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Agnieszka Matusiak, W krêgu secesji ukraiñskiej. Wybrane problemy

poetyki twórczo�ci pisarzy �M³odej Muzy�, Wroc³aw 2006.

Secesja by³a nurtem d¹¿¹cym do stworzenia nowego stylu i zerwania z histo-
ryzmem, a recenzowana monografia jest jej pierwszym obszernym opracowa-
niem. Agnieszka Matusiak doskonale pokazuje rozwój literatury ukraiñskiej, jej
historiê, koncentruj¹c siê na stylu wczesnej fazy ukraiñskiej moderny. Po�wiêca
równie¿ du¿o uwagi pisarzom tego okresu, m.in. ukazuj¹c, jak nastawiali siê na
nowoczesno�æ. Zajmuje siê portretami i opowie�ciami o ¿yciu wybranych twór-
ców. Matusiak ujmuje symbol jako uciele�nienie nieokre�lonej ekspresji, analizuje
fenomen muzyki s³owa, tañca i �wiat m³odomuzowskich obrazów w otoczeniu
natury. Opisuje proces europeizacji kultury ukraiñskiej, poszukiwanie nowego
kszta³tu w literaturze i sztuce. £¹czy opisy i analizuje ukraiñskie spo³eczeñstwo
na prze³omie XIX�XX wieku.

Ka¿dy z czterech rozdzia³ów ksi¹¿ki zosta³ poprzedzony mottami pochodz¹-
cymi z utworów ró¿nych znanych pisarzy, które trafnie nawi¹zuj¹ do poruszanych
w nich tematów i pe³ni¹ funkcjê wyk³adni problemu. Autorka ukazuje bowiem
pewien ³añcuch problemowy, którego tematyka nie jest przypadkowa. Ponadto

Áåëàðóñêàãà ë³òàðàòóðíàãà àá�ÿäíàííÿ ¢ Ïîëüø÷û, ãðàìàäñêàãà äçåÿ÷à,

ï³ñüìåíí³êà, ïàýòà� (s. 551), dok³adnie analizuj¹c jego pracê autobiograficzn¹
Â³ðû. Íàòàòê³ ðýäàêòàðà.

Jak siê wydaje, omawiana ksi¹¿ka jest bardzo interesuj¹c¹ pozycj¹ na rynku
wydawniczym. W sposób wszechstronny przedstawia nowe, oryginalne, znacz¹-
ce problemy wspó³czesnego bia³oruskiego procesu literackiego, twórczo�æ mniej
lub bardziej znanych pisarzy i poetów bia³oruskich. Na tym tle zdecydowanie
pozytywnie wyró¿nia siê twórczo�æ Jana Czykwina, przeanalizowana przez auto-
rów artyku³ów z ró¿nych punktów widzenia, pokazana wszechstronnie, w sposób
wnikliwy i udokumentowany,

Omawiana Ksiêga Jubileuszowa powinna wzbudziæ zainteresowanie zarów-
no studentów, wyk³adowców-filologów, jak i szerokich krêgów czytelników pra-
gn¹cych poznaæ najnowsze osi¹gniêcia literatury bia³oruskiej.

Irena Rudziewicz
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ksi¹¿kê dope³nia precyzyjnie zestawiona wielojêzyczna bibliografia, streszczenie
w jêzyku angielskim oraz indeks osób, który stanowi niew¹tpliwie cenn¹ pomoc.

W pierwszym z rozdzia³ów Matusiak teoretyzuje g³ównie secesjê, któr¹ okre-
�la ju¿ w samym tytule jako Fenomen kulturowy koñca XIX i pocz¹tku XX w.
¯aden kraj nie móg³ bowiem przej�æ obojêtnie obok nowego, awangardowego
stylu. Autorka rozwa¿a przes³anie ideowe secesji, czyli panestetyzm, oraz oma-
wia rozkwit tej sztuki w Europie. ¯ycie kulturalne na Ukrainie charakteryzowa³o
siê wówczas bezprecedensow¹ atmosfer¹, dziêki której pojawi³y siê nowe teorie
i kierunki artystyczne. Wed³ug Matusiak g³ównym czynnikiem oddzia³uj¹cym na
procesy kulturalno-artystyczne we Lwowie by³a prasa, krytyka artystyczna oraz
kawiarnie literackie. Atmosfera kawiarni sprzyja³a swobodnym wymianom my�li
na pokrewne tematy, a w rezultacie sprzyja³a otwartym i szczerym kontaktom
artystów. To tam podczas spotkañ rodzi³y siê nowe, ciekawe pogl¹dy na sztukê.

