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TO OÓCTOATEJIbCTBO NOPOAHJIO ÓyK- 
BaJIbHOo JaBHHy NYyÓJMKALNMŃ, OTMe- 
UeHHbiX IleuaTbło ÓEe3BKYCHOŃ Ka3EH- 
INHMHbi. Tem Ó0Jiee HeHHO, UTO B KHHre 
9. ConoBeń B. Cryc npeqcTaer nqeka- 
HOHH3HpoBAHHblM, H3BJIEUeHHbIM — M3 
KOLIMApHOTO KOHTeKCTa ÓyjqHeń, repe- 
HeceHHbIM " B CHCTEMy KOOPNMHAT 
NO33HH, He 3aaHTaXHpoBAaHHOH TEM HJIM 
HHblM HOJIHTHMUECKAM CTpOEM, A TOJIbKO 
NMIHb JIHUHOCTIO TBODpIIA, KOTODbŁIA B 
cBoeń Tparuueckoń yAd3BUMOCTH He 
MOXET He OTKJIMKHYTbCA Ha TpYÓHbIA 
TJIac 3I0XH. 

Kuura Vkpalncoka binocopcoka 
nipuka - HCCJIeNnOBaHHe 3TanHoe. C. OJ- 
HOH CTOpoHbl, OHAa HOJĄBONHT MTOTH 
MHOTOJIETHETOo M3yueHHA IODTHUECKOTO 
aBJIeHHA. C€ Apyrok, paóora 9. CoJroBeń 
CJIYXKHT CTHMYJOM MIJA YrIyOJeHHA 
NaJAbHeńmuXx HCCJIE1OBAHHH QHJIOCO- 
$ckoń JNHpHuKH Ha yKpaHHcKOŃ rouBe. 
XoueTcA BEepHTb, UTO 3TOT „Bbi30B' Óy- 
NET yCJbILNAH. 

Bacunui KocTiok 

LITTERARIA HUMANITAS V, ZAPAD 
A VYCHOD II, 
TRADICE A SOUCASNOST (Literśrni 
smćry a żanry ve slovanskych a 
zapadnich literaturach jako reflexe stavu 
svóta), Ustav slavistiky na filozofickć 
fakultć Masarykovy univerzity, Brno 
1998, s. 178. 

Najnowszy brneński zbiór zawiera 
prace będące kontynuacją problematyki z 
wcześniejszego tomu III tej samej serii 
(recenzja: „Z.R.L”. t. XL), przyświeca mu 
więc podobne założenie metodologiczne. 
Wywodzi się ono z ducha strukturalnej 
semiotyki (dominującego współcześnie 
kierunku interpretacyjnego), koncentrują- 

cej się wokół morfologii dzieła, ciążącej 
ku hermeneutyce, ku temu co przedsięb- 
rali w swych badaniach Schleiermacher, 
Dilthey, Śpet, Kerćnyi, Betti, Gadamer, 
Ricoeur i Foucault. W trzynastu rozpra- 
wach brneńskich slawistów i romanistów 
widoczny jest szeroki rozrzut materiału 
egzemplifikacyjnego (obejmującego utwo- 
ry z IV, VI i IX wieku, wybraną litera- 
turę renesansu, baroku i romantyzmu aż 
po pozycje dziewiętnasto i dwudziesto- 
wieczne), uwzględniającego rozmaite ga- 
tunki literackie (satyra menippejska, 
formy hagiograficzne, powieść, nowela), 
różnorodne literatury narodowe i roz- 
maite ujęcia komparatystyczne. 

D. Bartonkova (Satira menippea 
nell' opera di Giuliano L'Apostata) prze- 
konuje, wbrew sugestiom niektórych 
badaczy o związkach dzieła Juliana Apo- 
staty z tradycją literatury rzymskiej - 
Warrona i Seneki, że twórczość rzym- 
skiego cesarza jest jednak bliższa wpły- 
wom greckim. Autorka, odwołując się do 
pochodzenia menippei (Menippos z Gada- 
ry, Bion z Borystenu), do zwyczaju wcią- 
gania homeryckich wersów do prozy, 
zabiegu stanowiącego podstawę tzw. pro- 
simetrum, dokonuje bardzo szczegóło- 
wych analiz syntaktycznych na rozmai- 
tych fragmentach tekstów greckich, by w 
ten sposób wyrazić przekonanie o związ- 
kach satyry menippejskiej cesarza Julia- 
na z prosimetrum u Lukiana z Samosaty. 

