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Prezentacje

Marcel CORNIS-POPE

Międzykulturowe opowieści w  hybrydowych ramach. 
O  pisaniu historii literatury Europy 
Środkowo -Wschodniej

W  swoich uwagach na tem at książki New literary history o f America (‘Nowa h i
storia literatury  am erykańskiej’, ed. M arcus Greil i W erner Sollors 2009) Priscilla 
W ald pisze: „H istoria literatury  wcale nie um arła. Zarówno gatunki, jak i dyscy
pliny są dynam iczne, podobnie jak samo pojęcie literackości” [Wald, s. 1]. Zasa
dą, którą kierowano się w New literary history o f America, wyjaśnia dalej autorka, 
jest pryzmatyczność, zbieranie rozm aitych perspektyw  teoretycznych, oferowanie 
czytelnikowi „karnawału stylów, głosów i tem atów ”. Poszczególne rozdziały m o
nografii „są jak chwile w historii, obrazy, które łatwo łączą się z innym i i pom aga
ją czytelnikowi dostrzec tworzące się m iędzy epokam i układy” [tamże].

Pryzmatyczny, w ielokulturow y i m ultim edialny  do pewnego stopnia model 
h istorii literatury  opisywany przez W ald pojawił się wcześniej w kilku  historiach, 
łącznie z tą, którą dziś przedstawiamy. Książka History o f the literary cultures o f East
-Central Europe (‘H istoria literackich ku ltu r Europy Środkowo-W schodniej’), k tó
rej kolejne tom y wydawaliśmy z Johnem  N eubauerem  przez ostatnich dziesięć 
lat, jest odpowiedzią na epokowe wydarzenia, jakie m iały miejsce po zburzeniu 
m uru  berlińskiego. To pierwsze ponadnarodowe studium  obszaru kulturowego 
i literackiego rozciągającego się od krajów bałtyckich na północy do Bułgarii i Al
banii na południu , od U krainy i M ołdawii na wschodzie do Czech na zachodzie. 
Jest to praca zbiorowa ponad 130 autorów z Europy (Wschodniej i Zachodniej), 
Stanów Zjednoczonych, K anady oraz A ustralii, która została sfinansowana przez
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In ternational Com parative L itera ture Association. N ie stanowi chronologicznie 
ułożonej opowieści, to raczej eksperym ent w pisaniu  h istorii literatury. In tereso
wało nas zarówno to, co łączy poszczególne kultury, jak i to, co je rozdziela, stąd 
podtytuł: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th Century.

Po roku 1989 badacze litera tu ry  i ku ltu ry  m usieli w obliczu tak radykalnej 
zm iany sytuacji politycznej szukać nowych sposobów opisu relacji m iędzy k u ltu 
ram i, ich porównywania, tłum aczenia jednych na drugie, łączenia ze sobą całości, 
które tradycyjnie traktow ano jako odrębne. D ziś koncentracja na „kontaktach 
kulturow ych” jest jeszcze ważniejsza niż w okresie zimnej wojny: historia litera
tu ry  m usi wkroczyć w nowe obszary, korygować zarówno wąskie, etnocentryczne 
ujęcia, jak i przeciwstawiające się im  teorie globalistyczne, które redukują wszyst
kie ku ltu ry  do kilku ogólnikowych cech.

