡Ô‡Ú‡Ï/Biesopotam,

èÒÂŸ‰‡/Pseuda i in.), chocia˝ jego elementy widoczne sà tak˝e w prozie Iwana

Amiakina (por. ë‡Ú‡Ì¥ÌÒÍ¥ ÚÛ/Szataƒska runda), echa tego modelu sà s∏yszal-

ne tak˝e w utworach Barysa Piatrowicza (por. î˝ÒÍ¥/Freski, ò˜‡Ò¸ˆÂ
Åõñú/Szcz´Êcie BYå) i u Andreja Fedarenki (por. ëÏÛÚ‡, opowieÊci ÇfiÒÍ‡/WieÊ,

ñÛ„ˆ‚‡Ì„, opowiadanie ñ‚Â‡Á¥Î‡ŸÍ‡/Izba wytrzeêwieƒ i in.) i u U∏adimira Nikla-
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jewa (por. èÓ¯˜‡/Proszcza). Ten sam Jurij Stankiewicz si´ga do bezpoÊrednie-

go wskazywania na b∏oto, jako miejsce ˝ycia jego rodaków, i choç te wskazania

wyst´pujà pojedynczo, to sà wielomówiàce. PodkreÊlajà jakby nieodwracalnoÊç

i nieunikniony charakter przekszta∏cenia cz∏owieka w „gada”, indywidualnoÊci –
w twór bez oblicza. JeÊli Franz Kafka przeÊledzi∏ koszmar codziennego („szere-

gowego”) przekszta∏cania si´ osobowoÊci w owada, obrzydliwà nikczemnoÊç, to

Stankiewicz obserwuje metamorfozy zachodzàce w innej skali – ogólnonarodo-

wej. Najbardziej niezawodnà oznakà totalnego charakteru zmian jest spokój, ja-

ki zachowujà masy „ulegajàce metamorfozie”. JeÊli dawniej b∏oto by∏o odbiera-

ne jako wyrazisty (choç te˝ nieco dydaktyczny) symbol obcego bytu, to dzisiaj

jest ono zwyk∏ym Êrodowiskiem ˝ycia, niemal przytulnym:

å‡fl ÄÈ˜˚Ì‡ — Ú˚ Ï‡fi Å‡ÎÓÚ‡,
á flÍÓ„‡ · ÛˆflÍ‡ˆ¸ — ‰˚ ÌÂ‡ı‚ÓÚ‡,
ÅÓ Ú˚ Ï‡fl, flÍ „˝Ú˚ ÒÛÏÌ˚ Ò‚ÂÚ,
üÍ ‡È, flÍ ÏÌÓ˛ ÒÚ‚Ó‡Ì˚ Ò‡ÌÂÚ4.

(òÌ¥Ô 1996: 26)

Znamienne, ˝e b∏oto, które obok domu, doli, jest jednym z archetypów kul-

tury bia∏oruskiej, we wspó∏czesnej literaturze pi´knej wyst´puje bynajmniej nie

za poÊrednictwem tradycyjnych symboli. „Tutejszy” Kupa∏y jako zbiorowy obraz-

-postaç w drugiej po∏owie XX wieku wyraênie znalaz∏ si´ w cieniu „ludzi na
b∏otach” Iwana Miele˝a (którego trylogia powieÊciowa è‡ÎÂÒÍ‡fl ıÓÌ¥Í‡/Kro-

nika poleska, poÊwi´cona prze∏omowemu dla ch∏opstwa bia∏oruskiego okresowi

kolektywizacji, zaczyna∏a si´ od powieÊci o tym samym tytule ã˛‰Á¥ Ì‡ ·‡ÎÓˆÂ/Lu-

dzie na b∏otach, napisanej w 1962 roku). W ka˝dym razie tak by∏o do koƒca lat

80. XX wieku, kiedy ówczeÊni dwudziesto-trzydziestoletni pisarze zjednoczyli si´

pod sztandarem „Tutejszych”, aby podjàç prób´ przekszta∏cenia dziwacznej (lub,

mówiàc inaczej – pewnie s∏abej) cechy charakteru narodowego w takà, którà mo˝-

na si´ szczyciç. Jednak, wnoszàc z utworów napisanych w ostatnim pi´tnastole-

ciu, b∏oto w ojczystej strefie kulturowej jest obdarzone mocà Proteusza, antycz-

nego boga, który umia∏ przybieraç ka˝dà postaç, w danym wypadku – „upodabniaç”

si´ do epoki. Zmiana postaci w przestrzeni s∏owa artystycznego materializuje si´

poprzez zmian´ imion. Zdaniem Piotra Wasiuczenki (prozaika, dramaturga, li-

teraturoznawcy, twórcy szczególnych literackich odmian gatunkowych – „filolo-

gem” i „petroglifów”) Postbia∏oruÊ pojawi si´ po Bia∏orusi, którà ˝eÊmy przegwiz-

dali. Nasta∏y ponure czasy postbia∏orusi i postbia∏oruskiej literatury (Ç‡Ò˛˜˝ÌÍ‡

2004: 133). W∏aÊnie pokolenie dzisiejszych „czterdziestolatków” demonstruje zdu-

miewajàcà wynalazczoÊç w sprawie przekszta∏cenia wad narodu w jego zalety,

a przecie˝ to pokolenie literackie najcz´Êciej – i zazwyczaj niesprawiedliwie –

jest oskar˝ane o brak patriotyzmu, chorobliwy pesymizm etc. W∏aÊnie w ∏onie

umownego pokolenia „Tutejszych” dojrzewa przekonanie, ˝e rehabilituje nas

ROLA, jakà od dawna powinien by∏ spe∏niç ka˝dy Êwiadomy Bia∏orusin dla umac-

niania w tradycyjnie niesprzyjajàcym Êrodowisku faktu realnej bia∏oruszczyzny, wraz
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z nieuchronnym odrodzeniem podstawowych atrybutów estetyki otoczenia...

