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naj szlachetniejszym wyzwaniem. Autor Pornografii - wg sugestii Millatiego wielokrotnie powtarzał, że człowieka po przekroczeniu trzydziestki zaczyna już
po kawałku zjadać śmierć, osoba taka ma szansę jedynie na młodość ducha, ale
i ona jest tylko bladym surogatem odchodzącego już w nicość biologicznego
pierwowzoru. Gombrowicz widzi osoby dojrzałe jako ludzkie potwory, skazane
jedynie na śmierć. Wszak prostota i świeżość estetyczna i etyczna wiążą się
z młodością, bo o racji dyskusji decyduje aspekt piękna.
Złe zachowanie, jak podkreśla Gombrowicz, ma w sobie dobry urok, a moralność to pewnego rodzaju seksapil dla pisarza i nie wolno z niej rezygnować
w sztuce. Sam Millati zaznacza jednak, że Gombrowicz bardzo ostrożnie przekraczał pewne granice moralności zawsze balansował na granicy wyczucia.
Podkreślał, że literatura jego jest bardziej szalona niż on i to właśnie w niej
realizuje swoje wyobrażenia. Bezwzględny wstręt wobec uczuć stanowił motyw
przewodni w jego twórczości i uzmysławiał czytelnikowi specyficzny punkt
widzenia jak również określał kontekst utworów.
Witold Gombrowicz bez wątpienia był postacią barwną i fascynującą, jego
twórczość rozpatrywać można na wielu płaszczyznach i w wielu kontekstach,
i za każdym razem odkryć można inny ciekawy aspekt podkreślający wybitność
pisarza. Uczestnicy konferencji mieli świadomość tego, że artysta jest postacią
wieloznaczną, a jego dzieła są uznane i czytane na całym świecie.

Halina Rarot

Obraz

Międzynarodowe Odczyty Kijowskie:
miasta w kontekście historii, filozofii, kultury

(30 IX - 2 X 2004 r.)
MeJICoyHapooHble Kue6CKue 'lmeHlI.f/.: 06pa3 20pooa 6 KOHmeKcme ucmopuu,
rjJw/OcoqJUu, K)lf/bmypbl (30 IX - 2 X 2004 2.)

Od 30 września do 2 października 2004 r. w siedzibie UkraiIlskiej Akademii
Nauk w Kijowie oraz w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej odbyły się po raz pierwszy Międzynarodowe Odczyty Kijowskie poświęcone naukowej, interdyscyplinarnej analizie fenomenu i obrazu miasta Kijowa. Tym samym, wedle zamysłu
organizatorów, zapoczątkowały one tradycję corocznych spotkań poświęconych
tejże tematyce.
Głównym inicjatorem i organizatorem Międzynarodowych Odczytów Kijowskich był Instytut Filozofii im. G. Skoworody UkraiIlskiej Akademii Nauk, reprezen-
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towany przez prof. M.W. Popowicza (dyr. Instytutu Filozofii UAN) i dr Wiktora
Pozostali współtwórcy Odczytów to: Centrum Oświaty Humanistycznej UAN, Narodowy Kijowsko-Pieczerski Skansen Historyczno-Kulturowy, Towarzystwo Filozofii Rosyjskiej przy Ukraińskim Zespole Filozoficznym, Rosyjskie
Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej przy Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ukraińska Akademia Rusycystyki, Pań
stwowa Biblioteka Historyczna Ukrainy i innL
Do udziału w Odczytach zgłosili się filozofowie, historycy, filologowie,
kulturoznawcy z Ukrainy, Polski (5 osób z Lublina, i jedna z Rzeszowa), Rosji
a nawet z Chorwacji.
