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Partykularne i uniwersalne
w literaturach narodowych
Pojęcie literatury narodowej, które wydaje się tak oczywiste w krajach Europy
Œrodkowej, jest nie tylko zmienne w czasie, ale i zaleůne od samoœwiadomoœci
zbiorowej. Tam, gdzie dominuje oœwieceniowy paradygmat uniwersalnoœci,
poczucie toůsamoœci podporzĊdkowane jest zasadom powszechnym jednostki
ponad wszelkimi przynaleůnoœciami. Dla polonistów i slawistów natomiast
zasada Mochnackiego o zbiorowym „uznaniu się narodu w jestestwie swoim”
– przez literaturę, w szerokim zresztĊ znaczeniu i poezji, i filozofii, i prawa –
sprowadza piœmiennictwo do funkcji jakby zwierciadâa ontologicznego, prawa ogólne wyprowadzajĊc dopiero z doœwiadczenia partykularnego. Następuje zatem jakby przeciwstawienie paradygmatów oœwiecenia i romantyzmu.
Zostaâo to dostrzeůone w ostatnim czasie nawet przez myœlicieli zachodnich, tradycyjnie utoůsamiajĊcych romantyczny partykularyzm z nacjonalizmem i faszyzmem, podczas gdy w naszej częœci Europy kojarzono chętnie
oœwiecenie z komunizmem i jego ofiarami. W perspektywie postmodernizmu „wszystko zostaje zrównane, gdyů ludzie sĊ równi”, co jest formĊ nihilizmu, jak stwierdza sâusznie Alain Finkelkraut (2000, 145). Próbuje on zarysowaý przymierze pomiędzy tradycjĊ oœwieceniowĊ, gdzie „prawdziwym
powoâaniem czâowieka jest autonomia”, i tradycjĊ romantyzmu, w której
„czâowiek realizuje swoje czâowieczeľstwo, wpisujĊc się w czâowieczeľstwo
partykularne”. Byâby to „koniec antagonizmu pomiędzy ideaâem a oderwaniem go od uczestnictwa” (Finkelkraut 2000, 145; zob. teů Gauchet 1985).
Rozróůnienie jest waůne, gdyů model oœwieceniowy (i francuski) uniwersalizmu, który wciĊů panuje w tzw. cywilizacji zachodniej (Huntington 2008,
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zwâaszcza 77–105), gâosi pierwszeľstwo czâowieka nad wszelkĊ przynaleůnoœciĊ i stanowi, wedâug powszechnego przekonania, antidotum na rasizm,
szowinizm i wszelki partykularyzm (Huntington 2008, zwâaszcza 307–312).
Otóů jednak skĊdinĊd wiemy, ůe toůsamoœý zarówno indywidualna, jak
i zbiorowa moůe, a nawet powinna otwieraý się na innych poprzez narrację
(zob. Lyotard 1996, 45–58; Ferry 1991, Erikson 2004) i tylko tak moůe się
uformowaý. Szczególnie waůne dla zagadnienia sĊ prace Paula Ricœura.
Przeciwstawia on niezmiennĊ toůsamoœý idem toůsamoœci „utrwalania siebie”
(„maintien de soi”) ipse (Ricoeur 1990, 368 i in.). To przeciwstawienie toůsamoœci formy i toůsamoœci œwiadomoœci siebie. Toůsamoœý ipse jest bowiem
historiĊ siebie, którĊ się samemu sobie opowiada, stale jĊ weryfikujĊc. Toůsamoœý i pamięý trwajĊ zatem jedynie w narracji. Podobnie dzieje się z pamięciĊ zbiorowĊ – gdy podniesiona zostaje do poziomu sâowa, wchodzi do
sfery publicznej (Ricoeur 1990, 169). Plan poœredni pomiędzy pamięciĊ indywidualnĊ a zbiorowĊ utworzony jest przez relację z bliskimi: poprzez
przyjaŭľ i uznanie „bratniego ducha”, który cieszy się ze mnĊ i smuci (zob.
œw. Augustyn 2006, ks. X, cz. 4, 5–6).