(ÄÙ‡Ì‡Ò¸ÂŸ 2003: 379). Inaczej mówiàc: to, ˝e Bia∏orusin uÊwiadamiajàcy sobie

swojà bia∏oruskoÊç, jest dzisiaj postrzegany przez rodaków jako w pewnym stop-

niu dziwak, jest w∏aÊnie niezb´dnym warunkiem przysz∏ych triumfów narodowej

identycznoÊci. Czasy „mniejszoÊci”, jeÊli iÊç w Êlad za tà strategià, powinny nie-

uchronnie byç zastàpione epokà „wi´kszoÊci”. To, co dla innych jest powodem

do rozpaczy, dla pisarza bia∏oruskiego stanowi r´kojmi´ niewàtpliwego (co

prawda nazbyt „perspektywicznego”) sukcesu. W ten sposób trudna do wytrzy-

mania dziwacznoÊç ojczystego bytu rodzi nie mniej dziwacznà logik´ jego od-

zwierciedlenia w sztuce. Zresztà wspomniana dziwacznoÊç mo˝e wywrzeç wra-

˝enie tylko na kimÊ z zewnàtrz, „obcym”, bo „tutejszego” ju˝ w ogóle coraz

trudniej jest czymkolwiek zdziwiç...

Z j´zyka rosyjskiego prze∏o˝y∏a Wies∏awa Olbrych

Literatura

ÄÙ‡Ì‡Ò¸ÂŸ, ß‚‡Ì, 2003, „í‡Ï, ‰ÁÂ Ô‡˜˚Ì‡Âˆˆ‡ ‚Â˜Ì‡Òˆ¸...”, w: ÄÌÚ‡Îfi„¥fl ÒÛ˜‡ÒÌ‡„‡
·ÂÎ‡ÛÒÍ‡„‡ Ï˚Ò¸ÎÂÌ¸Ìfl, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, s. 365-381.

Å‡ı‡˝‚¥˜, ÄÎ¸„Â‰, 1998, „ì Ò˚Ï˝Ú˚˜Ì‡È Í‡¥ÌÂ”, w: í‡Á¥Í ·ÂÎ‡ÛÒÍ¥, å¥ÌÒÍ, s. 31-36.

Å‡ı‡˝‚¥˜, ÄÎ¸„Â‰, 2003, ç‡ÚÛ‡Î¸Ì‡fl ‡Ù‡·ÓŸÍ‡, åiÌÒÍ.

Å‡fl˚Ì, å¥ı‡Ò¸, 1997, „ã¥ÒÚ˚ ‰‡ ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡„‡ Òfl·‡ (Ex infernalis)”, w ä˚Ì¥ˆ‡ (‹ 10-

11), s. 41-49.

Ç‡Ò˛˜˝ÌÍ‡, èflÚÓ, 2004, Ä‰Î˛ÒÚ‡‚‡ÌÌ¥ ÔÂ¯‡Ú‚Ó‡: ã¥Ú‡‡ÚÛ‡ Ÿ Ù¥Î‡Î‡„ÂÏ‡ı ¥ ÔflÚÓ-
„Î¥Ù‡ı, åiÌÒÍ.

É‡ÎÛ·Ó‚¥˜, ãÂ‡Ì¥‰, 1998, á‡ˆÂÏÍ¥ Á¸ ÎÂ‚‡È Í¥¯˝Ì¥, åiÌÒÍ.

ÑÛ·‡‚Âˆ, ëfl„ÂÈ, 1998, ÑÁfiÌ¸Ì¥Í Ô˚‚‡ÚÌ‡„‡ ˜‡Î‡‚ÂÍ‡. 1989-1998, åiÌÒÍ.

ß‚‡¯˜‡ÌÍ‡, ÄÌ‡ÚÓÎ¸, 2004, „îÎÂÈÚ‡ Ñ‡Ê‰ÊÛ”, w: 12+1: äÓÌÍÛÒ Ï‡Î‡‰˚ı Î¥Ú‡‡Ú‡‡Ÿ
¥Ïfl ç‡Ú‡Î¸Î¥ ÄÒÂÌ¸ÌÂ‚‡È, åiÌÒÍ, s. 13-17.

àÎ¸ËÌ, àÎ¸fl, 1998, èÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÁÏ ÓÚ ËÒÚÓÍÓ‚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÒÚÓÎÂÚËfl: ˝‚ÓÎ˛ˆËfl Ì‡Û˜ÌÓ„Ó
ÏËÙ‡, åÓÒÍ‚‡.

ä‡Á¸ÍÓ, Ç¥ÍÚ‡, 1997, „Ñ‡ ÒÛÒÚ˝˜˚...”, w: èÓÎ˚Ïfl (‹ 5), s. 7-81.

äÛ‰‡‚Âˆ, ÄÌ‡ÚÓÎ¸, 1992, ëÏÂˆ¸ Ì‡ˆ˚flÌ‡Î¥ÒÚ‡, å¥ÌÒÍ.

ãÂÈ·ËÌ, Ç.å., 1977, èÒËıÓ‡Ì‡ÎËÁ Ë ÙËÎÓÒÓÙËfl ÌÂÓÙÂÈ‰ËÁÏ‡, åÓÒÍ‚‡.

èÎÂı‡ÌÓ‚‡, à.à., 1998, „ä‡ÚÂ„ÓËfl Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËË ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó,

ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Ë‰ÂÌËfl”, w: ãËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÓ„Â
ïïß ‚ÂÍ‡: å‡ÚÂË‡Î˚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË (åÉì, Ï‡È 1997), s. 9194.

èflÚÓ‚¥˜, Å‡˚Ò, 2004, ò˜‡Ò¸ˆÂ Åõñú, åiÌÒÍ.