Owa 3-dniowa konferencja, składająca się nie tylko z odczytów, ale także
wycieczek po mieście, połączonych z empirycznym poznawaniem jego najważ
niejszych miejsc, wpisuje się bardzo przekonująco w rozwijającą się - w coraz
szybciej globalizującym się świecie - "filozofię miasta". Ten merytoryczny
kontekst dwuwektorowego procesu współczesnych przemian na świecie : globalizacji - glokalizacji, zresztą rzadko werbalizowany wprost w kolejnych referatach, legł zdecydowanie u podstaw Odczytów. Inicjatorzy konferencji stwierdzili
bowiem wyraźnie w słowie wstępnym, iż najważniejszą cechą współczesnego
życia duchowego jest rosnące zainteresowanie miastem jako fenomenem kultury, historycznym organizmem i specyficzną społecznością ludzką. Poznawanie
historii "małej ojczyzny", jej stylu i ducha - staje się podstawowym źródłem
patriotyzmu i uczuć moralnych, realną osnową budowania własnej tożsamości.
To zainteresowanie nabiera szczególnej ostrości w kontekście obecnych procesów cywilizacyjnych, czyli globalizacyjnych, które - przypadku braku troski
o zachowanie swoistego oblicza i atmosfery miejsc zamieszkania - nieuchronne
prowadzą do niwelacji, eklektyzmu, czy powszechnej standaryzacji życia ludzkiego, w tym także uczuć i stosunków międzyludzkich.
I tak, pierwszego dnia można było wysłuchać następujących odczytów: ,,Kijów
jako symbol i mit", ,,Metafizyka Sankt Petersburga i genius lod', ,,Problem miasta
we współczesnym dyskursie humanistycznym", ,,Kijów jako centrum świata", ,,My
i Kijów" (referat z Lublina), "Stolice w historii ojczystej: Kijów, Moskwa, Sankt
Petersburg", "Semiotyka Kijowa". Po obiedzie uczestnicy konferencji odbyli - mimo uporczywego kilkudniowego deszczu - wycieczkę po naj starszej części Kijowa,
której przewodził prof. S. Krymski ( autor własnej wizji Kijowa), a także, na koniec,
mogli zachwycać się naj starszą świątynią Kijowa, Soborem Św. Sofii Kijowskiej
i niespotykaną nigdzie indziej w świecie prawosławnym, mozaiką z wizerunkiem
Matki Boskiej Orantki, pochodzącą z XI w.
Drugiego dnia obrady odbywały się w pomieszczeniach Ławry KijowskoPeczerskiej , słynnego klasztoru Kijowa i Ukrainy. Przed obiadem wysłuchano następujących odczytów: "Obraz Kijowa w Słowie o zakonie i łasce metropolity llariona", ,,Kapłan-męczennik Aleksandr Głagolejew", "Gogol i Kijów", ,,Metafizyka
Małachowa.
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miasta i filozoficzna semantyka architektury", "Styl staroruskiego pisania latopisów", "Obraz Kijowa w Słowie o pułku Igora", ,,Problem miasta w samoświado
mości cywilizacyjno-historycznej: Rosja - Zachód", "Kijów R.M. Rilkego", "Obraz
miasta w twórczości M. Ałdanowa", "Tworzenie i etapy historycznego rozwoju
ośrodków miejskich", ,,Kijów Tatiany Bułhakowej".
Po obiedzie obrady odbywały się w trzech sekcjach: pierwsza poświęcona
była zagadnieniom historycznym dotyczącym Kijowa i problemom komparatystyki miast. Odczytano referaty o następujących tytułach: "Monaster św.
Jana «na SetornIi» (próba topograficznej lokalizacji", "Przyczynek do historii
Cerkwi Dziesiatynnej", "Węgierskie powiązania ze średniowiecznym Kijowem
XI w.", "Staroruska myśl okresu kijowskiego i rola «Aeropagityków»", "Świa
tłocieIl Kasjana Sakowicza", ,,0 "macierzy ruskich miast": poszukiwania Historycznego Grodu w I poł o XIX w.", "Metafizyka niezwykłości i estetyka cudownego Kraju Czernihowsko-Sewerskiego", "Koncept «Kamiechonu» i obraz «cudownego grodu» w ukrai 11 ski ej i wielkoruskiej kulturze średniowiecza", "Kijowscy święci w przypowieściach Łazarza Baranowicza", "Staroruski Kijów jako
czynnik cywilizacyjno-kulturowej tożsamości Wschodnich Słowian", "Akademie Duchowne Kijowa, Moskwy, Sankt Petersburga, Kazania: cztery miastacztery losy", "Sofijność Kijowa w kontekście kultury Rusi Kijowskiej", "Ławra
Kijowsko-Peczerska - jedna z personifikacji Kijowa".
