
K R O N I K A

Jubileusz Profesor Joanny Goszczyñskiej

Rok 2018 obfituje w znacz¹ce rocznice i jubileusze1. Z tych, które ³¹cz¹ historiê
czesk¹, s³owack¹ i polsk¹, na uwagê zas³uguj¹ z pewno�ci¹ co najmniej dwa wyda-
rzenia: radosne stulecie niepodleg³o�ci przypadaj¹ce na tegoroczn¹ jesieñ oraz bar-
dziej traumatyczne wspomnienie historii roku 1968. Symptomatyczny jest zatem
w tym kontek�cie fakt, ¿e bie¿¹cy rok przynosi tak¿e jubileusz 70-lecia Pani Profesor
Doktor Habilitowanej Joanny Goszczyñskiej � slawistki, bohemistyki i s³owacystki,
znawczyni obu literatur XIX i XX wieku, zwi¹zanej od lat z UniwersytetemWarszaw-
skim.

Jubilatka najpierw studiowa³a na UW, nastêpnie przesz³a tam kolejne szczeble
kariery naukowej, pocz¹wszy od doktoratu w 1983 roku a¿ do profesury w 2010.
Przypomnijmy, ¿e pierwszy znacz¹cy stopieñ w karierze zawodowej zosta³ nadany za
pracê po�wiêcon¹ nowelistyce s³owackiego prozaika Franti�ka �vantnera, która po-
wsta³a pod kierunkiem nestora polskiej slawistyki profesora JózefaMagnuszewskiego.

Nastêpnym krokiem w karierze naukowej Jubilatki by³o uzyskanie habilitacji na
podstawie monografii Mit Janosika w folklorze i literaturze s³owackiej XIX wieku
(Warszawa 2001). Ksi¹¿ka odbi³a siê szerokim echem w �rodowisku slawistycznym,
o czym �wiadcz¹ liczne recenzje publikowanew takich czasopismach, jak �Pamiêtnik
S³owiañski�, �Slovenská literatúra�, �Slavia�, �Kontakty� i inne. Nowatorskie czy
mo¿e �ci�lej pionierskie ujêcie tematu wywo³a³o ogromne zainteresowanie publi-
kacj¹, a to z kolei dwa lata pó�niej zaowocowa³o równie¿ t³umaczeniem na jêzyk
s³owacki.

�ledz¹c kolejnemonografie, nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ Autorka w nastêpnej po-
stawi³a na obie literatury, które uczyni³a przedmiotem swoich eksploracji nauko-
wych.W tomie S³awni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i s³owackiej (Warsza-
wa 2004) zebrane zosta³y artyku³y wcze�niej zamieszczonew czasopismach i pracach
zbiorowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Czê�æ pierwsza, najobszerniej-
sza, po�wiêcona jest s³owackiemu romantyzmowi (nazwa nurtu stanowi jednocze�nie
jej tytu³), ale w kolejnych: Ekspresjonizm i Wspó³czesno�æ uwaga Uczonej skoncen-
trowana jest tak¿e na literaturze czeskiej. Po wnikliwym omówieniu fenomenu
s³owackiego mesjanizmu (jeden z powracaj¹cych tematów Uczonej) w epoce roman-

tyzmu, w kolejnych esejach Autorka przygl¹da siê temu, jak funkcjonowa³ ekspresjo-
nizm na gruncie literatury czeskiej i s³owackiej oraz odpowiada na pytanie, dlaczego
czêsto odmawiano mu prawa do obecno�ci, polemizuj¹c nieraz z wcze�niejszymi ujê-
ciami tej problematyki. Czê�æ ostatni¹ stanowi czesko-s³owacki dwug³os dedykowa-
ny twórczo�ci Rudolfa Slobody i Milana Kundery.