Jak to ujął niedawno jeden z recenzentów, zadanie, jakiego podjęliśm y się w na
szej wielotomowej Historii, to „ponowne skonstruowanie obrazu tradycji literac
kich regionu [Europy Środkowo-Wschodniej] przez dekonstrukcję mitów narodo
wych i skupienie się na w ątkach wspólnych, co prowadzi do otwarcia horyzontu 
na obszary zwykle przeoczane w tradycyjnych narodowych historiach litera tu ry” 
[Baar, s. 468-469]. Początkowo inspirowało nas kom paratystyczno-m iędzykultu- 
rowe podejście do h isto rii lite ra tu ry  zarysowane w program ow ym  w ystąpieniu 
M aria J. Valdésa i L indy H utcheon z 1995 roku, ale przez piętnaście lat nasze 
koncepcje teoretyczne i nasz sposób pracy ewoluowały. N ietrudno  zrozumieć, cze
m u dzieło to okresowo stawiało przed nam i problem y niem al nierozwiązywalne: 
m iało w końcu objąć dwa pełne wydarzeń stulecia rozwoju około dw udziestu lite
ra tu r z wielu różnych obszarów językowych (kraje bałtyckie, Bałkany, słowiańskie 
kraje Europy Środkowej, niesłowiańska M ołdawia, Rum unia, Węgry, Albania) oraz 
opisać kontakty m iędzy nim i. Od początku m ieliśm y z Johnem  świadomość nie 
tylko gigantycznych rozm iarów  tego przedsięw zięcia, ale i polem icznej natury  
naszej koncepcji -  kwestionowała ona bowiem tradycyjne historie literatury  opar
te na założeniach narodowych i koncentrujące się na zbiorach tekstów (my bierze
my pod uwagę także inne m edia, takie jak teatr, opera, czasami sztuki plastyczne, 
a literaturę omawiamy w szerokim  kontekście społeczno-politycznym). Ponieważ 
w naszej h isto rii poruszam y się w obszarze leżącym poza granicam i litera tu r na
rodowych i szukam y „punktów  zbieżności” czy też „punktów  węzłowych” um ożli
wiających interpretację m iędzykulturow ą (cross-cultural interpretation), chwilam i 
nie zważamy na narodowe am bicje czy problem y wynikające z wąsko rozum ia
nych ujęć estetycznych czy „tekstocentrycznych”.

Trzeba przyznać, że zarówno ja, jak i John lubim y wprowadzać nieco twór
czych kontrowersji. W  2002 roku w prezentacji założeń przygotowanej dla ACLA 
(American Com parative L iterature Association), przekonywaliśmy, że podejście, 
które wybraliśm y dla naszej historii, polega na

odrzuceniu tradycji pozytywistycznych i ortodoksyjnie m arksistow skich, traktujących
literatu rę  jako m im etyczne odbicie leżącej u jej podłoża „rzeczywistości”, odrzuceniu
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takich odm ian historii, które izolują swoją dyscyplinę od otaczającej kultury, odrzuce
niu heglowskich, organicystycznych, teleologicznych uogólnionych wizji epok i kultur, 
redukcjonistycznych ujęć narodowych oraz, co nie mniej istotne, h istorii zdom inowa
nych przez „wielkie narracje”. [Cornis-Pope, N eubauer 2002, s. 1]

Zam iast skupiać się na takich elem entach, postanowiliśm y podkreślać „skrzyżo
w ania” i „węzły”, miejsca spotkań różnych tradycji. W  ten sposób chcieliśm y uwy
datnić ponadnarodową, h y b r y d y c z n ą  naturę wytworów kultu ry  w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wychodząc od sugestii teoretycznych Valdésa i Hutcheon, 
naszą historię uporządkowaliśm y wokół pięciu punktów  węzłowych i ich literac
kiej reprezentacji: ważnych dat historycznych, gatunków, miejsc geograficznych, 
instytucji literackich oraz kluczowych postaci (historycznych i fikcyjnych). Po
dejście takie dostarczyło elastycznego m odelu, umożliwiającego omawianie lite
ratu ry  w ciągle zm ieniającym  się środowisku geopolitycznym i kulturowym , ja
kim  jest Europa Środkowo-Wschodnia.

Pierwszy tom  naszej Historii (wydany w 2004 roku) przedstawia całościowy zarys 
projektu. W stęp skupia się na tożsam ości regionu i jego sprzecznych ujęciach to 
pograficznych w historii: od koncepcji pangerm ańskiej M itteleuropy, w której inne 
tradycje etniczne (słowiańska, rom ańska, węgierska itd.) były usuwane na dalszy 
plan, po sowieckiej proweniencji koncepcję Europy W schodniej odciętej od tra 
dycyjnych powiązań z Europą Środkową i Zachodnią, aż po w dużej m ierze u to
pijny  projekt „Europy Środkowej”, przywracany co jakiś czas do życia (ostatnio 
w latach 80. XX wieku), w celu wyróżnienia tego obszaru na tle wschodnich i po
łudniowych potęg im perialnych, carsko-sowieckiej i ottomańskiej. W ybraliśmy bar
dziej neutralne w stosunku do tych politycznie uwarunkowanych term inów  sfor
m ułowanie „Europa Środkowo-W schodnia” (East-C entral Europe, ECE), które 
wprowadził w 1983 roku Jenö Szücs w swoim artykule The three historical regions o f 
Europe (‘Trzy historyczne regiony Europy’). Taki opis pozwala uzyskać obraz zło
żonych przem ian i kontaktów  kulturow ych w obszarze obejm ującym  państwa bał
tyckie, Bukowinę, Mołdawię, U krainę, Rum unię i Bałkany, wykraczającym poza 
region tradycyjnie kojarzony z Europą Środkową.