ê‡„¥Ì, üŸ„ÂÌ, 2000, „è‡Í‡‡ÌÌÂ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ‡Òˆ˛ (è‡ Ì‡ˆ˚flÌ‡Î¸Ì˚ Ò¥Ì‰ÓÏ „‡ÒÍ¥‰‡Ì‡„‡

„ÌflÁ‰‡”), w: ã¥Ú‡‡ÚÛ‡ ¥ Ï‡ÒÚ‡ˆÚ‚‡ (18.02.), s. 5.

ê‡Á‡Ì‡Ÿ, ÄÎÂÒ¸, 1995, è‡Îfl‚‡ÌÌÂ Ÿ ‡ÈÒÍ‡È ‰‡Î¥ÌÂ, å¥ÌÒÍ.

ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜, û˚, 1997, „èÒÂŸ‰‡”, w: ä˚Ì¥ˆ‡ (‹ 7), s. 22-64.

ëÚ‡ÌÍÂ‚¥˜, û˚, 2000, ã˛·¥ˆ¸ ÌÓ˜ — Ô‡‚‡ Ô‡ˆÛÍÓŸ, å¥ÌÒÍ.

ï‡‰‡ÌÓ‚¥˜, ÄÌ‰˝È, 2002, „å˚ ÔÓÍÛÎ¸ ÌÂ Ì‡Ó‰Ê‡Ì˚ Ì‡Ó‰...”, w: ÇÂ¯ Ì‡ Ò‚‡·Ó‰Û, ê‡‰˚fi

ë‚‡·Ó‰Ì‡fl ùŸÓÔ‡, s. 65.

ï‡‰‡ÌÓ‚¥˜, ÄÌ‰˝È, 2003, „ùÔÓı‡ ÇflÎ¥Í‡È ê˝Ú‡‰‡ˆ˚¥, ‡Î¸·Ó ÅÂÎ‡ÛÒÍ‡fl Ô‡˝Á¥fl Á‡ŸÚ‡”,

w: ÄÌÚ‡Îfi„¥fl ÒÛ˜‡ÒÌ‡„‡ ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡„‡ Ï˚Ò¸ÎÂÌ¸Ìfl, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, s. 441-457.

òÌ¥Ô, Ç¥ÍÚ‡, 1996, Ç˚Í‡‰‡ÌÌÂ ùŸÓÔ˚, å¥ÌÒÍ.

253Paradoksy samoÊwiadomoÊci narodowej: bia∏oruskoÊç jako symbol przynale˝noÊci do…



ôÛ, å‡ÍÒ, 2003, „êÓÒÍ‚¥Ú ¥ Á‡ÌflÔ‡‰ ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡„‡ Î¥Ú‡‡ÚÛÌ‡„‡ ‡‚‡Ì„‡‰Û”, w: ÄÌÚ‡Îfi„¥fl
ÒÛ˜‡ÒÌ‡„‡ ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡„‡ Ï˚Ò¸ÎÂÌ¸Ìfl, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, s. 419-440.

SUMMARY

Paradoxes of National Self-awareness: Belorussianness as a Symbol of Belonging 
to Minority in the Present-day Belorussian Literature

Iryna Shauliakova-Barzenka’s article is concentrated on the researches into the aspect of

development in the recent Belorussian world-splitting connected with the formation of

specific national forms of existence and literature itself, and authentic culture as a whole: the

matter of question is about “inter-being” and “being on the verge”, which are considered as

a peculiar manner of putting the Belorussian on the right track in the infinite number of

cultural chronotops. In this context, the character’s perception (literary and realistic “universe”)

of Belorussianess themselves dooms them to play the role of “aliens” and “unauthorized

persons”, to play the role of minority in Belorussian cultural area.

The author attempts to review domestically produced poetry, prose, essay writing and

aims to present the most significant creations in the present-day literature, where the problem

of paradoxes of national culture is considered from the most striking angle - in view of both

the conception system and the artistic-aesthetic plane itself. A number of extraordinary

image-toposes are outlined in this work, and essentional features of collective characters

belonging to different literary generations are denoted.

The structure and logic of this article have two aims: first, to form a group of leitmotivs

and discoveries in recent Belorussian literature; second, to present the paradoxes in cultural

and literary Belorussian creations, paradoxes causing  Belorussians feel estranged from their

Belorussianness.
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Kulturoznawczego.

Libor Martinek, PhD. (ur. 15.1.1965 w Krnowie, Republika Czeska). Historyk literatury,

krytyk literacki i muzyczny, wyk∏adowca historii literatury czeskiej na Slezské univerzit˘ (Uni-

wersytecie Âlàskim) w Opawie, edytor zbiorów poetyckich, t∏umacz z j´zyków polskiego, an-

gielskiego i ukraiƒskiego. Mieszka w Opawie, które jest od dawna centrum kulturowym cze-

skiego Âlàska. Jako t∏umacz poezji polskiej wspó∏pracuje z Czeskim Radiem Praga i szeregiem

literackich czasopism. W∏asnà twórczoÊç poetyckà prezentowa∏ podczas imprez literackich
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organizowanych przez Gmin´ Pisarzy Czeskich w RC, Zrzeszenie Literatów Polskich w RC

oraz na kilku znaczàcych festiwalach poetyckich w Polsce, na Litwie i w Grecji. Jego wier-

sze by∏y wyró˝niane w ogólnopolskich konkursach poetyckich i nagradzane (m.in. 3. nagro-

da w konkursie „O skrzyd∏o Ikara”, Cierlicko 2000; 3. nagroda w „Konkursie Jednego Wier-

sza”, Warszawa 2000; 2. nagroda w konkursie „Granica”, Cieszyn 2001; 3. nagroda w konkursie

poetyckim na temat „Ziemia Cieszyƒska – moja Ma∏a Ojczyzna”, 2002); Nagroda Mi´dzy-

narodowa w konkursie poetyckim „O ludzkà twarz cz∏owieka” w KroÊnicy, 2003. W 1997 r.

twórczoÊç translatorska L. Martinka oraz jego dzia∏alnoÊç w zakresie popularyzacji poezji

polskiej poza granicami kraju zosta∏a uhonorowana laurem XXVI Warszawskiej Jesieni Po-

etyckiej. W ramach XXVI Mi´dzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu w 2003 r.

otrzyma∏ I. nagrod´ za t∏umaczenie poezji polskiej. W 2004 otrzyma∏ Nagrod´ Honorowà za

t∏umaczenie poezji polskiej w ramach Âwiatowego Dnia poezji pod patronatem Polskiego

Komitetu ds. UNESCO, Ministra Kultury i Prezydenta M.st. Warszawy. Autor publikacji

Polská literatura çeského T˘Æínska po roce 1945 (Literatura polska na Zaolziu po roku 1945),

Opava, 2004.

