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Definovanie periférnosti (kultúrnej, ideovej, 
geografickej) predpokladá usúvzťažňovanie: 
jav označujeme ako periférny vo vzťahu k nie-
čomu, čo je považované za centrálne, domi-
nantné. Aktérom v hre je preto hierarchizá-
cia a vymedzenie rámcov, v ktorých sa bude 
interpretácia pohybovať. Medzi hypotézou 
a zistením vzniká pomerne riskantný priestor 
– výklad „periférnosti” je diskutabilný, otvára 
viacero otázok, no zároveň spochybňuje zau-
žívanú stabilitu centra. 

Kobylińska, Falski a Filipowicz si preto 
stanovili limity a periférny priestor v rámci 
habsburskej monarchie zámerne vykolíko-
vali. Predmet ich výskumu sa časovo prekrý-
va s dlhým obdobím existencie dualistického 
Rakúsko-Uhorska, tematicky zahŕňa vtedaj-
ší príbeh slovanských národov – slovenského, 
českého a chorvátskeho, ktorých postavenie vo 
väčšom štátoprávnom organizme bolo z hľadis-
ka kultúrneho a politického vplyvu nepochybne 
okrajové. Mnohorozmernosť periférie, jej ne-
ustálený obsah ponúka autorom istú slobodu vo 
výbere témy – Kobylińska sa sústreďuje na po-
liticky angažovanú činnosť Jána Palárika, Fili-
powicz sleduje militaristické tendencie v českej 
kultúre, Falski na príklade Osijeku rekonštruuje 
modelový príbeh periférneho habsburského 
mesta. Tematický rozptyl si vyžaduje interpre-
tačný a metodologický svorník, ktorý ponúkajú 
úvodná a záverečná kapitola. Vďaka viacerým 
rekapituláciám jednotiacej línie v rámci troch 

zvyšných kapitol, ktoré tvoria jadro práce, Pe-
ryferyjność pôsobí ako interpretačne súvislá 
monografia, čo v prípade hmatateľných výsled-
kov kolektívnej vedeckej spolupráce nie je vždy 
samozrejmé. Autorom sa totiž v istých momen-
toch darí stretnúť bez toho, aby sa z textu vy-
tratil individuálny záujem o kultúrne odlišné 
priestory a rôzne historické naratívy. 

Nepriamo sa tu uplatňuje koncept stred-
nej Európy ako sporného priestoru a priestoru 
sporu (K. Kosík) a tendencia vymaniť sa z orien-
tácie na dominantný, národne orientovaný na-
ratív pri výskume slovenskej, českej a chorvát-
skej kultúry. Kobylińska, Falski a Filipowicz 
sledujú predovšetkým dialóg vo vnútri multi-
kultúrnej spoločnosti, ktorej formálny rámec 
tvorilo Rakúsko-Uhorsko, s jasným vedomím 
nerovnováhy síl, ktoré tento dialóg určovali. 
Periférne hlasy pritom vnímajú ako efemér-
ne, vytesňované a tlmené centrom – unifiku-
júcou kultúrnou politikou Viedne a Budapešti, 
napokon centrálnou (aj keď vskutku v širšom 
kontexte Rakúsko-Uhorska okrajovou) nacio-
nálnou (slovenskou, českou, chorvátskou) op-
tikou. „Zo žabej a vtáčej perspektívy tie isté javy 
vyzerajú inak“ (s. 10), píšu v úvode, čím azda 
naznačujú, že vlastné zistenia považujú za do-
plnkové, fungujúce v mnohohlase interpretácií. 