Podjêcie jednego z dalszych nurtuj¹cych Jubilatkê zagadnieñ przynios³o efekt
w postaci tomu Synowie s³owa. My�l mesjanistyczna w s³owackiej literaturze roman-
tycznej (Warszawa 2008). Zarówno mesjanizm, jak i s³owiañski romantyzm konsek-
wentnie powracaj¹ w badaniach Pani Profesor. W prezentowanym tomie najwiêcej
rozwa¿añ zosta³o po�wiêconych klasycznym autorom: Samowi Bohdanowi Hrobo-
òowi, Michalowi Miloslavowi Hod�y czy wreszcie ¼udovítowi �túrowi, tworz¹c ko-
herentny obraz tego fenomenu w coraz bardziej upominaj¹cym siê o g³os pi�miennic-
twie.

Problematyka s³owacka powróci³a równie¿ w publikacji Wielkie spory ma³ego
narodu (Warszawa 2015). Autorka z perspektywy historii idei przygl¹da siê w niej
XIX-wiecznym s³owackim dylematom to¿samo�ciowym. Z pasj¹ pokazuje i ekspo-
nuje lata kszta³towania siê nowoczesnej idei narodowej S³owaków rozdartych w XIX
wieku pomiêdzy kultur¹ czesk¹, s³owack¹, dominacj¹ austro-wêgiersk¹ czy wreszcie
tych, którzy szansy upatrywali w panslawizmie.

Z tego krótkiego wyliczenia, nieroszcz¹cego sobie ambicji do zreferowania
ca³okszta³tu dorobku naukowego Jubilatki (Autorki bardzo wielu artyku³ów nauko-
wych, recenzji, wyst¹pieñ), wyra�nie widaæ, i¿ w krêgu Jej zainteresowañ naukowych
pozostaje historia, kultura, literatura dwóch narodów, które czêsto okre�la siê przy-
miotnikiem �ma³y�. Zaanga¿owanie, z jakim Profesor Joanna Goszczyñska pochyla
siê nad wybranymi aspektami XIX- i XX-wiecznej to¿samo�ci obu tych zbiorowo�ci,
przekonuje, i¿ to, co ma³e, wcale nie musi byæ ma³o interesuj¹ce.

Dorobek naukowy dope³niaj¹ redagowane przez Jubilatkê tomy zbiorowe, które
s¹ z regu³y efektem spotkania (dos³ownie i metaforycznie rzecz ujmuj¹c) wielu bada-
czy z ró¿nych o�rodków. Ka¿dy, kto choæ raz podj¹³ siê sprostania wyzwaniu, jakim
jest rzetelna redakcja, wie, jak ¿mudna i czasoch³onna jest to praca. Tym bardziej na-
le¿y przypomnieæ seriê wydawan¹ w pierwszej dekadzie XXI wieku pod wspólnym
tytu³emProblemy to¿samo�ci kulturowej w krajach s³owiañskich.Dwie pierwsze czê-
�ci eksplorowa³y kluczowe zagadnienie pod k¹tem formowania siê i przemian (War-
szawa 2003, 2004), w trzecim autorzy pochylili siê nad ikoniczno�ci¹, badaj¹c znaki
i symbole (Warszawa 2005). Trzy lata pó�niej ukaza³a siê praca Procesy autoidentyfi-
kacji na obszarze kultur �rodkowoeuropejskich po roku 1918 (Warszawa 2008),
bêd¹ca wynikiem otrzymanego grantu z Funduszu Wyszehradzkiego.

Wspomnieæ przynajmniej z tytu³u w tym miejscu nale¿y tomy wspó³redagowane
przez Jubilatkê: Przemilczenia w relacjach miêdzykulturowych (z G. Szwat-Gy³ybo-
w¹;Warszawa 2008), Znacz¹ce przestrzenie S³owiañszczyzny (z G. Szwat-Gy³ybow¹,
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1 Za pomoc w przygotowaniu materia³u dziêkujê Doktor Aleksandrze Hudymaè.
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Warszawa 2010; Res slavistice (z Z. Greniem; Warszawa 2010), Czarny romantyzm.
Przypadek s³owacki (z A. Kobyliñsk¹;Warszawa 2011),Do�wiadczenie i dziedzictwo
totalitaryzmu na obszarze kultur �rodkowoeuropejskich. (wspó³red. J. Królak, R. Kul-
miñski; Warszawa 2011). Ostatnim bodaj¿e opracowaniem zbiorowym by³a publika-
cjaWojna � retoryka walki (Warszawa 2015). Ka¿da z tych prac ods³ania kolejne ob-
szary, które nie s¹ obce Badaczce i które dziêki Jej pracy i zaanga¿owaniu staj¹ siê
mniej obce tak¿e dla czytelników.