Pozostałą część pierwszego tom u poświęcono eksploracji litera tu r tego obsza
ru  przez pryzm at kategorii tem poralnych i gatunkowych, które pozwalają łączyć 
ku ltu ry  ponad granicam i narodowymi, a zarazem  nie wymagają, by te same wyda
rzenia doświadczane były w różnych ku ltu rach  w tym  samym rytm ie czy rozwijały 
się w tych samym kierunku. Zam iast szukać „istoty” narodowego czy lokalnego 
gatunku („esencji” polskiej poezji lirycznej czy rum uńskiej powieści realistycz
nej), skupiam y się na „przekraczaniu gran ic”, podkreślam y wyłanianie się no
wych gatunków pisarstwa, takich jak reportaż, powieść liryczna, autobiografia fik- 
cjonalna, parodia i teoria literatury, lub analizujem y przekraczanie przez litera
tu rę własnych granic -  w podrozdziale dotyczącym sztuk m ultim edialnych: opery 
i filmu.

Tom drug i (2006) przedstaw ia w ieloetn iczne h isto rie  lite ra tu ry  zw iązane 
z określonym i m iastam i, terenam i granicznym i, regionam i (sub-regions) oraz ko 113
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rytarzem  dunajskim ; podkreśla rolę tych hybrydycznych obszarów w w ewnętrz
nym różnicowaniu się i p luralizow aniu litera tu r narodowych. H istorie literatury  
Rygi, Płowdiwu, Timi^oary czy Budapesztu, Siedm iogrodu oraz korytarza dunaj- 
skiego ukazują, w jaki sposób każde z tych miejsc było w ciągu ostatnich dwustu 
lat ojczyzną różnorodnych etnicznych tradycji literackich rozwijających się obok 
tej, która obecnie dom inuje w obszarze wyznaczonym przez granice państwowe. 
Innych przykładów wielokulturowości dostarcza z kolei duży obszar pomiędzy gra
nicą na Odrze i Nysie Łużyckiej, Polską, dawnymi Austro-W ęgrami, tzw. strefą 
osiedlenia w Rosji carskiej i częścią południowej R um unii związaną z ku ltu rą asz- 
kenazyjską Żydów środkowo- i w schodnioeuropejskich. Ale wielo- czy m iędzykul- 
turowość (multi- or cross-culturality) można odnaleźć także w obrębie rejonów, k tó
re zwykle ściśle wiązalibyśmy z paradygm atem  narodowym, takich jak obecne te
rytorium  Albanii, według jednego z autorów, Roberta Elsiego, wcielenia „hybry- 
dycznej ziem i bałkańskiej”, która umożliwiła rozwój literatu ry  albańskiej na sty
ku chrześcijaństwa i islamu.

Dwa pozostałe tom y naszej Historii dalej ukazują, jak wpływają na siebie po
szczególne tożsam ości lokalne, regionalne i ponadnarodow e, częstokroć na tle 
utrzym ujących się konfliktów  etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 
trzeci (2007), z podtytułem  The making and remaking o f literary institutions (‘Powsta
nie i przekształcenia instytucji literackich’), opisuje, jaki wpływ na rozwój litera
tu ry  Europy Środkowo-Wschodniej m iały rozm aite instytucje literackie (teatr, uni
wersytet, akadem ia, w ielokulturowe czasopisma, historia literatu ry  jako gatun
ku), podczas gdy tom  czwarty (2010), Types and stereotypes (‘Typy i stereotypy’), 
skupia się na literackich reprezentacjach rodziny, tożsamości kobiecej, obcego, 
ludzi wyjętych spod prawa, na obrazach traumy, poetach narodowych oraz fikcyj
nych i rzeczywistych postaciach. W iele z tych postaci i obrazów cierpiało w skutek 
przestrzennych i kulturow ych wysiedleń, odrzucenia przez grupy panujące (doty
czy to ogólnie mniejszości narodowych) lub wyłączenia z wszelkiej przynależno
ści terytorialnej w arbitralnym  procesie „wyobcowiania” (othering) (na przykład 
Romowie).