D. Barankova skupia swą uwagę na 
(Podoba hagiograjickćho „nad” żŻanru 
ve [I knize Dialogi Rehorfe Velikeho) 
tekstach hagiograficznych, ściślej na ich 
prototypie łacińskim. Autorka przywołuje 
legendę Żywot św. Benedykta, zamie- 
szczonej w II księdze Dialogów Grze- 
gorza Wielkiego i dokonuje analizy for- 
malnej i semiotycznej tego tekstu. Wy- 
nika z niej wniosek, że gatunek hagio- 
graficzny jest ściśle zespolony z legendą, 
a także z opowiadaniem, nowelą, baśnią i 
że zawarty w nim bieg życia głównego 
bohatera oparty jest na schemacie biogra- 
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ficznym, składającym się z następujących 
elementów - origo; infantia, species, 
mores, virtutes; studia et opera; vita pub- 
lica, vita privata; mors; supplementa. W 
hagiograficznej prezentacji życia silnie 
eksponuje się moment śmierci bohatera, 
zachowuje się natomiast rezerwę wobec 
jego świeckiej przeszłości i zazwyczaj nie 
informuje się o jego dzieciństwie. 

M. Kopecky (Putovudni jako vddćci 
motiv literórniho dila) stwierdza na 
wstępie, że motyw wędrowania (pielgrzy- 
mowania), jak i błądzenia to prastary 
leitmotiv literacki sięgający Biblii (wę- 
drówka narodu izraelskiego do Pales- 
tyny), Homera (tułaczka Odysa) i wydłu- 
żający się w europejskie średniowiecze i 
renesans aż po XVII i XVIII wiek. Z tej 
ostatniej fazy czasowej pochodzą teksty, 
na których koncentruje się autor roz- 
prawy (1601 r. T. Mourenin z Litomyśla, 
Żywot i wędrowanie. O wielkim św. 
Krzysztofie; 1623 r. J. A. Komensky, La- 
birynt świata i raj serca; 1680 i 1689 r. 
M. Vierius, Małżonka Chrystusowa albo 
Dusza nabożna poszukująca swego mi- 
tego, Pana naszego Jezusa Chrysta oraz 
Chrystostaw albo Żywot Krystostawa 
księcia; 1719 r. V. B. Jestrabsky, Roz- 
maite wizje chłopka prostaczka). Ba- 
dacz, poprzez analizę porównawczą, ob- 
serwuje poszczególnych bohaterów, ich 
wędrowanie, cele do jakich dążą, by po- 
przez te elementy pokazać różnorodne 
tendencje baroku: chrześcijański spirytua- 
lizm wyrażający się w głębokiej wierze i 
w cnotliwym życiu, socjologiczne uwa- 
runkowania pielgrzymujących postaci, 
wreszcie - możliwość odniesień do kon- 
dycji człowieka współczesnego. 

Tekst J. Skutila (Misijni prace ve 
stredni Evrope podle Conversia Bagoa- 
riorum et Caratanorum v protikladu k 
slouanskym prameniim 9. stoleti) nawią- 
zuje do, pochodzących z IX w., źródeł 

. pisanych poświęconych szerzeniu chrze- 
ścijaństwa prez irlando-szkockich, anglo- 
saskich, a także włoskich misjonarzy na 

terenie Bawarii, Karyntii, Czech, Moraw. 
Owe zachodnie misje przygotowały grunt 
dla wyrażania teologii i terminologii pra- 
wniczej w j. słowiańskim. Przyczyniły się 
do tego inicjatywy Cyryla i Metodego - 
ich działalność misyjna, wynalazek alfa- 
betu (głagolica), tłumaczenie pisma św., 
wyjednywanie aprobaty papieża dla litur- 
gii słowiańskiej. 

I. Seidl (Perarchismo, generi letterari 
in epoca moderna e letteratura centroeu- 
ropea [boema]) próbuje dociec dlaczego 
Petrarka jako twórca nowożytnej liryki i 
poeta niezwykle popularny w okresie 
renesansu musiał długo czekać na roz- 
powszechnienie swej twórczości i przeni- 
kanie jej motywów do literatur środko- 
woeuropejskich " (zwłaszcza czeskiej). 
Wprawdzie prascy intelektualiści wcześnie 
nawiązali do idei włoskiego humanizmu, 
jednak recepcja wybitnego poety stanęła 
jakby wpół drogi. Przyczyny, jak sugeruje 
I. Seidl, były różnorakie - ekonomiczne, 
społeczne, polityczne (ruch husycki). 
Jeszcze w XIX w. w ramach czeskiego 
odrodzenia narodowego interpretowano 
poezję Petrarki w sposób uproszczony. 
Dopiero na przełomie XIX i XX w, za 
sprawą J. Vrchlickiego, poezja ta w 
swym kształcie pełnowartościowym 
wkracza do tradycji czeskiej literatury. 