Powy¿sze wyliczenie ilustruje jednocze�nie reorientacjê metodologiczn¹ macie-
rzystego o�rodka badawczego, w którym od 2005 roku realizowany by³ program
dwustopniowych kulturoznawczych studiów slawistycznych. Warto wiêc dodaæ, i¿
Profesor Joanna Goszczyñska w latach 2008�2016 kierowa³a Instytutem Slawistyki
Zachodniej i Po³udniowej, jednocze�nie koordynuj¹c wspó³pracê badawcz¹ z prask¹
bohemistyk¹ nad tematem Literatury s³owiañskie wobec procesów kulturowych
w XIX i XX wieku.

Dorobek naukowy dope³nia informacja, i¿ Jubilatka jest redaktorem naczelnym
polsko-s³owackiego pisma �Kontakty�, zasiada w komitecie redakcyjnym �Prac Filo-
logicznych� oraz radach naukowych s³owackich periodyków: Slovenská literatúra�
i �Rak�. Uznanie budzi tak¿e wypromowanie czworga doktorów, gdy¿ pokazuje, i¿
badacze bohemistyki i s³owacystyki mog¹ liczyæ na wsparcie i intelektualny dialog.

Profesor Joanna Goszczyñska oddaje siê równie¿ sztuce t³umaczenia z jêzyka
s³owackiego i czeskiego. W�ród uczonych, których prace zosta³y przez Ni¹ przet³u-
maczone, wymieniæ mo¿na nazwiska VladimíraMacury, Petra Zajaca (teksty ukaza³y
siê na ³amach �Pamiêtnika S³owiañskiego�). Z kolei w �Literaturze na �wiecie� od-
nale�æ mo¿na przek³ady o charakterze popularnonaukowym czy publicystycznym
m.in. autorstwa Josefa �kvoreckiego czy ponownie Macury. Warto te¿ przypomnieæ,
i¿ wcze�niej, tak¿e poza oficjalnym obiegiem, Jubilatka (pod pseudonimem Adam
Rajski) publikowa³a t³umaczenia znacz¹cych esejów Jiøego Lederera czy Petera Lip-
tovskiego. W bibliografii znajdziemy ponadto przek³ady literackie (tutaj takie nazwi-
ska, jak Ladislav �a�ký, IvanKøesadlo, Pavel Kohout, Pavel Vilikovský, Du�anMita-
na, Ota Filip) i publicystyczne, które ukazywa³y siê w czasopismach (ponownie �Li-
teratura na �wiecie�, ponadto �Kresy� czy np. �Dodatek �rodkowoeuropejski� do
�GazetyWyborczej�), antologiach czy jako publikacje zwarte (Marta Staòková, Jozef
Cíger Hronský, Eduard Peti�ka).

Przek³ady z literatur obcych s¹ zawsze znakomitym przyczynkiem do promowa-
nia ich na gruncie rodzimym, stanowi¹c jedn¹ zmo¿liwych form transferu kulturowe-
go. Inn¹ drog¹ jest przybli¿anie obcej kultury w ró¿norakich leksykonach czy wy-
dawnictwach encyklopedycznych. Spod pióra Profesor JoannyGoszczyñskiej wysz³o
wiele hase³ osobowych, przedmiotowych, monograficznych g³ównie z zakresu litera-
tury s³owackiej w presti¿owych polskich wydawnictwach o tym charakterze.