Alina Molisak, dr nauk humanistycznych, od 1993 r. pracownik Zak∏adu Literatury Polskiej

XX wieku w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 r. opubliko-

wa∏a monograficznà ksià˝k´ Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim. Stale wspó∏pra-

cuje z miesi´cznikiem Midrasz. Zainteresowania badawcze skupione na zagadnieniach dotyczà-

cych narracji o Zag∏adzie w literaturze, ˝ydowskiej to˝samoÊci dwudziestowiecznej oraz na

przestrzeni wielkomiejskiej jako istotnym terytorium w literaturze XX wieku.

Ihor Nabytowycz, urodzi∏ si´ w m. Stebnyk (woj. lwowskie) na Ukrainie w 1964 r. Studia fizy-

ko-matematyczne (1981-1986) i filologiczne (1989-1994) ukoƒczy∏ w WSP w Drohobyczu

(obecnie Paƒstwowy Uniwersytet Pedagogiczny). Studiowa∏ równie˝ na wydziale filozoficznym

Ukraiƒskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium (1994-1998), gdzie uzyska∏ tytu∏ doktora

filozofii – DPh (1997). Doktor filologii ukraiƒskiej (1999). Docent Katedry Teorii i Historii Li-

teratury Ukraiƒskiej Paƒstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Droho-

byczu (Ukraina), prof. nadzw. w Zak∏adzie Filologii Ukraiƒskiej UMCS w Lublinie (Polska).

Dziedziny badaƒ: historia literatury ukraiƒskiej i europejskiej, teoria literatury

Wa˝niejsze publikacje:

◊«ÑÓ„Ó·Ëˆ¸Í¥» ÓÏ‡ÌË: «èÂÂıÂÒÌ¥ ÒÚÂÊÍË» ß‚‡Ì‡ î‡ÌÍ‡ ¥ «Henryk Flis» ëÚ‡Ì¥ÒÎ‡‚‡

ÄÌÚÓÌ¥fl å˛ÎÎÂ‡ (ëÔÓ·‡ ÔÓ¥‚ÌflÎ¸ÌÓª ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË)”, 2005, w: î‡ÌÍÓÁÌ‡‚˜¥ ÒÚÛ‰¥ª,
t. 3, ÑÓ„Ó·Ë˜, s. 74-91; ãÂÓÌ¥‰ åÓÒÂÌ‰Á – ÎËˆ‡ Ò‚flÚÓ„Ó ¢‡‡Îfl. í‚Ó˜¥ÒÚ¸ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ‡
‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË, 2001, ÑÓ„Ó·Ë˜; éÒ‚‡Î¸‰ ÅÛ∂„‡‰Ú-û¥È äÎÂÌ:
◊ÊÂ·‡Í, Ï‡Ì‰¥‚ÌËÍ, ÎËˆ‡ ¥ ÔÓÂÚ…”, 2003, w: û¥È äÎÂÌ. ÇË·‡Ì¥ Ú‚ÓË, ÑÓ„Ó·Ë˜,

s. 5-41; èÓ·ÎÂÏË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ¸ sacrum-Û ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥, 2000, w: Å¥·Î¥fl ¥ ÍÛÎ¸ÚÛ‡.
á·¥ÌËÍ Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ, wyd. 1., óÂÌ¥‚ˆ¥ s. 71-74; Sacrum Û ÓÏ‡Ì¥ Ç‡ÒËÎfl Å‡ÍË ◊ÜÓ‚ÚËÈ
ÍÌflÁ¸”, 2002, w: DuchowoÊç i sacrum w literaturze emigracyjnej S∏owian Wschodnich, Lublin,

s. 263-272; Homo religiosus ‚ ÔÓËÒÍ‡ı Ò‡Í‡Î¸ÌÓ„Ó, 2004, w: éÔÔÓÁËˆËfl Ò‡Í‡Î¸ÌÓÂ/Ò‚ÂÚÒÍÓÂ
‚ ÒÎ‡‚flÌÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ, åÓÒÍ‚‡ s. 232-239; Koncepcja stosunków polsko-ukraiƒskich w „Po-

wieÊci minionych lat”, 2002, w: Polska-RuÊ-Ukraina – jedenaÊcie wieków sàsiedztwa, Lublin-

-Lwów, s. 17-22; „Scriptural Themes in Twentieth-Century Ukrainian Prose”, 1997, w: The

Ukrainian Review, London, nr 1, s. 64-72.

Octavia Nedelcu, docent dr na Wydziale J´zyków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Buka-

reszcie (przy serbistyce). Urodzi∏a si´ w 1957 r. w Rumunii (miejscowoÊç Cenei). Jest absol-

wentkà ww. uniwersytetu (1980 r., specjalnoÊç serbsko-francuska). Jest znanà i cenionà t∏u-

maczkà z literatury serbskiej i chorwackiej (prze∏o˝y∏a na j´z. rumuƒski: M. Crnjanskiego,

Dubrawk´ UgreÆiç, Svet´ Lukiç i in.) Interesuje si´ naukowo wspó∏czesnym teatrem serbskim,

antropologià kulturowà, kulturà serbskà. Pracowa∏a wiele lat jako redaktor w wydawnictwie
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Kriterion dla mniejszoÊci narodowych. Kierunek zainteresowaƒ: zwiàzki literackie rumuƒsko-

-serbskie, teoria i praktyka przek∏adu, wspó∏czesna literatura serbska.