Druga sekcja związana była z zagadnieniami metafizyki i ontologii miasta,
z obrazem miasta w kontekście kultury i tutaj wysłuchano następujących wystą
piell: "Uniwersalia kultury w semiotyce miasta", "Świat globalny versus wirtualne
miasta", ,,Aktualność kategorii polis" (referat z Lublina), ,,Miasto jako metafora
pełnego dyskursu filozoficznego", ,,Zarys ewolucji i metafizyki miasta", "Miasto: na
skrzyżowaniu światów", "Oddech miasta czyni człowieka wolnym", "Tęsknota za
Kijowem w polskim obrazie literackim" (referat z Lublina), ,,Park Pamięci i struktura zapomnienia: swój i obcy ból w kulturze kijowskich nekropolii", ,,Metafizyka
miasta: poszukiwanie tożsamości", "Ciało i miasto w cywilizacji zachodniej",
"Wpływy migracji na społeczno~emograficzne procesy w megapolis", "Osobliwości formowania się ludności Odessy na przełomie xvrn i XIX wieku", ,,Formowanie się historyczno-kulturowego centrum starego Kijowa na przełomie XIX i XX
wieku", "Stan kupiecki Odessy okresu porto-franco: osobliwości formowania się
i wpływ na ekonomiczny i kulturowy rozwój miasta".
Trzecia sekcja dotyczyła zagadnieIl obrazu miasta w kulturze Srebrnego
Wieku oraz odzwierciedlenia działalności "Koła Kijowskiego" w naukach
humanistycznych i sztuce. W tej sekcji można było wysłuchać referatów
o następujących tematach: "Kijów w religijno-filozoficznym odrodzeniu z początków XX wieku", "Kijowski krąg" M. Bierdiajewa, "Kijowskie Towarzystwo Religijno-Filozoficzne 1908-1919: nieznane karty historii", "Rosyjska
filozofia jako problem historii filozofii"" "Miasto Iwana Jegalina", ,,0 pewnych
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kijowskich źródłach powieści M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata"" "Kijów:
elita intelektualna z przełomu XIX i XX wieku i profesorowie filozofii", "Działalność Kijowskiego Oddziału Towarzystwa Upowszechniania Oświaty wśród
Żydów w Rosji (1903-1917)", "Olfaktorialny obra~ miasta powieści
P. Zuskinda Perfurmiarz: aspekt komunikacyjny", "Dynamika obra:z;u Paryża
w literaturze francuskiej XIX wieku", "Obraz miasta w prasie proletariackiej lat
20-tych", "Mistyczna aureola Kijowa", ,,«Kijowskie koło» w filozofii i kulturze
«Srebrnego Wieku»: miasto jako miejsce pamięci" .
Obrady drugiego dnia zostały zwieńczone wycieczką po niektórych pomieszczeniach Ławry Kijowsko-Peczerskiej, a następnie zwiedzaniem Muzeum
Michaiła Bułhakowa (dumy miasta Kijowa).
Trzeci, ostatni dzień Odczytów, to czas wytężonej pracy osób referujących,
znowu w trzech sekcjach, swoje przemyślenia i badania oraz napiętej uwagi słucha
czy, a następnie (po południu) podsumowania całej konferencji, zorganizowane
w formie okrągłego stołu . Zatem, w sekcji "historycznej" można było posłuchać
jeszcze o kwestiach takich, jak: "Kijów, Warszawa, Moskwa, Petersburg: dialektyka
przemieszczania się centrów w świecie słowiańskim", ,,0 problemie periodyzacji
historii Kijowa", "Cmentarzysko nr 2: miejsce w społecznej topografii Kijowa",
,,Ruś Kijowska w kulturze światowej", ,,Berlin - miasto - znak w kulturze XX wieku (<<berliński» problem w twórczości niemieckich działaczy kultury)", ,,Ethos"
i "etyka" dawnego Kijowa", ,,Kijów - miasto wieczne", ,,Kijów i Rzym - podobieństwo i różnice. Czy Kijów powinien być wiecznym miastem?", ,,Recepcja miasta w kulturze średniowiecznej", ,,Konfesyjna unijność Cerkwi Kijowsko-Ruskiej",
,,0 problemie odzwierciedlenia obrazu miasta w światopoglądzie Grzegorza Skoworody", "Starodawna struktura historycznego zespołu podziemi miasta Kijowa",
"Kioto: obraz miasta w dobie Chei-nan", "Idee i formy ascetyzmu w staroruskim
przekładzie chronografii XI wieku".