Tekst niniejszy zacz¹³ siê od przypomnienia jubileuszy, ale warto podkre�liæ, i¿
sama Jubilatka równie¿ �ledzi rozmaite rocznice, by siêgaj¹c po nie, móc propagowaæ
kulturê obu ma³ych narodów. Nie sposób w tym miejscu nie przypomnieæ ostatnich
tego typu publikacji, które ukaza³y siê dziêki Pani Profesor. Jako redaktor doprowa-
dzi³a do powstania i wydania niedawno dwóch tomów stanowi¹cych odbicie obu Jej
pasji naukowych. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala, jak g³osi podtytu³, ukaza³a
siê zbiorowa praca W poszukiwaniu przerw w zabudowie (Warszawa 2015). Twór-
czo�æ jednego z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy czeskich XX wieku sta³a siê
wyzwaniem dla ró¿nych pokoleñ bohemistów polskich i czeskich. Z pewno�ci¹ tego
typu inicjatywy prowadz¹ do konsolidacji �rodowiska, ale te¿ s¹ swego rodzaju wie-
lopokoleniowym dialogiem badawczym, do którego zaproszenie przejêli zarówno
znawcy twórczo�ci autora Lekcji dla starszych i zaawansowanych, jak i ci, którzy
spogl¹dali na jego dzie³o �wie¿ym okiem. Z to¿samych przes³anek, potrzeby docenie-
nia wielkich osobisto�ci kultury stanowi¹cej centrum zainteresowañ, wyrasta zapew-
ne wspó³udzia³ przy wyborze tekstówObywatel kultury (Warszawa 2016), wydanych
z okazji pi¹tej rocznicy �mierci Václava Havla, gdzie znajdziemy tak¿e t³umaczenie
jednego z esejów autora.

W tym samym roku (2016) przypada³a dwusetna rocznica urodzin ¼udovíta
�túra, a to z kolei zaowocowa³o wydaniem publikacji pod tytu³em Powroty do �róde³.
Zgodnie z zapowiedzian¹ w tytule zasad¹ ad fontes zaproszeni badacze pochylili siê
nad budz¹cymi najwiêcej pytañ dziedzinami dzia³alno�ci i twórczo�ci jednego z czo-
³owych przedstawicieli s³owackiego odrodzenia narodowego.

Docenienie wieloletniej dzia³alno�ci Jubilatki na rzecz propagacji kultury s³owa-
ckiej nie tylko w Polsce znajdowa³o nieraz równie¿ swój konkretny wymiar. Profesor
JoannaGoszczyñska by³a odznaczona przyznawanym z r¹kMinistra Szkolnictwa Re-
publiki S³owackiej Medalem �wiêtego Gorazda. W ostatnim czasie co najmniej dwu-
krotnie zauwa¿ono i uhonorowano zaanga¿owanie Pani Profesor, która sta³a siê laure-
atk¹ presti¿owej Miêdzynarodowej Nagrody S³owackiej Akademii Nauk. Wrêczenie
odby³o siê 8 wrze�nia 2017 roku w Sali Lustrzanej Pa³acu Prymasowskiego w Bra-
tys³awie. Drugim wydarzeniem by³o przekazanie Dyplomu Uznania Ministra Spraw
Zagranicznych i Europejskich Republiki S³owackiej. Uroczysto�æ mia³a miejsce
8 stycznia 2018 w ambasadzie Republiki S³owackiej na przyjêciu w Dniu Powstania
Republiki S³owackiej. Podkre�lono szczególne zas³ugi Uhonorowanej na rzecz roz-
woju przyjacielskich relacji s³owacko-polskich na polu akademickim, translatorskim,
a zw³aszcza wieloletni¹ pracê badawcz¹ na gruncie s³owacystyki.

