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Panorama krzywdzących stereotypów
[recenzja książki Azjata jako źródło zagrożenia.   

Rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze 
brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku]

Panorama of Unfair Stereotypes
[review of the book Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku 

Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku]

Панорама несправедливых стереотипов

[рецензия книги Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku 
Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku]

Doktorantka Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Antonina Łuszczykiewicz wydała swoją drugą już 

książkę poświęconą literaturoznawczej analizie wizerunku Azjatów w li-
teraturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku (pierwszą była monogra-
fia poświęcona Rudyardowi Kiplingowi pt. Psalmista szowinizmu, Poznań, 
Silva Rerum, 2014). Jej właśnie wydana monografia Azjata jako źródło za-
grożenia jest więc w pewnym sensie logiczną kontynuacją zainteresowań 
badawczych Autorki. 

Tym razem wszakże spectrum jest szersze, bo na warsztat Łuszczykie-
wicz bierze nie tylko Indusów, lecz i Chińczyków, a ponadto – poza Kiplin-
giem – bada ich wizerunek w twórczości także innych pisarzy brytyjskich: 
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niektórych równie znanych, jak Arthur Conan Doyle, Joseph Conrad czy 
Robert Luis Stevenson; innych wręcz całkowicie zapomnianych jak Mat-
thew Phipps Shiel czy George Manville Fenn. Do tego dochodzi zarysowa-
nia kolonialnego tła: brytyjskich i innych europejskich podbojów w Azji, 
a także późnodziewiętnastowiecznych i wczesnodwudziestowiecznych na-
strojów społecznych w Imperium Brytyjskim. Monografię wieńczy podsu-
mowanie rekonstrukcji wizerunku Azjaty jako zagrożenia. 

Podobnie jak w swojej poprzedniej książce Łuszczykiewicz prezentu-
je dar syntezy i bardzo dobre pióro – książkę się bardzo dobrze czyta. Po-
nadto korzystne wrażenie sprawia dojrzałość intelektualna Autorki, prze-
jawiająca się chociażby w umiejętności krytycznej analizy tekstów oraz 
w  zdystansowaniu sądów: brak tu powierzchownych, publicystycznych 
ocen. W porównaniu do Psalmisty szowinizmu na zdecydowany plus zali-
czyć należy również całkowity brak – pojawiającej się gdzieniegdzie w po-
przedniej książce egzaltacji – widać, że Autorka poprawiły dyscyplinę nie 
tracąc walorów literackich swego pisarstwa. Należy ją za to zdecydowanie 
pochwalić. 

Najbardziej jednak trzeba to uczynić za trafność spostrzeżeń, takich 
chociażby jak konstatacja, iż obraz Indusów i Chińczyków w brytyjskiej 
literaturze opisywanego okresu był zasadniczo… zbieżny. Byli oni „w za-
sadzie podobni”: traktowani jako posiadający wspólne, zasadniczo nega-
tywne, cechy (podstęp, nieprzeniknioność, dwulicowość, skłonność do 
okrucieństwa, a nade wszystko występowanie „en masse”). Ten obraz był 
powielany i utrwalany przez pisarzy epoki, których Łuszczykiewicz słusz-
nie uznaje są ówczesny odpowiednik dzisiejszych mass mediów. 

Najbardziej zapadającym w pamięć momentem książki jest analiza Żół-
tego zagrożenia Matthew Phippsa Shiela z 1898 r. Przywołane fragmenty 
są wręcz szokująco, zdumiewająco rasistowskie – aż dziw bierze, że kto-
kolwiek mógł napisać coś takiego. Przywołanie tej żenującej książki jest 
wielką zasługą Autorki, bo pokazuje, jak bardzo poglądy podobnie do pre-
zentowanych przez Shiela były popularne na przełomie wieków XIX i XX 
w Wielkiej Brytanii i w pozostałej części Europy. Uświadamia to dlaczego 
polityczna poprawność jest dziś na Zachodzie Europy tak mocna – mają 
się od czego odcinać!

Ujmując zagadnienie prezentowane przez Łuszczykiewicz szerzej, za-
stanawia ciekawy fenomen: to Europejczycy (głównie Brytyjczycy, lecz nie 



175  M. Lubina   PanoraMa krzywdzących stereotyPów

tylko) podbijali i kolonizowali azjatyckie ludy, w tym Indusów i Chińczy-
ków, co czynili metodami dalekimi od głoszonych przez siebie ideałów. 
A jednocześnie sami zbudowali i utrwalili u siebie obraz Azjatów jako nie-
przeniknionych, niebezpiecznych oraz pragnących zdobyć świat. Tym sa-
mym rację ma Łuszczykiewicz pisząc, że dziewiętnastowieczne i wczesno 
dwudziestowieczne stereotypy więcej mówią o tworzących je koloniali-
stach niż o samych Indusach i Chińczykach. 