V priebehu čítania autorských zistení sa 
vynára invariantná kostra, ktorá odzrkadľuje 
spoločnú autorskú stratégiu. Jej podobu je mož-
né zhrnúť do niekoľkých vzájomne prepojených 
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línií: (1) funkcia centra spočíva v tlmení peri-
férie; (2) kým centrum je možné dekonštruo-
vať, periféria podlieha rekonštrukcii – hľadaniu 
jednotiacej periférnej nite, ktorá je relatívna 
a ktorá sa vymyká jednoduchej interpretácii; 
(3) periféria nadobúda lokálny rozmer; (4) 
uvažovanie o celku určuje detail, zdanlivo ne-
podstatný prvok z hľadiska interpretácie; (5) 
jednotlivé naratívy sa prelínajú, netvoria kon-
zistentný celok; ich základnou vlastnosťou je 
diskurzivita. V takto nastolenej koncepcii re-
zonujú jednak novšie výdobytky antropologic-
kého výskumu (Ulf Hannerz a jeho koncepcia 
transnacionálnych vzťahov alebo dichotómia 
medzi dominujúcim vzorom, nastoleným štá-
tom a spoločenskou praxou, akú analyzoval 
Michael Herzfeld) a jednak prvky zmýšľania 
prítomné v novom historizme, a predovšetkým 
u jeho predchodcov (hermeneutická koncep-
cia Clifforda Geertza). Intencia autorov spo-
číva v objasnení priestoru sporov bez nároku 
na definitívne riešenie, napokon v zdôraznení 
nejednoznačnosti periférie a vyzdvihnutí jej vý-
skumnej príťažlivosti. V tomto sa nepochybne 
záujem Kobylińskej, Falského a Filipowicza – 
v rámci úvodných téz, ako aj parciálnych zis-
tení – zhoduje.

 V slovakistickej kapitole Na peryfe-
riach peryferii sa Kobylińska najdetailnejšie 
pozastavuje nad politickou koncepciou Jána 
Palárika, ktorú vykladá ako niekoľ konásobne 
periférnu – vo vzťahu k dominujúcemu v slo-
venskom prostredí (pričom v rakúsko-uhor-
skom kontexte periférnemu) štúrovsko-hur-
banovskému národnému naratívu, napokon 
vo vzťahu k centrálnej, mocenskej a unifikujú-
cej politike štátu. Za predpokladu, že sa Koby-
lińskej text dostane do rúk poľským, po poľsky 
čítajúcim akademikom a študentom viacerých 
slavistík, predstavuje v tomto prostredí závažný 
vklad k formovaniu obrazu slovenskej kultú-
ry 19. storočia ako heterogénnej, polyfonickej 
platformy. Na Slovensku ide pritom o kanoni-
zovaný výklad, ktorý podrobne koncom deväť-
desiatych rokov rozpracoval predovšetkým Ti-
bor Pichler v známej práci Národovci a obča-
nia: O slovenskom politickom myslení v 19. storočí 

(VEDA, 1998) a následne rozvíjal aj v ďalších 
prácach; podobne M. Zemko alebo R. Chmel 
vo výskume národovectva a občianskosti, prip. 
zatvoreného a otvoreného modelu národnej 
kultúry. Týmto spôsobom sa Kobylińska nesi-
tuuje na okraji, ale naopak – pokračuje v roz-
víjaní istej dichotomickej schémy uvažovania 
o slovenskom politickom a kultúrnom priesto-
re. Vloženie tejto dichotómie (občan verzus ná-
rodovec) do kontextu periférie tvorí zaujímavú 
interpretačnú nadstavbu, keďže dovoľuje uve-
domiť si faktickú pozíciu jednotlivých koncep-
cií v širšej polyfonickej štruktúre. Zámerom 
Kobylińskej však nie je perifériu degradovať 
ako priestor s menším kultúrnym a politickým 
potenciálom, ale jej heterogénnosť prezentovať 
ako pozoruhodný predmet výskumu. 

Marcin Filipowicz v kapitole Monarchia, 
naród i sala gimnastyczna sa do celkovej kon-
cepcie práce zaraďuje prostredníctvom rekon-
štrukcie periférnej idey – militarizácie českého 
národa, prirodzene prepojenej s nacionalistic-
kou rétorikou. Usúvzťažnenie periférnej myš-
lienky určuje nielen centrálny národný nara-
tív, spravidla antimilitaristický, ale aj existen-
cia rakúsko-uhorskej armády, ktorá – aspoň 
na deklaratívnej úrovni – mala nadnárodný 
charakter. Sledovaniu konkrétnej periférnej 
línie v českom kultúrnom prostredí – najmä 
jej vzostupov a pádov – predchádza podrobný 
materiálový výskum. Rekonštrukcia prameňov 
(východočeských sokolských archiválií a časo-
pisu Žižka, premenovaného na Vlast) napomá-
ha napokon nájsť stopy, ktoré zanechal po sebe 
Eduard Rüffer – autor českého militaristického 
naratívu. Tematický rámec, v ktorom sa Fili-
powicz suverénne pohybuje, rozbíja kanonizo-
vanú predstavu (a takmer stereotyp) o vtedaj-
šom nezáujme Čechov vytvoriť akúkoľvek sta-
bilnú vojenskú alebo paramilitárnu štruktúru.

