
	 RECENZ JE, OMÓWIENIA, PRZEGLĄDY 375

na monogamiczne związki, gdyż wszyscy homoseksualiści niepoddający się owym 
„transgresyjnym” doznaniom jawią się jako zdrajcy marginesów. Książkę warto prze-
czytać, gdyż Kochanowski w sposób interesujący podejmuje w niej istotny i zawsze 
aktualny temat wolności i seksualności, lecz do wielu zawartych w niej poglądów 
należy podejść ze sporym dystansem.

Mateusz Świetlicki

Dariusz Skórczewski, Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolo-
nialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 508.

Kwestia wykorzystania instrumentarium postkololonialnego w polskim kontekście 
nadal wywołuje sporo kontrowersji. Z  jednej strony są one spowodowane lękiem 
przed literaturoznawstwem utrwalającym dyskurs martyrologiczny (zresztą nieuza-
sadnionym, albowiem postkolonializm stara się wyjść poza ramy opozycji binarnej: 
skolonizowany–kolonizator), z drugiej zaś lękiem przed niekorzystnymi następstwami 
postkolonialnej reinterpretacji polskiego dyskursu kresowego. Niektórzy badacze po-
dają w wątpliwość, czy polskie minione i współczesne praktyki dyskursywne można 
interpretować jako reprezentacje skolonizowanej/kolonizatorskiej oraz postkolonial-
nej tożsamości. Jeśli tak, to jak uniknąć schematyzacji metodologicznej i nie pominąć 
specyfiki narracji polskiego hegemona/subalterna? Część autorów proponuje wypra-
cować własne, wyemancypowane względem metodologii zachodnioeuropejskich, nie 
tak postkolonialne, jak postzależnościowe instrumentarium badawcze. Natomiast en-
tuzjaści postkolonialnego przepisania polskich tekstów kultury dostrzegają w stosun-
kowo nowej na gruncie polskim metodologii możliwość wyakcentowania wcześniej 
przemilczanych, marginalizowanych, a nawet wypieranych wątków kultury polskiej. 
Należy do nich literaturoznawca lubelski Dariusz Skórczewski.

W monumentalnym zbiorze studiów i szkiców Teoria — literatura — dyskurs. 
Pejzaż postkolonialny przekonująco skrytykował on ograniczanie się współczesnych 
badaczy do „twardego” rozumienia postkolonializmu, w którym kluczową rolę od-
grywają różnice rasowe oraz kolonizacja krajów zamorskich. Zwrócił uwagę, że ce-
chą dyskursu postkolonialnego jest heterogeniczność, zatem powinien być otwarty 
na inne, na przykład środkowoeuropejskie, doświadczenia kolonialne. Przyjmując 
za zasadną reinterpretację kultury polskiej za pomocą badań postkolonialnych, pod-
kreślił, że jej zadaniem jest: 

uwzględniać uwarunkowania płynące z  politycznego, ekonomicznego i  przede wszystkim 
dyskursywnego podporządkowania niemieckiej, rosyjskiej/sowieckiej metropolii, jak również 
„zastępczej” (a także rzeczywistej) hegemonii Zachodu oraz 2) poddać krytycznej analizie polską 
supremację (resp. dominację) kulturową na wschodnich terytoriach dawnej Rzeczypospolitej (s. 74).
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Czytelnik mógł zatem oczekiwać, że ten „obusieczny” postkolonializm zostanie 
zastosowany przez autora w jego pracy badawczej. Jednak teoretyczny projekt autora 
Pejzażu postkolonialnego stawia zdecydowany opór postkolonialnej reinterpretacji 
polskiej kultury. 

Recepcja postkolonializmu dokonana przez badacza z Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego wiąże się z kontestowaniem wpisywania tej teorii w kontekst postmo-
dernizmu oraz marksizmu. Postuluje on zredukowanie wpływów teoretyków post- 
nowoczesnych, takich jak Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan, a za 
centralny uznaje odwołujący się do tomizmu „punkt etyczny” Saidowskiej teorii 
postkolonialnej. Rozwijając tezy Ewy M. Thompson, w inspiracjach marksizmem 
dostrzega jedną z przyczyn pomijania w dotychczasowych badaniach imperialnej 
polityki Rosji carskiej i radzieckiej oraz przemilczenia kolonialnego statusu naro-
dów przez nią zdominowanych. Skórczewski przestrzega badaczy polskich przed 
sympatyzowaniem z myślą postmarksistowską, która według niego, po pierwsze, po-
mija podstawowe dla kolonialnego doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej 
zagadnienie tożsamości narodowej, a po drugie, wyklucza etykę chrześcijańską, na 
której ufundowane były założenia teorii postkolonialnej. Autor Pejzażu postkolo-
nialnego dochodzi do wniosku, że ujęcia Edwarda W. Saida potwierdzają przekona-
nie, że istnieje „pewna obiektywna miara dobra i zła — faktyczność zakorzeniona 
w uniwersalnym prawie naturalnym” (s. 20). Ma to świadczyć o wymknięciu się 
Saidowskiej teorii z objęć postmodernistycznego relatywizmu i konstrukcjonizmu 
oraz jej zakorzenieniu w światopoglądzie chrześcijańskim (s. 27). Zdaniem badacza 
w kontekście polskim 