Pamięý – zarówno indywidualna, jak i zbiorowa – jest z istoty partykularna. Lekcja Herdera zostaâa przyjęta przez romantyków w Polsce i szerzej,
w Europie Œrodkowej, jako zbawienna, gdyů maâe i œrednie narody „pomiędzy RosjĊ i Niemcami” (Kundera 1984, 20), pozbawione paľstwowoœci, czyli
podmiotowoœci politycznej, mogây odzyskaý toůsamoœý przez kulturę. Zasada Mochnackiego, inspirowana przez filozofię niemieckĊ, staâa się fundamentem struktury „narodu kulturowego”, zâĊczonego juů nie przez osobę
monarchy czy terytorium, ale przez wspólne dziaâanie – walkę o niepodlegâoœý i toůsamoœý (zob. Walicki 2009, zwâaszcza rozdziaâ Polskie ideologie narodowe w perspektywie typologiczno-porównawczej). Sâowa Mazurka DĊbrowskiego
œwietnie to wyraůajĊ; zostaây teů przejęte przez Ukraiľców, Chorwatów i zainspirowaây inne narody regionu, którego cechĊ dystynktywnĊ staâo się pojawienie „poetów narodowych” („wieszczów” w polskiej tradycji) – rodzaju
przewodników duchowych zbiorowoœci. Dokonywali oni specyficznego zabiegu ekstrapolacji poetyckiej i intelektualnej zbiorowego doœwiadczenia historii. Na tej drodze zbiorowe katastrofy stawaây się metaforami, symbolami
i wreszcie historiozofiĊ. Rozbiory Polski zostaây skojarzone z ukrzyůowaniem Chrystusa, tak jak uprzednio męczeľstwo Jana Husa, którego ideaây
zostaây zinterpretowane jako prefiguracja demokracji. Z kolei mityczne pochodzenie Węgrów jako potomków Hunów uzasadniaý miaâo ich zarzĊdzanie paľstwem wielonarodowym i prefigurowaâo odrodzenie wielkich Węgier.
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Pokolenia intelektualistów i poetów ustĊpiây miejsca w poâowie XIX wieku powieœciopisarzom. Ale o ile ambicjĊ powieœci zachodnich byâo zrozumienie i odmalowanie przeksztaâcajĊcego się spoâeczeľstwa, o tyle w Polsce
i w ogóle w Europie Œrodkowej celem byâo stworzenie modeli postępowania
jako odniesieľ pamięci. W Polsce zarówno dramat romantyczny, jak i powieœý historyczna budowaây wzory toůsamoœci raczej narodowej niů spoâecznej, a więc partykularnej. Jednoczeœnie powstaâa w tych krajach warstwa
inteligencji rozpowszechniaâa te wzory, konsolidujĊc pamięý zbiorowĊ, czyli
narrację tworzĊcĊ toůsamoœý ipse narodu jako osoby zbiorowej.
Paradoksalnie, choý wielcy poeci narodowi starali się zastĊpiý, czy jakby
rozwinĊý, abstrakcyjny uniwersalizm oœwiecenia poprzez uniwersalizm
etyczny, dzieâa ich stanĊ się z czasem poůywkĊ wĊskiego nacjonalizmu etnicznego, czyli tzw. mesjanizmu w potocznym tego sâowa znaczeniu1. Otóů
rzadko się podkreœla, ůe wielki romantyzm polski wypracowaâ oryginalnĊ
formę wiary chrzeœcijaľskiej, którĊ nazwaliœmy prometeizmem chrzeœcijaľskim. Opieraâ się on na oryginalnej wspólnocie relacyjnej, którĊ okreœlaliœmy
jako transcendencję poziomĊ (zob. Masâowski 2011). Chodzi równieů o relacje między narodami. Najjaœniejszy tego obraz daâ Mickiewicz, omawiajĊc
w Collège de France apokaliptycznĊ wizję zawalenia się bazyliki œw. Piotra
w Legendzie Krasiľskiego:
Ów hufiec pielgrzymi wyobraůa (…) zastęp ludzi szukajĊcych koœcioâa
przyszâoœci. Wszyscy oni (…) muszĊ wstĊpiý do tej Bazyliki; ale nie zginĊ
w jej zwaliskach, podtrzymajĊ kopuâę szablami. Nie oręů ziemski ani oręů
jednostek zdoâa jĊ ocaliý, ale duchy narodów. Duchy narodów podtrzymajĊ tę kopuâę, zagroůonĊ runięciem. PrzebijĊ w niej otwór dla œwiatâa
niebieskiego, aby byâa podobna do owego panteonu, którego jest odtworzeniem, aby znowu staâa się bazylikĊ caâego œwiata, panteonem, pankosmosem, pandemonium, œwiĊtyniĊ wszystkich duchów, aby daâa nam
klucz do wszystkich tradycji i wszystkich filozofii (Mickiewicz 1998, 44).