W sekcji drugiej, "metafizyczno-ontologicznej" poruszono jeszcze nastę
pujące zagadnienia: "Kijów współczesny - zarys hermeneutyki politycznej",
"Industrialny pseudo-landszaft jako fenomen egzystencjalny", "Katarzyna
w Kijowie w 1787 r.: miasto jako przestrzeń legitymizacji władzy", "Topologia
socjo-kulturowej przestrzeni miasta", "Architektonika Kijowa jako fenomen
kulturowy", "Powstawanie pierwotnych miast w kontekście genezy cywilizacji",
"Personel swojego personelu. Struktury pustyni (czyli geografia wyalienowanych przestrzeni)", "Imperialny status kultury miejskiej", "Kijów na skrzyżo
waniu kultur i cywilizacji", "Miejska moralność: konteksty współczesne" ,
,,Miasto jako centrum autokreacji człowieka", "Marginalny czynnik składowy
kultury miejskiej", ,,Etniczne procesy we współczesnym mieście", "Miasto jako
przestrzeń kultury obywatelskiej", "Idea miasta w utopiach społecznych".
Natomiast w sekcji trzeciej, "kulturowej" pojawiły się następujące zagadnienia: "Osobliwość: mistrzostwo Sokratesowskie", "Obraz Kijowa w poezji
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«Srebrnego Wieku»", "Obraz Kijowa w twórczości kijowskich neoklasyków"
(referat z Lublina), "Obraz Kijowa w poetyckiej twórczości grupy nowojorskiej"
(referat z Lublina), "Obraz miasta w poezji I. Bunina 1900-1910 r.", ,,Petersburg
A. Puszkina i A. Achrnatowej", "Motywy miasta w twórczości A. Błoka", "Obraz
Wenecji w liryce niemieckiej XIX w.", "Poetycki obraz Lwowa oczami współcze
snych", "Obraz domu w twórczości M. Bułhakowa", ,,Filozofia dekadentyzmu
w architektonicznej dekoracyjności kijowskiego modernizmu", ,,Fenomen bycia
stolicą jako problem współczesnej kulturologii francuskiej", "Urbanizacja i malarstwo: aspekt filozoficzny", "Estetyka miejskiej kultury czasów nowożytnych",
"Instrument Moskwy", "Kijów w Moskwie", "Interpretatorzy stylu «rosyjskiego»
w architekturze kijowskiej przełomu XIX i XX wieku".
Jak można zorientować się na podstawie powyższego sprawozdania lubelskiej uczestniczki Kijowskich Odczytów, filozoficzno-historyczna debata nad
Kijowem (a także i innymi miastami, tworzącymi razem treść nowej subdyscypliny - jak żartowali uczestnicy Konferencji - gorodoznawstwa [od gorod miasto]) była bardzo ambitna i pod względem merytorycznym spełniła oczekiwania wszystkich uczestników. Nikt z nich nie kwestionował idei (choćby nawet i postmodemistycznej) pielęgnowania małych ojczyzn, dających schronienie
i poczucie tożsamości w świecie coraz słabszych pallstw narodowych, coraz
większego relatywizmu i perspektywizmu w obszarze wartości, dotąd uznawanych za absolutne.
Należy teraz tylko oczekiwać na jej następną edycję i życzyć organizatorom, by nie mieli żadnych przeszkód w jej przygotowaniu.
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