studia postkolonialne w wariancie postsekularnym byłyby zatem niejako „zmuszone” do uwzględnienia 
problematyki chrześcijaństwa oraz perspektywy chrześcijańskiej w innym kształcie niż tradycyjna 
krytyka ekspansji misyjnej chrystianizmu […] (s. 25).

Chęć poszanowania Innych w duchu chrześcijaństwa nie wzbudza w moim 
mniemaniu zastrzeżeń, ale budzi je ujęcie relacji między chrześcijaństwem a Ko-
ściołem rzymskokatolickim. Skórczewski ponadkonfesyjnie ujęte chrześcijaństwo 
ukazał jako czynnik anty- i dekolonizacyjny, przy czym kolonizatorską rolę Kościoła 
rzymskokatolickiego ukrył za pomocą totum pro parte: chrześcijaństwo zamiast Ko-
ściół. Podobnie — wskazując na niezróżnicowaną całość zamiast części — zamienił 
Rzecząpospolitą kolonizatorską działalność Korony Polskiej wobec Ukrainy (tu nie-
opatrznie przypisał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu polski dyskurs kolonialny). 
Uważam tę „ucieczkę od różnicy” za celową strategię retoryczną, która rozmywa 
kwestię instytucji państwa polskiego i Kościoła oraz ich misji polonizacyjno-katoli-
cyzacyjnej we wschodnich koloniach polskich oraz pomija upodrzędnienie kozackiej 
Ukrainy przez Koronę Królestwa Polskiego i prawosławnego Kościoła ruskiego przez 
Kościół rzymskokatolicki. 

Podobnej synekdochy użył autor Pejzażu postkolonialnego, zrównując teorię 
marksistowską z Rosją radziecką i systemem komunistycznym (s. 482). Dzięki temu 
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zbudował prostą narrację binarną, która antykolonialne „chrześcijaństwo” przeciw-
stawiła „kolonizującemu”, a więc i pozbawionemu potencji interpretacyjnej, mark-
sizmowi (tak, jakby nigdy nie stworzono przekonujących propozycji krytyki reżimu 
komunistycznego przy użyciu marksizmu, czego zaprzeczeniem jest praca literatu-
roznawcy ukraińskiego Iwana Dziuby Internacjonalizm czy rusyfikacja? z 1965 roku). 

Projekt postkolonializmu postsekularnego autorstwa Skórczewskiego opiera się 
na esencjalnym rozumieniu każdej tożsamości narodowej, w tym na uchwyceniu 
szczególnej, katolickiej istoty podmiotu polskiego, który „pojmuje siebie jako cią-
głe »ja«, partycypujące wprawdzie w ludzkiej historii, lecz zarazem przeświadczone 
o istnieniu transcendentnego porządku rzeczy, niezależnego od człowieka i jego 
władz poznawczych” (s. 134). Dlatego badacz zanegował koncept Marii Janion wy-
nalezienia pogańskich, słowiańskich i wschodnich podstaw kulturowych tożsamości 
polskiej. W jego oczach autorka Niesamowitej Słowiańszczyzny, reprodukując mit 
„neopanslawistyczny”, przyjęła rolę dotkniętej marksizmem trubadurki niekatolic-
kiego Imperium Rosyjskiego/Związku Radzieckiego. 