J. Fryćer (Remarques sur la poćtique 
du roman francais a lćpoque romanti- 
que) dowodzi, że niezwykle doceniana w 
rozwoju epiki rola powieści balzakowskiej 
czy walterscottowskiej jest niewystarcza- 
jąca. Popularne we Francji badania, od- 
noszące gatunek powieściowy do realiz- 
mu bądź romantyzmu, usuwają w cień 
jeszcze jeden niedoceniony przez krytykę, 
a niezwykle interesujący nurt. W związku 
z tym Fryćer przywołuje w swych rozwa- 
żaniach powieść Mag autorstwa A. Es- 
quirosea. Francuski pisarz (1812-1876) 
jest postacią o bogatej osobowości i bar- 
wnym życiorysie. Człowiek o różnych obli- 
czach, polityk i twórca, robiący karierę 
senator, znawca nauk ezoterycznych, al- 
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chemii, magnetyzmu, okultyzmu, uczeń i 
przyjaciel mistyków, utopista, demokrata, 
prowokator eklezjastów i policjantów. Ja- 
ko literat - kreator scen nasyconych elemen- 
tami satanistycznymi, budzących strach i 
grozę rodem z powieści gotyckiej, pode- 
jmujący polemikę z tradycyjnym modelem 
tego gatunku, przede wszystkim w zakre- 
sie kompozycji i na płaszczyźnie warstwy 
językowej. Protagoniści jego utworu - 
rzeźbiarz i poeta - wśród karkołomnych 
powikłań fabularnych, snują dyskusje o 
sztuce i literaturze, o związkach sztuki i 
życia. Polemiki te prowadzone zwykle w 
atmosferze artystycznego frenetyzmu, są 
jakby z założenia prowokujące i zmie- 
rzają najczęściej do demistyfikacji trady- 
cyjnych wartości. Poeta opiewa nieistnie- 
jące powaby swej kochanki, a filozofujący 
mag dochodzi u kresu swego życia do 
przekonania, że zamiast metafizycznym 
rozmyślaniom, powiniem się poświęcić 
miłości. Struktura Maga obfituje nadto w 
innowacje w zakresie stosowanych tech- 
nik narracyjnych, w eksperymenty z kate- 
gorią czasoprzestrzeni, co sprawia, że 
zaprezentowana przez A. Esquirosea for- 
ma gatunkowa potraktowana jest demi- 
styfikująco, destruktywnie i parodiująco. 

I. Pospiśil („Żivot protopopa Avvaku- 
ma' a Karamzinova „Dopisy ruskćho ce- 
stovatele” jako uzlovć body ve vyvoji 
ruskćho romanu) poszukuje źródeł no- 
wożytnej powieści rosyjskiej. Dostrzega 
je w pozaliterackim zjawisku sekularyza- 
cji (procesie, który w Rosji nigdy nie 
osiągnął pełni) i wiąże z nimi dwa utwo- 
ry o nadzwyczajnym znaczeniu. Żywot 
protopopa Auvuvakuma (1672-1675) to 
dzieło charakterystyczne dla swoiście 
rosyjskich gatunków prozaicznych, dzieło 
będące syntezą starocerkiewnej słowiań- 
szczyzny i mówionego j. rosyjskiego. Ży- 
wot zbudowany na gruncie inwertowanej 
hagiografii, stanowi więc równocześnie 
jej odwrócenie, bowiem wątki kościelne 
przybierają tu kształt świecki, hagiogra- 
fia staje się biografią, a ta może przeob- 