Obraz Pani Profesor by³by niepe³ny bez krótkiej osobistej refleksji. Mia³am oka-
zjê spotkaæ J¹ kilkakrotnie na ró¿nych sympozjach, konferencjach i kongresach (co
ciekawe zawsze w której� ze stolic: Warszawie, Pradze czy ostatnio w �stolicy pol-
skiej piosenki�) i za ka¿dym razemmog³am liczyæ na ¿yczliwo�æ, u�miech i zaintere-
sowanie. My�lê, i¿ to równie¿ jest warte podkre�lenia oprócz oczywistych i niepod-
wa¿alnych dokonañ na polu naukowym.
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W imieniu nie tylko opolskiej slawistyki ¿yczymy Pani Profesor wielu cennych
inspiracji oraz porywaj¹cych tematów do dalszej pracy, energii do odkrywania kolej-
nych meandrów kultury czeskiej, s³owackiej i polskiej w trudnych czasach �p³ynnej
nowoczesno�ci� oraz � po prostu � ludzkiej ¿yczliwo�ci i zdrowia.

Aleksandra Paj¹k, Opole

Jedineèné a nadèasové dílo Vladimíra Holana v Nìmecku

Motto:
Mùj �ivot byl fantastický, pro-
to�e byl v�ední�

(Vladimír Holan)
Dílo Vladimíra Holana (1905�1980) je i na poèátku 21. století mnohostrannì

inspirující a inspirativní. V kontextu èeské i svìtové literatury 20. století je Holan pre-
zentován jako básník meditativního typu, jako tvùrce intelektuálnì nároèné reflexivní
lyriky a epiky i jako kongeniální pøekladatel poezie.

Vladimír Holan vstupuje do èeské literatury na konci 20. let 20. století pod silným
vlivem poetismu, jak je znát ze sbírky Blouznivý vìjíø (1926), kterou pozdìji oznaèil
za høích svého mládí. Souèasnì navazuje pøátelství s Josefem Horou, Franti�kem Ha-
lasem, Josefem Florianem, BohuslavemReynkem, JakubemDemlem a JosefemVa�i-
cou. Holanova poezie je posedlá zvukem i tvarem slova, patøí k tomu nejtajemnìj�ímu
v èeské literatuøe. Holan je básníkem introvertním a meditativním, jak jsme vzpom-
nìli vý�e. V�e jakoby pøetváøí a metamorfuje, díky své jedineèné imaginaci nalézá
krásu v nadrealitì, je� je zbavená romantické obraznosti. Umìlec posouvá své básnì
do roviny, kde je svìt za�ifrován, kde ztrácí své logické kontury. Slova a jejich význa-
my uvádí do rùzných vztahù a výsledný význam takto vzniklých kombinací ji� nelze
spojit s jakýmkoliv prvkem jevové a psychické skuteènosti. Umìlcùv básnický jazyk
se svými tajemnými metaforami a novotvary spìje k abstrakci. Tvùrce experimentuje
s ver�i, køí�í slova, pùvodní význam slov je znejasnìn, nìkde se za�ifrovanost blí�í a�
kryptogramùm. Vladimír Holan do�el do pomyslné jeskynì slov a ona cesta hledání
vlastního básnického tvaru je úzce spjata s tajemstvím jeho �ivota.

Tøicátá léta 20. století chápal Vladimír Holan jako zaèátek své vlastní umìlecké
tvorby. Texty jsou plné abstrakce, ver�e pøekvapují recipienty svou metafyzièností
a mnohovýznamovostí. Autorovy básnì jsou zalo�eny na dualismu dobra a zla, bytí
a nicoty, vìènosti a koneènosti �ivota a vycházejí z tzv. èisté poezie RaineraMarii Ril-
ka a Paula Valéryho, jak se mimo jiné mù�eme pøesvìdèit z konstatování Franti�ka
Xavera �aldy, Arna Nováka a Václava Èerného. Ono smìøování je znatelné u sbírek

Triumf smrti (1930), Vanutí (1932),Oblouk (1934) a Kameni, pøichází��(1937). Pod
vlivem spoleèenských a politických událostí 2. poloviny 30. let 20. století se tvorba
Vladimíra Holana zaèíná promìòovat. Odklání se od abstrakce, poezie se stává kon-
krétní. Texty reagují na události Mnichova 1938 a druhé svìtové války ve sbírkách
Záøí 1938 (1938), Sen (1939), je� se posléze objevily v knizeHavraním brkem (1946).
Tento svazek obsahuje i básnì Odpovìï Francii a Zpìv tøíkrálový.