Wątpliwości budzi również związek między esencjalno-logocentrycznym pro-
jektem Skórczewskiego a sposobem wykorzystania konstrukcjonistycznej teorii Ho-
miego K. Bhabhy. Dotyczy on interpretacji wyodrębnionej przez literaturoznawcę 
lubelskiego hybrydowości tożsamościowej i mimikry kolonialnej bohaterów Snu 
srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego. Według badacza w dramacie przedstawiono 
wyłom w stabilnym do tej pory polskim systemie kolonialnym, ponieważ można 
w nim dostrzec odejście od jednorodnego, stabilnego obrazu hegemona i subalterna 
na rzecz ukazania wzajemnych oddziaływań między nimi. Dzięki temu pęknięciu 
ukraiński subaltern odzyskał swoją „suwerenność” i możliwość autoprezentacji oraz 
wejścia w równoprawny dialog z kulturą polską. Na pierwszy rzut oka jest to nowe, 
akcentujące niejednorodność dyskursu kolonialnego ujęcie, które wskazuje na obec-
ność w narracji Słowackiego empatii względem podporządkowanego, cierpiącego 
Innego. Jednak pod płaszczem heterogenicznego dyskursu Skórczewskiego ponow-
nie odnajduję interpretację holistyczną, niedopuszczającą różnicy. Literaturoznawca 
formuje ją, wynajdując w Śnie srebrnym Salomei esencjalną tożsamość narodową. 
Z postaci reprezentujących rusko-polską hybrydyczność kolonialną i wymykających 
się ramom niezmiennej tożsamości konstruuje stały podmiot ukraiński lub polski. 
Można zatem skonstatować, że Skórczewski doświadczył niemożności wpisania 
w esencjalny Krajobraz postkolonialny zmiennego podmiotu i historycznego kon-
struowania tożsamości Rusinów, których elity dopiero na przełomie XIX i XX wieku 
same zdefiniowały ich jako Ukraińców. Dzięki bardzo łatwemu przejściu od dwu-
znaczności hybrydy gente Ruthenus natione Polonus do jednoznaczności Ukraińca 
lub Polaka zaryzykował tezę, że w dramacie Słowackiego przedstawiono przestrzeń 
dialogiczną stałych podmiotów — ukraińskości i polskości. Skórczewski nie zdołał 
wyeksplikować funkcjonowania mechanizmu kulturowego, który w Śnie srebrnym 
Salomei miałby wprowadzić przedstawicieli „monolitycznej, hegemonicznej, stabil-
nej” tożsamości polskiej (s. 282) w równoprawny dialog z „samonienawidzącym się” 
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kozackim kompradorem Sawą czy zrzucającym z siebie kolonialną mimikrę kozac-
kim watażką Semenką. 

Badacz lubelski nie zwrócił uwagi na to, że esencjalizm ma wiele cech wspólnych 
z kolonialnym sposobem autoprezentacji hegemona oraz prezentacji subalterna, 
a forsowanie dyskursu o istnieniu niezmiennej istoty kolonizatora i skolonizowa-
nego stanowi jeden z argumentów utrzymywania się dominacji kolonialnej. Esen-
cjalne postrzeganie własnej tożsamości przez podmiot poznania łączy się z esen-
cjalizacją niebezpiecznej inności. Mechanizm ten widoczny jest w analizie Rojstów. 
Skórczewski, traktując utwór Tadeusza Konwickiego jako tubę ze swej niezmiennej 
istoty groźnego imperium sowieckiego, esencjalizuje bohaterów wojny polsko-ra-
dzieckiej. Badacz doszedł do wniosku, że autor Rojstów, dyskredytując postaci Po-
laków, przeniósł na nie „cechy, które wedle świadectw historycznych charakteryzo-
wały raczej postępowanie żołnierzy sowieckich” (s. 297). W utworze mamy zatem 
do czynienia ze szczególną formą „zaprzeczonej mimikry kolonialnej”, albowiem 
jest ona „kompromitująca nie dla hegemona, lecz dla podbitych” (s. 297). Literatu-
roznawca, wykorzystując retorykę postkolonialną, powiela binarny, antykolonialny 
obraz, w którym negatywny stereotyp zorientalizowanego, barbarzyńskiego koloni-
zatora jest przeciwstawiony pozytywnemu autostereotypowi Polaka („[Konwicki], 
przypisując podbitym znamienne rysy hegemona w wersji wyjaskrawionej, wręcz 
karykaturalnej, po raz kolejny wyeksponował ich barbarzyńskość”).  