razić się w formę dydaktycznego traktatu 
albo związać się z ideą chrześcijańskiej 
ascezy. Badacz przyrównuje strukturę 
tego utworu do „koloidalnego roztworu”, 
którego komponenty są jeszcze różnoro- 
dne i w istocie rozdzielne. W następstwie 
I. Pospisil buduje tezę o tzw. nowej dy- 
chotomizacji Żywota, która wyraża się w 
antynomii rozpostartej między dwa style 
językowe narracji: związany z hagiogra- 
fią styl wzniosły i inspirowany wpływami 
życia codziennego - styl potoczny. Zacho- 
dni model powieściowy wkracza nato- 
miast do Rosji w XVIII w., a przykładem 
tego są Listy rosyjskiego wędrowca 
(1791) N. M. Karamzina. Autor zapisuje 
w nich swą podróż do Europy Zacho- 
dniej, fascynację wszechstronnie rozwija- 
jącą się Anglią, dostrzegając jednocześ- 
nie także jej blaski i cienie. Poza tym 
utwór jest także traktatem filozoficznym 
i literackim, zawiera bowiem wiele remi- 
niscencji dotyczących kultury rokokowej, 
neoklasycznej i preromantycznej. Przede 
wszystkim jednak - od europejskiej 
wyprawy Karamzina rosyjska literatura 
zaczyna tracić swą zależność od gatun- 
ków religijnych i nawet od wzorów 
zachodnich. W swym dziele rosyjski 
autor manifestuje oryginalność, autono- 
mię i rodzime wartości, a w sferze ideo- 
logii daje wyraz wsparciu dla procesu 
przekształcania się Rosji w wielkie świa- 
towe mocarstwo. To czyni Listy utworem 
o wielkim znaczeniu. 

O motywach włoskiego renesansu w 
twórczości D. Mereżkowskiego (MTranb- 
aHckoe Bo3poscdeHue 8 TeopuecTee LI. 
JI. Mepexkoeckoeo) pisze D. Kśicovś, a 
o zależnościach między pisarstwem L. 
Andrejewa i F. Kafki - J. -Dohnal (Na- 
ruśeni komunikace mezi literdrnimi 
postauami u Leonida Andrejeva a Fran- 
ze Kajky). Obie prace mieszczą się w for- 
mule studiów porównawczych. W rozwa- 
żaniach Kśsicowej Mereżkowski jawi się 
jako znakomity znawca włoskiego odro- 
dzenia, zafascynowany potęgą twórczą 
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artystów i wysokimi walorami etycznymi 
ich dzieł. W tym duchu wskrzesza on w 
swej prozie postacie Leonarda da Vinci i 
Michała Anioła, których talenty zostały 
spożytkowane dla wielkich humanisty- 
cznych idei. Artyści ci stanowią zatem 
kontrast dla literackich bohaterów rosyj- 
skiego modernizmu (przypadek Soługu- 
bowa, Briusowa). J. Dohnal porównuje 
dwa teksty ekspresjonistyczne - jeden o 
gubernatorze, który strzela '-do demon- 
strantów (L. Andrejewa) i drugi - o czło- 
wieku przemienionym w owada (F. Kaf- 
ki). Wspólne dla warstwy zdarzeniowej 
obydwu utworów osłabienie więzi perso- 
nalnej między postaciami J. Dohnal roz- 
waża w różnych aspektach teorety- 
cznych. Służy temu kontekst psychologi- 
czny, pojęcie kodu werbalnego i niewer- 
balnego, kategorie przestrzeni i motywa- 
cji; one służą eksplikacji owych zaburzeń 
komunikacyjnych w fabularnej interakcji. 

M. Mikulasek („TFepmeTuueckui 
PomaH' u eeo uududeckuńi eehyc 6 nu- 
Teparypax Bocroka u 3anada "/Iok- 
Top /Kueaeo' b. Ilacrephaka u nposa 
P.M. Punve u [. Xecce) rozszerza bo- 
gatą już ramę kategorii, przy pomocy 
których określa się specyfikę gatunkową 
dzieła B. Pasternaka Doktor Żywago 
(powieść historyczna, epopeja, Bildun- 
gsroman, powieść filozoficzna, antyuto- 
pia, traktat, teodycea), o jeszcze jedno 
pojęcie. Poprzez pryzmat ujęć hermeneu- 
tycznych w Doktorze Żywago dostrzec 
można narracyjny archetyp tzw. „powie- 
ści hermetycznej” (powieści artykułującej 
hermetyczne treści), opartej na mitologi- 
cznym motywie „wędrującej duszy” (See- 
lewanderung) z nieodłączną przestrzenią 
drogi, synergicznym czynnikiem świata 
(kosmosu), po którym wędruje bohater- 
-wygnaniec. Rozważania M. Mikulaśka 

"kumulują się w końcowych, komparatys- 
tycznych wnioskach, które ukazują du- 
chowe podobieństwo strukturalne utworu 
B. Pasternaka oraz R. M. Rilkego i H. 
Hessego. 