Tom czwarty kończy się epilogiem, śledzącym historię regionu po 1989 roku, 
co jest w naszym projekcie węzłowym punktem  dojścia. W topiona w te rozważa
nia narracja, podobnie jak większość z poprzedzającej je opowieści, jest podzielo
na. Upadek żelaznej kurtyny uwolnił pisarzy Europy Środkowo-Wschodniej od 
cenzury i pozwolił im na bliższy kontakt z szerszym obiegiem literackim  Europy 
i świata, zwłaszcza przez rozszerzenie W spólnoty Europejskiej. Ale choć pisarze 
mogą teraz swobodnie podróżować, to niknące subsydia państwowe, wprowadze
nie kapitalistycznego kom ercjalizm u i zm niejszone zainteresow anie lite ra tu rą  
w epchnęły teatry, wydawnictwa, czasopism a i instytucje edukacyjne w kryzys. 
W  przypadku niektórych pisarzy prowadziło to do przekraczania granic: języko
wych, doświadczeń kulturowych czy geograficznych w celu prom owania tego, co 
Franca Sinopoli nazywa „poetyką przekładu m iędzykulturowego” („M igrazione/ 
le tte ra tu ra”).



Cornis-Pope Międzykulturowe opowieści w  hybrydowych ramach

Upadek Związku Radzieckiego i jego ideologii spowodował otwarcie puszki 
Pandory: tłum ione dotychczas postawy nacjonalistyczne, szowinistyczne i kseno
fobiczne wypłynęły na powierzchnię, co doprowadziło do rozpadu Czechosłowacji 
i Jugosławii. Szczególnie to drugie zdarzenie zaowocowało w latach 90. XX wieku 
nowymi form am i wygnania. H istoria literatu ry  Europy Środkowo-Wschodniej to 
w dużej m ierze naprzem ienne wygnania i powroty (zwykle problem atyczne): exo
dus w ielkich polskich romantyków w XIX wieku, opuszczanie Węgier w 1919 przez 
pisarzy lękających się białego terroru, ucieczki przed H itlerem  czy od kom uni
zmu. Po roku 1989 odnowiony antysem ityzm  i przemoc wobec mniejszości, szcze
gólnie Romów, zm usiły pewną liczbę pisarzy do przeprow adzki na Zachód, na 
stałe bądź na pewien czas. Jak jasno to pokazuje kom pendium  Johna N eubauera 
i Zsuzsanny Borbala Török The exile and return o f writers from East-Central Europe 
(‘Wygnanie i powrót pisarzy z Europy Środkowo-W schodniej’) saga wygnania nie 
dobiegła jeszcze końca, tylko toczy się nowym trybem.

W  kontekście kolejnych konfliktów  etnicznych i utrzym ujących się w Europie 
Środkowo-Wschodniej podziałów nasza Historia rzuca wyzwanie izolacji literatu r 
narodowych, umieszcza ku ltu ry  w nowym kontekście regionalnym , relatywizuje 
m ity narodowe, odzyskuje te dzieła, pisarzy i literatu ry  m niejszości, które były 
m arginalizowane bądź ignorowane. Dobra wiadomość jest taka, że nasz wysiłek, 
by odzyskać ideę wielokulturowej „trzeciej Europy” jako buforu  m iędzy krajam i 
o am bicjach hegemonicznych i jako odpowiedzi na lokalne etnocentryzmy, zosta
ła w Europie Środkowo-Wschodniej podjęta w kilku  grupach uczonych, wśród któ
rych niektóre m iały przedstaw icieli bądź były omawiane także w naszej Historii 
(na przykład osoby związane z U niw ersytetem  w Sofii, słoweńskim  In stitu tu m  
Studiorum  H um anitatis, bukaresztańskim  New Europe Institu te , Timi^oarańską 
grupą „Trzecia E uropa” czy Uniwersytetem  Środkowoeuropejskim w Budapesz
cie). Dla tych uczonych Europa Środkowo-Wschodnia nie jest jakim ś uskokiem 
geologicznym (jak wciąż sądzą niektórzy intelektualiści zachodni), ale „obszarem 
spotkania” (region o f convergences), „trzecią E uropą”, na terenie której stykają się 
Wschód z Zachodem, centrum  z peryferiam i, to, co globalne, z tym, co lokalne. 
Jak przekonywał Vaclav Havel w przem ów ieniu na konferencji E urope’s New 
D em ocracies (13-19 lipca 2001), nowy świat po 1989 roku pow inien ułatwiać roz
wój w spółpracy regionalnej, uwydatniając równocześnie „decentralizację i in te
grację”. Obaj z Johnem  popieram y koncepcję dynam icznego regionalizm u Havla, 
traktujem y Europę Środkowo-Wschodnią zarówno jako multi-center, jak i „talerz 
obrotowy” pom iędzy dwoma pozostałymi głównymi regionam i Europy (Europą 
Zachodnią i Europą W schodnią).