Souèasnì v tìchto letech psal Holan básnì s tematikou milostnou, rodinnou a pøí-
rodní (sbírka Záhømotí, 1940) a lyrickoepické pøíbìhy První testament (1940), Terez-
ka Planetová (1943) a Cestou mraku (1945). Ony tøi knihy tvoøí jakousi volnou trilo-
gii, která bývá pova�ována za zakladatelské dílo èeského básnického existencialismu.

Rovnì� Vladimír Holan, stejnì jako Franti�ek Halas, Vítìzslav Nezval, Franti�ek
Hrubín, Vilém Závada a jiní, reagoval ve své básnické tvorbì na historický moment
osvobození, a to ve sbírkách Dík Sovìtskému svazu (1945), Panychida (1945), Rudo-
armìjci (1947) a Tobì (1947), shrnuté v pováleèném svazkuDokument (1949). Básní-
kovy texty byly z umìleckého hlediska nadprùmìrnými poèiny, je� se vesmìs doká-
zaly oprostit od dobových schémat. Poté se musel Vladimír Holan odmlèet a� do roku
1962, kdy komunistické úøady dovolily vydat výbor básnických pøekladù ve svazku
Cestou, pøipraveném Oldøichem Králíkem. Potom následovala invaze Holanových
knih, ve kterých mù�eme sledovat dvì linie. Pøednì pí�e básnì silnì expresivní,
navazující na jehomeziváleènou tvorbu, shrnuté ve sbírkáchBez názvu (1963), Bolest
(1965), Na sotnách (1967), Sbohem? (1982). Do druhé skupiny mù�eme zaøadit
lyrickoepická díla Pøíbìhy (1963), Noc s Hamletem (1964) a Noc s Ofélií (1973).
Literární historik Jaroslav Med konstatuje, �e básníkùv �metafyzický dualismus� 30.
let 20. století má ráz �chladné racionalistické konstrukce�, Holanova lyrika 60. a 70.
let tého� století pak rostla �z úèastného soucitu nad tajemnou nedokonalostí lidského
bytí�. Dle Meda poslední ètyøi umìlcovy knihy ver�ù, Na sotnách, Asklépiovi kohou-
ta, Pøedposlední, Sbohem?, �pøedstavují jeden my�lenkový i tvarový celek. Jsou ja-
kýmsi deníkem, v nìm� se Holan témìø zøekl metafory a výraz oprostil a� k lapidární
gnómiènosti; znovu kladl nejzákladnìj�í otázky èlovìka, v èem� vidìl hlavní smysl
své básnické tvorby� . Dlu�no poznamenat, �e se Vladimír Holan v roce 1967 stal lau-
reátem sedmého roèníku italské mezinárodní ceny za poezii Etna Taormina. Cenu
v Itálii pøevzala man�elka Vìra v doprovodu Vladimíra Justla. Roku 1968 je jme-
nován národním umìlcem, následující rok byl navr�en Svazem èeskoslovenských
spisovatelù za kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu.

Vladimír Holan byl rovnì� geniálním pøekladatelem. S jazykovou precizností
a bravurou pøelo�il do èe�tiny díla více ne� sto dvaceti básníkù, napøíklad texty Raine-
ra Marii Rilka, Christiana Morgensterna, Nikolause Lenaua, Charlese Baudelaira,
Charlese Vildraca, Luise de Góngory y Argote, Michaila Jurjevièe Lermontova, Bori-
se Pasternaka.
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