Skórczewski na początku swej rozprawy zaznaczył, że reinterpretacja polskich 
dyskursów kulturowych w kontekście teorii postkolonialnej powinna uwzględniać 
podwójną rolę polskiego hegemona i subalterna. Tę dwuznaczność rozwija w roz-
dziale poświęconym postkolonialnemu ujęciu kategorii kresów, próbując znaleźć 
złoty środek do ich interpretacji. Jego projekt ma oscylować między dwiema skraj-
nościami: „samobiczowaniem” za grzechy polskiej hegemonii na Wschodzie (upra-
wianym przez polskich kontynuatorów Daniela Beauvoisa) a polonocentryczną 
nostalgią kresoznawczą (charakterystyczną dla prac literaturoznawczych Bolesława 
Hadaczka). Autor Pejzażu postkolonialnego proponuje intrygujący kompromis pole-
gający na rozpoznaniu „schorzenia” humanistyki polskiej — melancholii kresowej. 
Według badacza melancholia polskiego dyskursu kresowego, symbol utraty części 
esencjalnej podmiotowości polskiej, karmi się traumą rosyjskiej i radzieckiej domi-
nacji kolonialnej. Propozycji Skórczewskiego nie można byłoby niczego zarzucić, 
gdyby nie służyła ona przesunięciu akcentu na obcy, naruszający esencję podmiotu 
polskiego, kolonializm i reprodukowaniu jednostronnego dyskursu wiktymistycz-
nego. Badacz, koncentrując się na doświadczeniu rosyjskiej/radzieckiej hegemonii, 
tym samym zmarginalizował związek melancholii kresowej z utratą polskiej kondy-
cji i tożsamości imperialnej na kresach (s. 457). Literaturoznawca lubelski odszedł 
zatem od postulowanej na wstępie „obusiecznej” reinterpretacji doświadczeń Polski 
kolonizowanej i kolonizującej. Jego ujęcie kresów neguje możliwość nie innego, jak 
postkolonialnego zaistnienia narracji Ukraińców czy Białorusinów subwersywnej 
wobec polskiej spuścizny hegemonicznej. Stąd wniosek, że próba przepracowywania 
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kresowości podjęta przez Skórczewskiego to tylko kolejna odsłona polskiej esencji, 
której chcąc nie chcąc muszą towarzyszyć przemilczenia i nadal, pomimo napisania 
Pejzażu postkolonialnego, milczący Inni. 

Logicznym następstwem przyjęcia esencjalnego konstruktu polskiego „ja” jest 
bowiem to, że autor podzielił pole badawcze na przypadki dostępne jego dyskursowi, 
a więc definiowalne esencjalnie i przypadki ze względu na esencjalizm negowane, 
odrzucane, o których istnieniu nawet nie wspomniał, tak jakby nie był świadomy 
możliwości ich wyodrębnienia lub odmawiał im racji bytu. Moim zdaniem naro-
dowo-katolicka metoda nie odniosła sukcesu, ponieważ przyjęła samoograniczenia 
badawcze. Autorowi można zarzucić metodologicznie niespójne wpisanie postko-
lonializmu w swój postsekularny projekt, jednak należy stwierdzić, że jego praca ma 
esencjalnie spójny charakter. I pod tym względem jest udana.

Katarzyna Glinianowicz

Віталій Чернецький, Картографуючи посткомуністичні культури: 
Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013,  
ss. 423.

Vitaly Chernetsky to wybitny amerykański specjalista w dziedzinach literatury ukra-
ińskiej i rosyjskiej oraz gender studies i postkolonializmu. Tłumaczy z języka ukra-
ińskiego i rosyjskiego (przełożył na angielski między innymi utwory Andrija Bon-
dara, Serhija Żadana, Petra Karmanskiego, Ireny Karpy oraz Jurija Andruchowycza, 
z kolei na rosyjski prozę Oksany Zabużko), stoi na czele American Association of 
Ukrainian Studies, organizacji zrzeszającej ukrainistów z Ameryki Północnej. Wy-
kładał literatury słowiańskie na Uniwersytecie Miami i Uniwersytecie Columbia, ak-
tualnie związany jest z Uniwersytetem Kansas. W 2007 roku Chernetsky wydał swoją 
pierwszą monografię pt. Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in 
the Context of Globalization (McGill-Queen’s University Press), książkę przełomową 
w kręgu angloamerykańskiej slawistyki i studiów wschodnioeuropejskich. Zesta-
wiając ukraińską i rosyjską kulturę w kontekście globalizacji, Chernetsky pokazuje 
anglojęzycznemu czytelnikowi uniwersalność postmodernizmu i postkolonializmu 
oraz dowodzi możliwości zastosowania różnych narzędzi metodologicznych w stu-
diach nad kulturą krajów postkomunistycznych. 

W 2013 roku w kijowskim wydawnictwie Krytyka ukazał się autoryzowany 
ukraiński przekład jego monografii autorstwa Kateryny Botanowej, Olhi Kuryłowej 
i Tetiany Kononenko pt. Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та 
Україна в контексті глобалізації z nową przedmową autora. Sześć lat po publikacji 
anglojęzycznego oryginału treści zawarte w recenzowanej pozycji pozostają wciąż 
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