John trak tu je literatu ry  poszczególnych krajów raczej jako obszary spotkań 
niż konkurujące ze sobą byty, podkreśla przepływ inform acji i wytworów kultury  
przez granice, zarówno te fizyczne, jak i wszelkie inne. A mim o to biorące udział 
w interakcji pojedyncze kultu ry  oraz większe jednostki zachowują w jego wizji 
tożsamość -  uczestniczą w tej dynam icznej odm ianie m iędzykulturow ości jako 
równorzędni partnerzy. 115
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W łasna biografia intelektualna Johna jest przykładem  takiej w łaśnie, twórczej 
m iędzykulturowości. Poznał on różne kultury, zm uszony zarówno dram atyczny
m i w ydarzeniam i drugiej połowy XX wieku (opuścił Węgry w 1956, by um knąć 
przed prześladow aniam i po upadku antykom unistycznego buntu), jak i pragnie
n iem  odkrywania bogactwa tego, co poddaje się przekładowi m iędzykulturow e
mu. Zaś moja formacja kulturow a, czyli rejon Siedm iogrodu i Banatu, obejmowa
ła twórcze kontakty z rozlicznym i rodzajam i wielokulturowości, wśród których 
jedne m iały charakter konfliktowy, inne integrujący. Podobnie jak w przypadku 
Johna, także i u m nie doświadczenie życia w USA wzmocniło świadomość mię- 
dzykulturowości, krzyżowania się ku ltu r i ich przenikania przez granice. Pomimo 
licznych trudności, jakie napotkaliśm y w naszym przedsięwzięciu, pozostaliśmy 
m u w ierni, gdyż wierzymy, że pomoże nam  ono zbliżyć się do owej „gościnnej 
przestrzeni, w której można kultywować wielojęzyczność, poliglosję, sztukę m e
diacji kulturowej, głębokie porozum ienie międzykulturowe i autentycznie globalną 
świadomość” z wizji M ary Louise P ratt [1995, s. 62]. M am y nadzieję, że czytelnicy 
naszej książki także będą w stanie dostrzec przestrzeń międzykulturowego poro
zum ienia w Europie Środkowo-Wschodniej, regionie tak często rozdzieranym  przez 
nacjonalistyczne i im perialne tendencje. M am y też nadzieję, że w naszej historii 
literatury  Europy Środkowo-Wschodniej znajdą coś inspirującego twórcy innych 
projektów  poświęconych wybranym obszarom oraz ci, którzy podejm ą próbę upra
w iania kom paratystycznej historii literatury  w świecie po roku 1989, po zimnej 
wojnie.

W  1942 roku pochodzący z wielokulturowej Galicji Stanisław Vincenz ostrzegał:

Jeśli obszar środkowoeuropejski nie zespoli swych członów na podstawie jak gdyby fede
racji duchowej i kulturalnej [...], każdy z jego członów z konieczności stanie się z cza
sem pobocznym terenem  któregoś z większych obszarów. W  razie zaś zbliżenia każdy 
człon może zachować swą odrębną fizjonomię i wzmocnić się znacznie przez wahadłowa- 
nie jeszcze w innym  niż dotąd k ierunku. [cyt. za Kiss, s. 130]

Słowa te zachowują aktualność na początku trzeciego tysiąclecia.
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Abstract

Marcel CORNIS-POPE 
Virginia Commonwealth University

Intercultural stories in hybrid frames. On writing a literary history 
of the ECE region
The article describes a prismatic, multicultural and to some extent multimedia model of 

literary history presented in the volumes of History of the literary cultures of East-Central 
Europe, which have been published by John Neubauer and the author over the past ten 
years. The series responds to the momentous events that have unfolded since the tearing 
down of the Berlin Wall, offering the first transnational study of the cultural and literary 
region that stretches from the Baltic countries to Bulgaria and Albania and from Ukraine and 
Moldova in the East to Czech Republic in the West. This joint work of more than 130 
contributors from Europe, United States, Canada, and Australia, sponsored by the 
International Comparative Literature Association, is not a chronological narrative, but an 
experiment in writing literary history that acknowledges ruptures as well as transnational 
connections.
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