Maciej Falski perifériu stotožňuje 
s chorvátskym Osijekom, ktorý prezentuje 
ako vzorový príklad habsburského mesta (ka-
pitola Miasto habsburskie). Falského výklad sa 
od slovakistickej a bohemistickej verzie sčas-
ti líši – miestami pripomína dikciu turistické-
ho sprievodcu a navodzuje dojem historickej 
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príručky. Môže za to azda téma „rukolapnejšia“ 
z hľadiska historickej rekonštrukcie – verejný 
priestor a verejný život, lokálna viacjazyčnosť 
a demografická štruktúra mesta. Faktografický 
výklad napokon uľahčuje uchopiť nielen feno-
mén „periférneho“, ale predovšetkým „lokál-
neho“. Falski pátra totiž po špecifickom habitu-
se, ktorý vznikol v periférnom meste habsbur-
skej monarchie v druhej polovici 19. storočia. 
Navyše ilustruje kreatívne napätie, ktoré v Osi-
jeku vzniklo v dôsledku urbanizácie a nacio-
nalizácie verejného priestoru, ako aj dobovej 
modernizácie spoločenského života. 

Kobylińska podotýka, že pre perifériu nie 
je cudzie uvažovať o sebe ako o centre, čím na-
značuje, že status periférie/centra je v prípade 
stredoeurópskych národných naratívov pohyb-
livý a neistý. V periférnom priestore, vo vnút-
ri ktorého absentujú pevné hranice, voľba byť 
centrom má mnohokrát samozvaný charakter 
(nasledujúc Prunitscha, ide o pohyb malej kul-
túry medzi superioritou a inferioritou). Je to 
jeden z mnohých príkladov komplexnosti a ne-
jednoznačnosti kategórie, ktorú si Kobylińska, 
Falski a Filipowicz zvolili ako východiskovú. 
Azda preto sa Kobylińska často odvoláva na 
priestorovú metaforu siete, ktorá vďačne re-
prezentuje nielen zložitosť problematiky, ale aj 
jej vlastný, autorský prístup k téme. Filipowicz 
zdôrazňuje trhliny vo vnútri periférnej idey, jej 
diskontinuitu a rôznu intenzitu pôsobenia. Fal-
ski napokon praktizuje „zhustený popis“ s cie-
ľom ozrejmiť univerzálnejší fenomén habsbur-
ského mesta. 

Domnievam sa, že kým pre autorov je vý-
chodisková „žabia perspektíva“, tak samotné 
čítanie sa približuje k tej „vtáčej“. Jednotlivé 
otázky, ktoré autorov zamestnávajú, slúžia ako 
ukážka problémových miest, tvoriacich pano-
rámu dualistického Rakúsko-Uhorska (v tomto 
je realizácia niektorých Geertzových postulá-
tov zrejmá, predovšetkým v popise malých, 
miestnych javov ako ilustrácií širších kultúr-
nych a politických fenoménov). Tematické čle-
nenie podľa schémy človek (J. Palárik) – idea 
(militarizácia) – mesto (Osijek) vystihuje pri-
tom variabilitu pohľadov na rakúsko-uhorskú 

perifériu. Z hľadiska takto načrtnutých uzlo-
vých bodov, ktoré sú jednak realizáciou peri-
férnosti pars pro toto a jednak svedectvom in-
dividuálnych vedeckých záujmov, ide o dobrú 
stratégiu v rámci kolektívnej, medziodborovej 
spolupráce v podmienkach dnešnej akademic-
kej prevádzky. 

Kobylińska, Falski a Filipowicz tvoria Ze-
spół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii 
Habsburskiej, ktorý zastrešuje Instytut Slawis-
tyki Zachodniej i Południowej UW – domáce 
pracovisko všetkých troch autorov. Ich jed-
noznačná ambícia prekročiť národnú optiku 
sa prekrýva s aktuálnym výskumom stredo-
európskeho priestoru a záujmom o areálové 
kontexty a regionálne súvislosti. V tomto zmys-
le sa nesituujú na periférii stredoeurópskych 
„trendov“, ale ich mozaiku dopĺňajú o vlastnú, 
autorskú interpretáciu. 