W drugim rozdziale pt. W krêgu muzyki i muzyczno�ci s³owa. Wspó³dzia-
³ania i symbiozy literacko-muzyczne badaczka skupia siê na strukturach d�wiê-
kowych, które wed³ug niej s¹ obfitym �ród³em inspiracji, pocz¹wszy ju¿ od same-
go tytu³u dzie³. Muzyka w tekstach modernistycznych wyra¿a³a duszê narodu,
wiêc twórcy szczególnie koncentrowali siê na doborze s³ów, które prowadzi³y do
asocjacji z muzyk¹. M³odomuzowcy starali siê, aby tekst odbierany by³ jak muzy-
ka, gdy¿ to najbardziej ich zdaniem przykuwa³o uwagê czytelnika. Dbali te¿
o estetykê d�wiêku, aby uwidoczniæ piêkno swoich utworów. Nie ulega w¹tpli-
wo�ci, ¿e autorzy z krêgu M³odej Muzy w ka¿dy mo¿liwy sposób próbowali
umuzyczniæ swoje utwory, wiedz¹c, i¿ d�wiêk oddzia³uje najsilniej i inspiruje od-
biorcê swoj¹ moc¹.

Równie ciekawe analizy odnajdujemy w rozdziale W krêgu tañca i tanecz-
no�ci s³owa, w którym autorka skupi³a siê na po³¹czeniu tego, co przyziemne
i duchowe. Taniec ma warto�æ estetyczn¹, bowiem ruch oznacza ¿ycie. Jego
obecno�æ w utworach m³odomuzowskich wynika³a z prze�wiadczenia, ¿e �ród³em
tañca jest odwieczna mi³o�æ, za� spotkanie siê dwojga ludzi twarz¹ w twarz
� wyzwoleniem od rzeczywisto�ci, powrotem do krainy marzeñ. Taniec staje siê
symbolem egzystencjalnej postawy narodu ukraiñskiego, u�wiadamia jego smutn¹
sytuacjê. W tañcu istnieje jaka� nieznana moc, która prowadzi do pragnienia
poznania �wiata. W dobie secesji zmieni³o siê podej�cie do kobiety, która niesa-
mowicie wspó³gra³a z natur¹. Wizerunki kobiet by³y przecie¿ wa¿nym elementem
w sztuce tego okresu i czêsto ukazywano je, jakby wirowa³y w tañcu.

Koñcz¹cy ksi¹¿kê rozdzia³ W krêgu inspiracji natur¹. �wiat m³odomu-
zowskich obrazów przypomina, ¿e �ród³em inspiracji artystów jest natura. Niby
zwyk³a, szara rzeczywisto�æ ma w sobie tyle intryguj¹cych epizodów, które warto
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opisaæ. Dlatego czêsto w³a�nie w naturze twórcy odnajdowali natchnienie,
a przyroda stawa³a siê bezpo�redni¹ kopalni¹ pomys³ów. Natura w okresie sece-
sji stanowi³a tak¿e pole realizacji d¹¿eñ pisarzy do doskona³o�ci, poniewa¿ wed³ug
nich to ona jest urzeczywistnieniem wytworu wyobra�ni. W wierszach poetów
z krêgu M³odej Muzy czêsto spotykane s¹ rozmaite emocje: od smutku, melan-
cholii, samotno�ci do egzystencjalnego bólu, cierpienia i poczuciu marno�ci wobec
przeznaczenia.

W ksi¹¿ce Agnieszki Matusiak odnajdujemy tendencje i upodobania arty-
styczne najbardziej typowe dla dzie³ m³odomuzowskich i dla samej secesji. Twór-
cy M³odej Muzy wszystkie te elementy, które wymienia badaczka, wi¹zali z prze-
¿yciami wewnêtrznymi. Ponadto �wiadomie czerpali z kultur zachodnio-
europejskich, staraj¹c siê z jednej strony nawi¹zywaæ do tradycji swojego narodu,
a z drugiej za� prze³amaæ istniej¹ce zasady narodnickiego ukrainocentryzmu.
W efekcie zaczêli ³amaæ obowi¹zuj¹ce konwencje i wnie�li powiew nowo�ci do
¿ycia literackiego. Z tego powodu zostawili po sobie dokonania, które maj¹
znaczny wp³yw na rozwój literatury ukraiñskiej.

Ksi¹¿ka Agnieszki Matusiak to wnikliwe opracowanie literatury ukraiñskiej
prze³omu XIX�XX wieku. Poprzez ciekawy sposób ukazania podjêtej problema-
tyki badaczka inspiruje odbiorcê do ponownego spojrzenia na znane utwory, za�
szczegó³owa analiza modernizmu ukraiñskiego na tle sztuki polskiej uwypukla
punkty wspólne pomiêdzy dzie³ami i twórcami obydwu narodów. Bez w¹tpienia
monografia wnosi trwa³y wk³ad do badañ nad literatur¹ ukraiñsk¹.

Monika Wróblewska