Koœcióâ powszechny w tej wizji jest œwiĊtyniĊ jednoczĊcĊ duchy narodowe
i rysuje perspektywę jednoœci duchowej ludzkoœci ponad wszelkimi podziaâami na kultury i dziedziny myœli naukowej czy filozoficznej. Uniwersalizm
Mickiewicza jest więc jednoœciĊ ponad podziaâami, a nie abstrakcyjnĊ racjo
Np. przy okazji inauguracji pomnika ks. Popieâuszki w Issy pod Paryůem jego kuzyn,
równieů ksiĊdz, mówiâ w wywiadzie o niezâomnej postawie Jerzego, która zapowiadaâa dopiero dzieâo odnowy chrzeœcijaľstwa przez Koœcióâ polski.
1
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nalnoœciĊ, ma charakter relacyjny, a nie systemu totalizujĊcego wiedzę i prawa rozwoju. Tak jak w Romantycznoœci „czucie i wiara” nie odrzucajĊ racjonalnoœci, ale jĊ zawierajĊ.
Inny sposób pogodzenia racjonalnoœci z duchowoœciĊ ukazywaâ Norwid
(1971–1976, 86): „Naród skâada się nie tylko z tego, co wyróůnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi âĊczy”. Relacja pozioma z innym tworzy
toůsamoœý – zarówno z ludŭmi, jak i z innymi narodami. A w swym programowym Promethidionie Norwid opisaâ relację pionowĊ – duchowĊ, „stref ”
spoâecznych:
Naród bowiem – skâada się z tej sfery dolnej, która go róůni od drugich…
I z tej górnej, co âĊczy go z drugimi…
Ale âĊczy go, a nie siebie…
Te zaœ dwie caâoœci w dialogu onej myœli ludowej ze spoâecznĊ nieustannym
przestajĊ (…). Taka to jest architektura onej kupoli niewidzialnej, w której siedzi skrzydlaty duch narodu i psalmów wstęgi przeœpiewuje… (Norwid 2011, 137).

Relacje pozioma (z innymi) i pionowa (warstw spoâecznych) zwieľczone
sĊ, jak u Krasiľskiego i Mickiewicza, obrazem kopuây – miejsca ducha zbiorowego. Kopuâa ducha âĊczy u romantyków historyczne i transcendentne,
a takůe ludzi, klasy spoâeczne i narody pomiędzy sobĊ. Tak rozumiana uniwersalnoœý daje się więc sprowadziý do t r a n s c e n d e n c j i d i a l o g u –
ludzi i kultur.
Ta uniwersalistyczna perspektywa wypracowana w XIX wieku, w jakiœ
sposób komplementarna w stosunku do oœwieceniowego uniwersalizmu racjonalistycznego (a na pewno niestojĊca w opozycji wobec niego), przyczyniâa się w sposób znaczĊcy do skonstruowania poczucia toůsamoœci w Europie Œrodkowej. Niemniej kryzys nihilistyczny cywilizacji zachodniej
znaczony nazwiskami „mistrzów podejrzeľ” – Darwina, Marksa, Nietzschego i Freuda – oraz powstaniem w drugiej poâowie XIX wieku ideologii nacjonalistycznych i spoâeczeľstw masowych doprowadziâ do wojny œwiatowej
i zaâamania duchowej ontologii narodu.
Kultura nie przestaâa jednak w krajach Europy Œrodkowej odgrywaý waůnej roli. Kundera pisze o specyficznej szkole powieœci œrodkowoeuropejskiej,
przywoâujĊc nazwiska Kafki, Musila, Brocha i Gombrowicza. Naleůaâoby
dodaý do tego m.in. Haška, Witkacego, Schulza i Hrabala (por. Kroutvor
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2001). Charakterystyczne jest jednak, ůe mimo œwiatowego sukcesu jego artykuâu o Europie Œrodkowej (Kundera 1984), juů po upadku komunizmu
i muru berliľskiego, systematycznie odmawiaâ przedrukowywania swego
eseju. Od tej pory zaczĊâ raczej uůywaý konceptu „maâych narodów”, nie
w sensie ich wielkoœci, ale sytuacji:
przeznaczenie: maâym narodom nieznane jest szczęœliwe poczucie bycia
tu od zawsze i na zawsze; wszystkie przeszây kiedyœ, w takiej czy innej
chwili ich historii, przez przedpokój œmierci; zawsze spotykaây się z obcesowĊ ignorancjĊ ze strony wielkich i ich istnienie jest wiecznie zagroůone i podawane w wĊtpliwoœý; albowiem ich istnienie jest wĊtpliwoœciĊ
(Kundera 2015, 217).