Publikacje:

Studia, rozprawy, artyku∏y, recenzje z dziedziny stylistyki literackiej oraz historii literatury

serbskiej, m.in. monografia TwórczoÊç Milosza Crnjanskiego mi´dzy tradycjà a innowacjà (te-

mat rozprawy doktorskiej, wyd. Uniwersytetu w Bukareszcie, 1999) oraz skrypt Historia sta-

roserbskiej literatury (wyd. Universal Dalsi, Bukareszt 2000). Komunikaty i referaty na ró˝nych

sesjach i sympozjach krajowych i mi´dzynarodowych (np. w Belgradzie na mi´dzynarodowym

kolokwium dla t∏umaczy). Przygotowa∏a do druku i redagowa∏a dwuj´zyczne wydanie tomu

Mihai Eminescu. Wybrane dzie∏a/Mihaj Eminesku. Izbrana dela (wyd. Elion, Bukareszt 2000).

Andrzej Nowosad, dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo∏ecznej Uniwer-

sytetu Jagielloƒskiego w Krakowie. Slawista (specjalnoÊç bu∏garystyka), filmoznawca, t∏umacz.

Wspó∏pracownik Sekcji Polskiej Radia BBC, nowojorskiego Nowego Dziennika, paryskiego

Nowego Tygodnika i tygodnika Polityka.

Kierownik serii wydawniczej Wydawnictwa Platan „Âwiadectwa minionych lat”, w której

znajdà si´ starodruki ruskie oraz r´kopisy dotyczàce stosunków polsko-ruskich XVII w.

Transformacjà polityczno-gospodarczà w krajach postkomunistycznych zajmowa∏ si´ pracu-

jàc w OÊrodku Studiów Wschodnich Ministerstwa Gospodarki. W latach 1999-2000 by∏ rad-

cà ambasady, dyrektorem Instytutu Polskiego w Sofii. Od 2002 r. prowadzi goÊcinne wyk∏a-

dy na uniwersytetach w Wielkim Tyrnowie (Bu∏garia). W 2005 r. zosta∏ odznaczony „Medalem

Tysiàclecia – Car Symeon” i dyplomem Ministerstwa Kultury Republiki Bu∏garii za wk∏ad

w rozwój kultury bu∏garskiej. Autor jest cz∏onkiem Komisji Literatury Porównawczej przy

Mi´dzynarodowym Kongresie Slawistów w Lublanie na lata 2003-2008, cz∏onkiem Towarzy-

stwa Mickiewiczowskiego.

Opublikowa∏: Przekszta∏cenia polityczne i gospodarcze w obwodzie kaliningradzkim Federacji

Rosyjskiej wobec procesów integrujàcej si´ Europy, w: Paƒstwo, gospodarka, spo∏eczeƒstwo w in-

tegrujàcej si´ Europie, materia∏y konferencyjne pod red. Klemensa Budzowskiego, Kraków 2003;

Å˙Î„‡Ëfl – ÓÔÓÌ‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Å‡ÎÍ‡ÌËÚÂ, ç‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ë‰Â‡Î, ‚˙Ì¯Ì‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó, 2003; Ukraine-Pologne, un partenariat stratgique – Une perspective

polonaise par Bogdan Klich et Andrzej Nowosad, w: L’Ukraine, nouvel acteur du jeu interna-

tional, sous la direction de Anne de Tinguy, Bruylant-Bruxelles 2000, L.G.D.J. – Paris 2001,

Partie II – Entre l’est et l’ouest, une politique d’indépendance.

Iryna Shauliakova-Barzenka, doktor nauk filologicznych, kierownik katedry dziennikarstwa

w Instytucie Parlamentaryzmu i Przedsi´biorczoÊci (Miƒsk, Bia∏oruÊ); krytyk literacki; w kr´-

gu jej zainteresowaƒ badawczych znajduje si´ poetyka utworu literackiego w aspekcie histo-

ryczno-genetycznym i ewolucyjnym, typy ÊwiadomoÊci artystycznej w Êwietle dynamiki epok li-

terackich, analiza prawid∏owoÊci i tendencji rozwoju wspó∏czesnego procesu literackiego.

Podstawowe publikacje:

É‡ÎÂ˝¥ ÒÌÓŸ, å¥ÌÒÍ, 1995; ëÂÌÚ˚ÏÂÌÚ‡Î¸Ì‡Â Ô‡Îfl‚‡ÌÌÂ: ì Í˚Ú˚˜Ì˚ı ÒÛÚ‡˝ÌÌflı
(ÄÚ˚ÍÛÎ˚, ˝ˆ˝ÌÁ¥¥) / è‡‰ Ì‡‚ÛÍ. ˝‰. ã. ÑÁ. ë¥Ì¸ÍÓ‚‡È, å¥ÌÒÍ, 2000; í̋ Ó˚fl Î¥Ú‡‡ÚÛÌ˚ı
ÚÓÔ‡Ÿ: ÏÂÚ‡Ù‡‡ ¥ Ò¥Ï‚‡Î („ÂÌÂÁ¥Ò, ˝‚‡Î˛ˆ˚fl, Ú˝Ì‰˝Ìˆ˚¥ ‡Á‚¥ˆˆfl): ÄŸÚ‡˝ÙÂ‡Ú
‰˚ÒÂÚ‡ˆ˚¥ Ì‡ ‡Ú˚Ï‡ÌÌÂ ‚Û˜ÓÌ‡È ÒÚÛÔÂÌ¥ Í‡Ì‰˚‰‡Ú‡ Ù¥Î‡Î‡„¥˜Ì˚ı Ì‡‚ÛÍ, å¥ÌÒÍ 2001;