Chwaląc Autorkę za dojrzałość, rzetelność i dobry język, trzeba wszak-
że wskazać uchybienia: taki jest podstawowy cel recenzji. Zacząć wypada 
od zarzutów warsztatowych. Łuszczykiewicz wielokrotnie w tekście cytuje 
fragmenty książek dwukrotnie: najpierw przytacza swoje bądź cudze tłu-
maczenie, a następnie w przypisie daje oryginał. Wydaje się, że jest to za-
bieg zbędny – po co dwukrotnie cytować to samo i sztucznie zwiększać 
objętość książki? Przecież czytelnik zakłada znajomość angielskiego Au-
torki tudzież innych tłumaczy przywołanych dzieł. Rozumiem, że taki za-
bieg musi mieć miejsce tam, gdzie tłumaczenie jest niejasne/kontrowersyj-
ne lub w tych miejscach, w których konieczne – z przyczyn językowych/
kulturowych/sytuacyjnych jest podanie oryginału by nie doszło do lost in 
traslation. To jest całkowicie jasne. Lecz w tej monografii takie odnośniki 
stanowią maksymalnie 1/3 wszystkich przytoczonych. Reszta jest po pro-
stu podwójnym – i przez to niepotrzebnym – cytowaniem tych samych 
fragmentów. 

Większym zarzutem jest ubogość analizowanego materiału: konkretnie 
mała ilość analizowanych prac. Łuszczykiewicz syntetyzuje stereotypy na 
temat Indusów i Chińczyków na podstawie sześciu prac beletrystycznych 
(po trzech dla Indusów i Chińczyków), z których większość to opowia-
dania. Nie przesądzając, czy obraz wyłaniający się z tej analizy jest przez 
to reprezentatywny (wszystko wskazuje na to, że tak), w publikacji książ-
kowej wypadałoby jednak przytoczyć znacznie więcej przykładów. To po 
prostu za mała próba! Analiza sześciu prac jest dobra na rozszerzony arty-
kuł (w ogóle zachęcam Autorkę, by swą imponującą energię twórczą prze-
kuła na zmierzenie się z pisaniem artykułów do wysoko punktowanych 
międzynarodowych czasopism, a nie pisanie kolejnych książek mających 
odpowiednio po 147 i 217 stron każda), znacznie mniej na monografię. To 
powoduje uczucie niedosytu.   
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Przykładowo wśród pozostałych analizowanych prac mogłaby się zna-
leźć książka Saxa Rohmera ze wzmiankowaną kilkukrotnie na stronni-
cach „Azjaty…” postacią Fu Manchu. Chociaż książka wyszła później, to 
spokojnie mogłaby zostać włączona do tej pracy. Łuszczykiewicz odnosi się 
do niej bodajże dwukrotnie (zakładając wiedzę Czytelnika na ten temat – 
to kolejny drobny zarzut warsztatowy, bo pisząc należy zakładać coś prze-
ciwnego, czyli niewiedzę – nie każdy Czytelnik jest literaturoznawcą), ale 
sama postać Fu Manchu nie jest analizowana, choć aż się o to prosi. 

Ubogo prezentuje się również bibliografia, szczególnie ta odnośnie ko-
lonialnego wstępu. W języku polskim (nie licząc rzecz jasna angielskie-
go) wydano znacznie więcej wartościowych pozycji o podbojach kolonial-
nych niż tylko – skądinąd bardzo cenne – prace profesora Kieniewicza czy 
świetnie napisany literacki reportaż Kazimierza Dziewanowskiego. Nale-
żałoby by się odnieść się do dorobku takich badaczy, jak: Wiesław Olszew-
ski, Jakub Polit, Edward Kajdański czy – wydani po polsku – Kavalam Pa-
nikkar, David Landes oraz Wasilij Sidichmiedow. A to dopiero początek 
listy…

Wreszcie, kończąc część krytyczną recenzji, dobrą praktyką akademicką, 
tu niestety niezastosowaną, jest umieszczanie w książce indeksu na zwisk. 
To bardzo ułatwia innym badaczom późniejszą pracę z tym tekstem. 

Bez względu na wspomniane wyżej zarzuty, pracę Antoniny Łuszczy-
kiewicz należy ocenić wysoko. Syntetyczne ujęcie, trafność spostrzeżeń, 
dobry warsztat i umiejętność analizy tekstów przesądzają o wartości pra-
cy. „Azjata…” jest książką udaną, dobrze wypełniającą lukę w tym słabo 
wciąż zbadanym – na gruncie polskiej nauki – obszarze, jakim jest analiza 
dyskursu na temat Azjatów w świecie zachodnim XIX i XX wieku. 
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