Spróbuje wtedy tâumaczyý jednoœý losu narodów Europy Œrodkowej:
Byây sobie bliskie nie z wyboru woli, nie z sympatii, nie ze względu na
lingwistycznĊ wspólnotę, lecz z powodu zbliůonych doœwiadczeľ,
wspólnych sytuacji dziejowych, które je âĊczyây w róůnych okresach,
w roůnych konfiguracjach i w ruchomych, nigdy nieostatecznych granicach (Kundera 2006, 47–48)2.

Charakterystyczne, ůe podobnie wypowiada się Herbert:
Czym jest Europa Œrodkowa? Na pewno nie jest to pojęcie geograficzne,
ale wspólnota losów i wspólnota kultury, rozumianej jako autonomiczna,
niepodlegâa sfera ducha. Nosimy jĊ w sobie. (…) Jak wyraziý to, ůe
w Budapeszcie, Pradze, Zagrzebiu odnajduję œlady wâasnej toůsamoœci
wbrew niwelatorom œwiata i historii? (Herbert 2008, 180).

Jednoœý stylu autorów, których cytuje Kundera, obok innych wymienianych np. przez Josefa Kroutvora – jest jednoœciĊ groteski. Czyli – jeœli przyjĊý rozwaůania Jana Kotta o grotesce – tragedii pod pustym niebem, tym
bardziej okrutnej (Kott 1965, 163–164 i 172–173 i in.). Sam Kundera okreœli
panujĊcy styl kultury krajów regionu jako „modernizm antynowoczesny”
(Kundera 2006, 56). Czyli nowoczesnoœý, która odrzuciâa oœwieceniowy mit
nieustajĊcego postępu i racjonalistycznych procedur jako sposobu rzĊdzenia.
Sposobu, który zrodziâ wszak totalitaryzmy XX wieku. Kundera pójdzie

2 Pisarz stworzy tu równieů koncept kontekstu poœredniego – pomiędzy wielkim kontekstem œwiatowym a maâym kontekstem narodowym.
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jeszcze dalej w swej pesymistycznej wizji, gdyů obecnie w Europie kultura
zrezygnowaâa z jakiegokolwiek przewodnictwa duchowego – kultura, która
byâa wszak w Europie Œrodkowej arkĊ zbawienia, czyli miejscem toůsamoœci
i sensu.
Wiek XX, dzięki zmartwychwstaniu politycznemu Europy Œrodkowej po
pierwszej wojnie œwiatowej, wydaâ się mieszkajĊcym w tym regionie narodom zrazu cudem (z wyjĊtkiem Węgrów, którzy utracili w Trianon dwie
trzecie swego terytorium). Ale koszmar objawiâ się doœý szybko: dwadzieœcia
lat po pierwszej wojnie odbyâo się spotkanie w Monachium i rozpoczęâa się
druga wojna, z ludobójstwem Ůydów i masakrami ludnoœci na skalę dotĊd
niewyobraůalnĊ (Snyder 2011). Czy moůna tworzyý poezję po Oœwięcimiu?
– pytanie Theodora W. Adorno zostaâo równieů postawione, niezaleůnie,
przez Tadeusza Róůewicza. Ale paradoksalnie, jak zauwaůa Kundera, okupacja sowiecka, poza œcisâym okresem czystego stalinizmu, stymulowaâa rozwój kultury (Kundera 1984). ZresztĊ to „filozofia bâazna”, a nie „kapâana”,
zainspiruje następnie opozycję demokratycznĊ, czy chodziý będzie o Leszka
Koâakowskiego i Adama Michnika, czy o Jana Patoÿkę i Václava Havla (Delsol, Masâowski, Nowicki, oprac., 2005)3.