„Ç ÔÓËÒÍ‡ı ÛÚ‡˜ÂÌÌÓ„Ó àåÖçà: çÓ‚ÂÈ¯‡fl ·ÂÎÓÛÒÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡: ÍÓÌÚÂÍÒÚ Ë ÔÓ‰-

ÚÂÍÒÚ”, w: çfiÏ‡Ì, 2000 (‹ 3), s. 220-236; „åÂÚ‡Ù‡‡ ¥ Ò¥Ï‚‡Î Û Ô‡˝Ú‡ÎÓ„¥¥ Ú‡‰˚ˆ˚flÌ‡Î¥ÁÏÛ

(ùÔÓı‡ Ä‰‡‰Ê˝ÌÌfl)”, w: å¥Ù‡ÎÓ„¥fl – î‡Î¸ÍÎÓ – ã¥Ú‡‡ÚÛ‡: è‡·ÎÂÏ˚ Ô‡˝Ú˚Í¥.
ç‡‚ÛÍÓ‚˚ Á·ÓÌ¥Í, å¥ÌÒÍ 2002, s. 94-106; „áÓÌ‡ ÏÂÚ‡Ù‡˚”, w ÄÌÚ‡Îfi„¥fl ÒÛ˜‡ÒÌ‡„‡
·ÂÎ‡ÛÒÍ‡„‡ Ï˚ÒÎÂÌÌfl, çÂ‚ÒÍËÈ èÓÒÚÓ, ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ 2003,  s. 352-364; „Portrait

de famille Ì‡ ÙÓÌÂ ÔÓŸÌ¥ ¥ ÒÓÌÂ˜Ì‡„‡ Á‡ˆÏÂÌÌfl (ó‡ÒÓÔ¥ÒÌ‡fl Ô‡˝Á¥fl 2001 „Ó‰‡)”, w: å‡-
Î‡‰ÓÒˆ¸, 2003 (‹ 2), s. 116-129; „ç‡ÈÌÓŸ¯‡fl Î¥Ú‡‡ÚÛ‡: ‚˚fl‚˚ ¥ ÔÂÒÔÂÍÚ˚‚˚ ÌÂ-‡Ò‡·Ó‚‡È

Ï‡ÒÚ‡ˆÍ‡È Ò‚fl‰ÓÏ‡Òˆ¥”, w: ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚fl Ô‡·ÎÂÏ˚ Ú˝Ó˚¥ Î¥Ú‡‡ÚÛ˚ ¥ Ù‡Î¸ÍÎÓÛ: è‡ˆ˚
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˜ÎÂÌ‡Ÿ Í‡ÙÂ‰˚ Ú˝Ó˚¥ Î¥Ú‡‡ÚÛ˚ ÅÂÎ‰ÁflÊÛÌ¥‚ÂÒ¥Ú˝Ú‡, å¥ÌÒÍ 2004, s. 63-70; „ê‡ÒÍÓ¯‡

‚˚Ú‚Ó˜‡Òˆ¥ (ßÌÚ˝Ô˝Ú‡ˆ˚fl flÍ ¥‰˝‡Î‡„ÂÏ‡ Ì‡ÈÌÓŸ¯‡È ÍÛÎ¸ÚÛ˚)”, w: ã¥Ú‡‡ÚÛ‡ ¥
Ï‡ÒÚ‡ˆÚ‚‡ (1.04.2005), s. 14; „ëÛ˜‡ÒÌ‡fl ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡fl ÔÓÁ‡: Ï‡‡Î¸Ì‡-Ù¥Î‡ÒÓÙÒÍ‡fl Ô‡·ÎÂ-

Ï‡Ú˚Í‡”, w: ÅÂÎ‡ÛÒÍ‡fl ÏÓ‚‡ ¥ Î¥Ú‡‡ÚÛ‡, 2005 (‹ 3, 4), s. 57-64, 46-50, etc.

Aleksandr Niko∏ajewicz Szczup∏ow, ur. w 1949 r. w Moskwie. Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Historyczny

w Moskiewskim Instytucie Pedagogicznym. Jest autorem m.in. tomów poezji: èÂ‚‡fl Î˚ÊÌfl
(åoskwa 1976), ëÂÂ·flÌ‡fl ËÁÌ‡ÌÍ‡ (åoskwa 1979), èÂÂıÓ‰Ì˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ (åoskwa 1980),

èÓ‚ÚÓÂÌËÂ ÌÂÔÓÈ‰ÂÌÌÓ„Ó (åoskwa 1985), èÓÎÂ ·ÓÎË (åoskwa 1986), àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÊÂÎ‡ÌËÈ
(åoskwa 1989), äÓÌˆÂÚ ‰Îfl ¯Ô‡„Ë Ò ÓÍÂÒÚÓÏ (åoskwa 2004); powieÊci àÏfl
Ú‡ÈÌ˚ (åoskwa 2004). W ostatnich latach wyda∏ (wspólnie z T. Mak∏owskim i M. Klejnem)

kilka zbiorków wspó∏czesnego slangu i fokloru ustnego: Ü‡„ÓÌ-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÚÛÒÓ‚ÍË (åoskwa 1997), Ü‡„ÓÌ-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÈ ÚÛÒÓ‚ÍË (åoskwa 1997),

Ü‡„ÓÌ-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÚÛÒÓ‚ÍË (åoskwa 1998), ëÎÂÌ„ ÒÓ‚Í‡ (ÄÎÏ‡Ú˚-è‡„‡

1994), äÚÓ ÂÒÚ¸ ıÛ. åËÌË-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÍÎË˜ÂÍ (åoskwa 1999).

Boris Âkvorc urodzi∏ si´ w Karlovacu (Chorwacja) w 1962 roku. Ukoƒczy∏ studia na Uniwer-

sytecie Zagrzebskim (z wyró˝nieniem), a nast´pnie w 1991 roku zosta∏ mianowany wyk∏a-

dowcà na kroatystyce w Macquarie University (Sydyney, Australia). Opublikowa∏ ponad dwa-

dzieÊcia pi´ç artyku∏ów naukowych w kilku uznanych czasopismach w Chorwacji, Australii,

Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Aktualnie jest starszym wyk∏adowcà w Macquarie

University.

Jest autorem pi´ciu ksià˝ek opublikowanych w Chorwacji i Australii: Ironija i roman: w KrleŒi-

nim labirintima (2003, Ironia i powieÊç: w labiryntach KrleŒy); Nema afrodizijaka do usamlje-

nosti: Antologija australske kratke priçe (2004, Nie ma afrodyzjaków lepszych ni˝ samotnoÊç:

Antologia opowiadaƒ australijskich); Australski Hrvati: mitovi i stvarnost, t. I-II (2005, Austra-

lijscy Chorwaci: mity i rzeczywistoÊç); When a Man Gets Terribly Frightened: A Selection of Con-

temporary Croatian Short Prose (Sydney i Zagrzeb 2005, Kiedy cz∏owiek zaczyna si´ strasznie

baç: wybór wspó∏czesnych opowiadaƒ chorwackich) oraz Gorak okus preÆuçenog: ironija i iro-

niçno u tekstu i kontekstu hrvatske knjiŒevnosti (2005, Gorzki smak przemilczenia: ironia i iro-

nicznoÊç w tekÊcie i kontekÊcie literatury chorwackiej).

Jest jednym z redaktorów serii „Croatian Studies Review”, publikowanej przez Croatian

Studies Centre.

Urszula Âmietana, dr nauk humanistycznych – zajmuje si´ literaturà kobiecà i krytykà femi-

nistycznà; pracuje w Wydawnictwie Akademickim „˚ak” w Warszawie; publikowa∏a m.in.

w Zadrze, Pograniczach, Czasie Kultury, Opcjach i Borussii.

Ludvík Ât˘pán (ur. 1943) mieszka w Brnie w Republice Czeskiej, jest naukowcem, pisarzem

i t∏umaczem, przede wszystkim literatury polskiej. Studiowa∏ psychologi´ i histori´ sztuki, by∏

dziennikarzem, pisa∏ dla radia i telewizji, t∏umaczy∏ i drukowa∏ swoje ksià˝ki. Zaocznie ukoƒczy∏

(1991) polonistyk´, bohemistyk´ i pedagogik´, w 1997 zrobi∏ doktorat a w 2001 r. habilitowa∏

si´ na podstawie pracy Vyvoj Œánrového systému polské literatury – od renesance k postmoderni-

smu.

Od 1987 r. wyk∏ada w Instytucie Slawistyki Wydzia∏u Filozoficznego Uniwersytetu im. Ma-

saryka w Brnie teori´ literatury, histori´ literatury polskiej i literatur zachodnios∏owiaƒskich

i specjalizuje si´ w problematyce genologicznej. Jest kierownikiem katedry J´zyków i Litera-

tur Zachodnios∏owiaƒskich, cz∏onkiem kolegium redakcyjnego i redaktorem prowadzàcym cza-

sopisma Slavica Litteraria, dyrektorem stowarzyszenia naukowego Ârodkowoeuropejskie Cen-

trum Studiów S∏owiaƒskich, cz∏onkiem Komisji Literatury Porównawczej Mi´dzynarodowego

Komitetu Slawistów itd.
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Opublikowa∏ w Republice Czeskiej i za granicà ponad 50 artyku∏ów naukowych, ok. 20

ksià˝ek z zakresu literatury pi´knej (wiersze, proza, literatura dla dzieci i m∏odzie˝y), kilku

t∏umaczeƒ oraz dzie∏ naukowych (Polská epigramatika – Œánry fraÆka a epigram ve spektru

malych literárních forem, 1998; Vyvoj Œánrového systému polské literatury (od renesance k post-

modernismu), 2000; Hledání tvaru. Vyvoj forem polskych literárních ŒánrA (poezie a próza), 2003;

Pohledy na slovanské literatury, 2003; Struçny nástin d˘jinného vyvoje polské literatury, 2005).

Krzysztof Wroc∏awski, urodzi∏ si´ 28.09.1937 r. w Radomiu. Po ukoƒczeniu liceum ogólnokszta∏-

càcego w Radomiu w 1954 r. w latach 1954-1960 studiowa∏ geologi´ na Uniwersytecie War-

szawskim, uzyskujàc tytu∏ magistra petrografii, a nast´pnie w latach 1960-1965 filologi´ s∏o-

wiaƒskà na Uniwersytecie Warszawskim i uzyska∏ tytu∏ magistra filologii serbsko-chorwackiej

w roku 1965.

W latach 1965-1978 pracowa∏ w Instytucie J´zyka Literatury i Kultury Polskiej dla Cudzo-

ziemców („Polonicum”) na Uniwersytecie Warszawskim jako asystent (w latach 1967-1970 by∏

lektorem j´zyka polskiego na Uniwersytecie w Skopju), nast´pnie wyk∏adowca, a po uzyska-

niu w roku 1974 stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych – adiunkt, po uzyskaniu

zaÊ w roku 1976 stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa s∏owiaƒskie-

go – docent.

Od roku 1978 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Filologii S∏owiaƒskiej (obecna na-

zwa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Po∏udniowej) Uniwersytetu Warszawskiego – od roku

1994 na stanowisku profesora tego˝ Uniwersytetu. Jest cz∏onkiem zwyczajnym Towarzystwa

Naukowego Warszawskiego, a tak˝e cz∏onkiem Komitetu S∏owianoznawstwa przy PAN od kil-

ku kadencji (w obecnej kadencji cz∏onkiem Prezydium).