„SamoograniczajĊca się rewolucja” „Solidarnoœci” byâa pierwszĊ i najbardziej spektakularnĊ manifestacjĊ jednoœci kulturowej Polaków, narodu kulturowego par excellence, w odróůnieniu od paľstwa narodowego kierowanego
z Moskwy. Kwestia uniwersaliów etycznych szkicowaâa wówczas cele zbiorowe (jak Etyka solidarnoœci Józefa Tischnera czy encyklika Jana Pawâa II Laborem exercens), metoda dziaâania bez przemocy fizycznej i przesâanie solidarnoœci narodów z okresu romantyzmu4. Ale choý, jak wszyscy wiemy, ruch
pierwszej „Solidarnoœci” zostaâ zâamany przez stan wojenny, to dokonaâa się
– na skalę œwiatowĊ – kompromitacja ideologiczna komunizmu, jego demaskacja i odrzucenie przez caâĊ klasę robotniczĊ sporego kraju. CiĊg wydarzeľ, który doprowadziâ do upadku komunizmu i zburzenia muru berliľskiego w 1989 roku, jest wszystkim dobrze znany i ma wiele przyczyn. Ale
u poczĊtków tego procesu decydujĊcĊ rolę odegraâ konsensus kulturowy
wobec wartoœci wolnoœci, wspóâpracy i solidarnoœci. Moůna w tym odnaleŭý

3 ZwiĊzki pomiędzy literaturĊ a filozofiĊ groteski sĊ mniej oczywiste na Węgrzech, choý
moůna tam teů odnaleŭý analogie, np. w powieœciach Pétera Esterházyego, jak np. Hahn-Hahn
gófnŋ pillantása – Lepfelé a Dunán; czy Wydanie poprawione, 2008.
4 Por. posâanie delegatów I Kongresu NSZZ „Solidarnoœý” do robotników Europy
Wschodniej, przegâosowane w 1981 r. Zob.: http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/
?page_id=644#sthash.Z5NZJfwR.dpuf [dostęp: 10.11.2016].
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echa polskiego mesjanizmu romantycznego w szerokim, uniwersalistycznym
i etycznym znaczeniu (zresztĊ obok mesjanizmu narodowego – takůe mesjanizmu pracy Norwida; por. Masâowski 2006, 387–408), ale równieů sâynne
zdanie Masaryka, ojca Czechosâowacji: „raczej Chrystus niů Cezar”; gdzie
Cezar reprezentowaâ „imperializm pangermaľski”, podczas gdy „demokracja uznaje politykę sub specie aeternitatis jedynie jako moralnoœý – miâoœci bliŭniego – poddanej religii prawdziwej, czystej i niepolitycznej. Taka polityka
jest moůliwa na podstawie nauczania Jezusa i jego dwu wielkich przykazaľ –
miâoœci Boga i miâoœci ludzi – i tylko na tej podstawie” (Mt 22, 37–38; zob.
Masaryk 2002, 73–74, 211).
Religia w tym kontekœcie nie miaâa charakteru instytucjonalnego, ale
etyczny i kulturowy, stanowiâa więc w sposób naturalny częœý skâadowĊ ideaâu demokracji, którĊ Masaryk, twórca nowoczesnego narodu, utoůsamiâ
z dziedzictwem Jana Husa. Czesi dzisiaj uchodzĊ za naród najbardziej areligijny na œwiecie, i to mimo ich przywiĊzania np. do œwiĊt Boůego Narodzenia,
ale pamięý ideaâu ůycia zbiorowego jest w nich dalej silna. W Polsce akcenty
sĊ inaczej rozâoůone, gdyů jeœli wiara pierwszej „Solidarnoœci” zakorzeniona
byâa silnie w kulturze, to instytucjonalny Koœcióâ jest potęůny politycznie,
zwâaszcza po upadku komunizmu.
Podsumujmy więc: przejœcie polityczne, ekonomiczne i spoâeczne spoâeczeľstwa od komunizmu do demokracji i kapitalizmu wpâynęâo oczywiœcie
na typy toůsamoœci indywidualnej, zbiorowej i grupowej. We wszystkich krajach Europy Œrodkowej, choý w rozmaitych konfiguracjach, nastĊpiâo zaâamanie ciĊgâoœci pomiędzy pamięciĊ zbiorowĊ a proceduralnymi zasadami liberalizmu czy neoliberalizmu, i to wszystko w kontekœcie wejœcia do Unii
Europejskiej i globalizacji. Pojawiâa się „polityka historyczna” zwiĊzana
z nacjonalizmem toůsamoœciowym, podczas gdy liberalizm, poza bezrobociem czy emigracjĊ, proponowaâ tylko kult sukcesu i „wymienialnoœý sytuacji
spoâecznej, odwracalnoœý ról” (Finkelkraut 2000, 133).