Tibor ˚ilka, profesor, doktor habilitowany, jeden z za∏o˝ycieli znanego s∏owackiego centrum

naukowego Gabinetu Komunikacji Literackiej (obecnie Instytutu Literackiej i Artystycznej

Komunikacji) Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Jest profesorem tam˝e, a od ro-

ku 1993 tak˝e profesorem uniwersyteckim Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Katolickiego Pa-

zmanya w Budapeszcie, obecnie w Piliscsabie). Zajmuje si´ semiotykà, stylistykà, narratologià,

poetykà i krytykà literackà. Za dzia∏alnoÊç krytyczno-literackà otrzyma∏ presti˝owà nagrod´

s∏owackà Alexandra MatuÆki. Pierwsze ksià˝ki wyda∏ w j´zyku w´gierskim, m.in. A stílus hírértéke

(Informaçná hodnota Ætylu, 1973), Stilisztika és statisztika (Stylistyka i statystyka, 1974), Poétikai

szótár (Poeticky slovník, 1977). W latach dziewi´çdziesiàtych skupi∏ si´ w swych badaniach na

modernizmie i postmodernizmie. Opublikowa∏ m.in.: Tema a Ætyl v postmodernizme (1991), Text

a posttext (1995), Od moderny k postmoderne (1997), Postmoderná semiotika textu (2000); w na-

st´pnej dekadzie sporo uwagi poÊwi´ci∏ tak˝e literaturze i kulturze chrzeÊcijaƒskiej.

Jest redaktorem i wspó∏autorem 7 tomów prac zbiorowych: Interpretácia umeleckého textu

(1981), Literárny text v postmoderne (1995), Textové podoby postmoderny (1996), Od moderny

k postmoderne (1997), Intertextualita v postmodernom umení (1999), Krestanská literatúra

a masmédiá (2000), Duchovnost ako princíp tvorby (2001), Krestanské divadlo v zrkadle doby

(2001). Jego rozprawy i studia ukaza∏y si´ te˝ w j´zyku niemieckim – Modernismus und Post-

modernismus (1995), angielskim – Tracing Literary Postmodernism (1998) i w´gierskim – Ke-

reszténység, kultúra, közélet (2001) i Író a senki földjén (2002). Jest cz∏onkiem Komisji Badaƒ

Porównawczych nad Literaturami S∏owiaƒskimi oraz cz∏onkiem Komisji Stylistyki i Poetyki

Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów, wchodzi tak˝e w sk∏ad Komitetu Wykonawczego In-

ternational Association for Semiotic Studies.
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Niniejszy tom – MniejszoÊci – zamyka cykl opracowaƒ tematu „Literatury s!owiaƒ-
skie po 1989 roku w dialogu z Europà i Êwiatem. Nowe zjawiska, tendencje, perspek-
tywy”, finansowanego przez KBN, a realizowanego w trybie Mi´dzynarodowej Sieci
Naukowej w latach 2003–2005. Tom pierwszy ukaza! si´ pod tytu!em Transformacja
(red. Halina Janaszek-Ivaničková), tom drugi pod tytu!em Feminizm (red. Ewa
Kraskowska), tom trzeci pod tytu!em PodmiotowoÊç (red. Barbara Czapik-Lityƒska).

Ten zbiór tekstów opowiada o kilku wàtkach mniejszoÊciowych, przedstawianych
i dyskutowanych w nauce, literaturze pi´knej i powa˝nej publicystyce krajów s!owiaƒ-
skich. Jest to lektura – dzi´ki swej komparatystycznej konstrukcji – pouczajàca,
momentami zaskakujàca, dotyka bowiem najbardziej wra˝liwych nerwów spo!e-
czeƒstw wspó!czesnych.

Fragmenty recenzji tomu MniejszoÊci:

„Ksià˝ka ta opowiada o nowym doÊwiadczeniu konfrontacji z Obcym/Innym, jakie
sta!o si´ i wcià˝ si´ staje udzia!em spo!eczeƒstw wschodnioeuropejskich. Ale nowym
doÊwiadczeniem jest równie˝ przygoda literatury, która podejmuje wysi!ek interpretacji
Êwiata ludzkiego, aby nie sta! si´ on obcym nam labiryntem, rodzàcym tylko poczucie bez-
silnoÊci i pragnienie zniszczenia.

Obrona mniejszoÊci, w którà anga˝uje si´ literatura, staje si´ jednym z najistotniejszych
zadaƒ demokracji. Zresztà, czy nie tym ró˝ni si´ ona od innych ustrojów, ˝e gwarantuje
prawa tym, którzy nie dysponujà przewagà liczebnà? Byç wolnym oznacza mi´dzy innymi
móc zachowaç inne od wi´kszoÊci zdanie, w!asny obyczaj, pami´ç odr´bnej przesz!oÊci.

/.../ Ksià˝ka poÊwi´cona jest literackiej obronie ró˝norodnoÊci Êwiata i sama jest bar-
dzo ró˝norodna, europejska.”

Andrzej St. Kowalczyk

„Na tom zatytu!owany MniejszoÊci sk!adajà si´ artyku!y o ró˝nym charakterze. Z jed-
nej strony mamy artyku!y teoretyczne, które proponujà zbiory poj´ç za pomocà których
mo˝na by scharakteryzowaç problematyk´ mniejszoÊci, a z drugiej – artyku!y socjologicz-
no-historyczne, które omawiajà ˝ycie konkretnych mniejszoÊci narodowych i wreszcie
– artyku!y omawiajàce problematyk´ literatury tworzonej przez mniejszoÊci seksualne lub
te˝ opisujàce ich ˝ycie. W omawianym tomie pojawiajà si´ równie˝ artyku!y o ambicjach
syntetyzujàcych, które !àcznie omawiajà wszystkie wymienione aspekty.”

Antoni Chojnacki
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