W poprzednich pracach staraâem się wyjaœniý przeciwstawienie toůsamoœci
paradygmatycznej, najsilniejszej w narodzie kulturowym, gdzie kaůdy utoůsamia się z istniejĊcymi modelami heroicznymi – toůsamoœci syntagmatycznej, zwiĊzanej z pozycjĊ i sytuacjĊ spoâecznĊ, panujĊcĊ zwâaszcza w instytucjonalnie ustabilizowanych demokracjach; tam wâaœnie pozycja spoâeczna
decyduje o uznanej toůsamoœci. Oba typy winny wspóâistnieý w idealnym
spoâeczeľstwie, ale postmodernistyczna ideologia, gdzie, jak juů wspominaliœmy, „wszystko zostaje zrównane, gdyů ludzie sĊ równi”, jest formĊ nihilizmu (Finkelkraut 2000, 133) i trudno wtedy mówiý o idealnym spoâeczeľ-
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stwie. Filozofowi chodzi nie o krytykę egalitaryzmu, ale o sprowadzanie toůsamoœci do abstrakcyjnych formuâ prawnych.
Trzeba dodaý do tych uwag jeszcze inny czynnik toůsamoœciowy maâych
narodów Europy Œrodkowej: pluralizację dyskursu w sytuacji, gdy toůsamoœý
ipse indywidualna formuâowana jest raczej w opozycji do rzeczywistoœci spoâecznej, nie jest zharmonizowana z jej narracjĊ. Dominuje przynaleůnoœý do
grupy lub teů do Zachodu w ogóle, to znaczy do cywilizacji w znaczeniu
Huntingtona. Ale dyskurs, toůsamoœý ipse tej „cywilizacji” nie jest jasna ani
w Unii Europejskiej, ani w Stanach Zjednoczonych. Czy to znaczy, ůe weszliœmy w erę „postnarodowĊ”? (zob. Habermas 2000, 2013, zwâaszcza rozdziaâ drugi: La constellation postnationale et l’avenir de la démocratie). Czy teů po
prostu w epokę amerykanizacji konsumerystycznej5?
Nie wszystko rozgrywa się jednak na poziomie dyskursu i narracji. Przynaleůnoœý silnie objawia się poprzez zachowania kulturowe, rytuaây, interakcje
– to one konstruujĊ gâębokĊ afektywnoœý relacyjnĊ kaůdej kultury. Toůsamoœý ipse Gestu jest waůniejsza niů sâowa. Ale nie sposób rozwinĊý tego teoretycznie – Gesty trzeba wcielaý i majĊ one charakter partykularny. Ich
ewentualna uniwersalnoœý ma wtedy charakter etyczny, a nie racjonalistyczny
i dyskursywny. Niemniej to wâaœnie dyskurs âĊczy, tworzy więŭ i umoůliwia
dialog.
Obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej wyjawia odwrócenie biegunów. W krajach Europy Œrodkowej, gdzie bito się o wolnoœý w imię praw
czâowieka, jak stwierdza politolog francuski czeskiego pochodzenia: „zachowano koncepcję niemieckĊ etniczno-kulturowĊ narodu, którĊ ekstrapolowano w planie europejskim, w momencie gdy Niemcy przyjęây wizję Europy
opartej na uniwersalistycznych wartoœciach praw czâowieka” (Rupnik 2016).
Dwubiegunowoœý oœwiecenia i romantyzmu zostaâa więc zachowana, ale
nastĊpiâo odwrócenie biegunów. Na jak dâugo?
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Micha Masowski: Particularistic and universal elements
in the national literatures of the Central European countries
Opposition between the notion of universalism, created in the age of Enlightenment and the
Romantic tradition, which dominates in Central Europe is discussed in the article. Universalism is understood as the process of emancipation of man, but at the same time, in countries
‘between Russia and Germany’ it is also understood as the rule of adherence. In the Romantic tradition there is the symbolic extrapolation of historic experiences and the use of metaphors that have ethical universalism, both of which are described by the author in this article.
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The understanding of culture as a spiritual sphere which unites the national spirit was destroyed in the 20th century due to totalitarianism, but this grotesque tragedy from our absurd
history has created ‘anti-modern modernism'.
Keywords: universalism, national culture, Central Europe, modernism