E. Lukavska przenosi swe rozważania 
na teren literatury bardzo przestrzennie 
odległej (Functión del mito en la noveli- 
stica de Ernesto Sóbato). W trzech utwo- 
rach argentyńskiego pisarza Autorka 
dostrzega różnorodne aspekty mitu. W 
pierwszym (Tunel, 1948) z nich, na bazie 
binarnych opozycji (dobro-zło, życie- 
-śmierć) prezentuje imiona biblijnych 
bohaterów (Chrystus, Maria, Jan) kono- 
tujących schematy mitologicznych wyda- 
rzeń. W związku z drugim utworem (O 
bohaterach i grobach, 1961) opisuje ele- 
menty mitu inicjacyjnego (z jego fazami 
wędrówki, katabazy i katharsis). Nato- 
miast w trzecim tekście odnajduje moty- 
wy gnostyczne i apokaliptyczne (Abaddon 
niszczyciel, 1974), a także problematykę 
ludzkiego losu poszerzoną o rozważania 
na temat literatury i literackiej twórczości. 

Ze względu na aspekt genologiczny 
niezwykle ważne treści wnosi rozprawa 
H. Binowej (/Kaupoebie moduqpukayuu 
noeeńńiweńpycckoń npoaói). W najnow- 
szej prozie rosyjskiej (reprezentowanej 

przez bardzo liczne grono autorów - W. 
Astafiew, G. Władimir, W. Grossman. I. 
Zołotusski, M. Kuprajew, W. Makanin, O. 
Sjedakowa, M. Leonow, W. Zujew, M. 
Weller, A. Kim, S. Sokołow, A. Kurczat- 
kin, A. Kabakow i inni), w obrębie jej 
form gatunkowych dokonują się bardzo 
ważne przemiany estetyczne. Procesowi 
rozpadu (albo deformacji) struktur trady- 
cyjnych towarzyszy przenikanie warian- 
tów kompozycyjnych, zapowiadających 
powstawanie nowych form. Z jednej stro- 
ny klasyczna proza coraz częściej zbliża 
się ku filozofii w następstwie czego kon- 
stytuuje się narracyjna forma eseistyczna, 
w której dyskurs autorski dominuje nad 
płaszczyzną zdarzeniową. Dadzą się jed- 
nak zauważyć inne tendencje. W wyniku 
zaburzeń w hierarchii dotychczasowych 
wartości kulturowych wynurzają się na 
powierzchnię tzw. gatunki „niskie” (mar- 
ginalne), wciągające także we wzajemne 
układy gatunki literatury wysokiej. Zbli- 
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żenia te powodują najrozmaitsze kombi- 
nacje genologiczne-kontaminacje, formy 
hybrydyczne, „grę” gatunkami i stylami. 
Pozwalają na mieszanie tematów, frag- 
mentów, epizodów, postaci, na łączenie 
elementów zaskakujących (zrastanie się 
motywów fantazyjnych i detektywisty- 
cznych, oboczna obecność czarnego hu- 
moru, soc-artu, ufologii, myślenia klipo- 
wego, biologizmu, fantazji erotycznej, 
trillera seksualnego albo filologicznego 
itp.). Ta różnorodność sprawia trudności 
klasyfikacyjne, a także nazewnicze (S. 
Sokołow proponuje np. dla prozy przecho- 
dzącej w poezję termin proezja), i unie- 
możliwia lokację w tradycyjnym systemie 
rodzajowym. H. Binow4 stwierdza w 
zakończeniu, że owe estetyczne stylizacje 
w nowej prozie rosyjskiej są jednak dzi- 
waczne i przesadne. 

Tom zamyka artykuł K. Lepilowej 
(Peyenyua u nosTuueckoe co3Hahue 
nauTepaTypbi), która kieruje swą uwagę 
ku recepcji i refleksji literaturoznawczej 
jako zjawisku łączącym Wschód i Zachód 
(zwłaszcza w Pradze i Brnie). Powsze- 
chnie wiadomo, że uniwersytety w tych 
miastach były miejscem spotkań Niem- 
ców, Polaków, Słowaków, Rosjan - teore- 
tyków i metodologów, którzy rozwijali 
swe teorie zarówno na zachodniej (feno- 
menologia, hermeneutyka - Husserl, In- 
garden, Wellek) jak i na wschodniej (Ba- 
chtin, Wesołowski, formaliści rosyjscy) 
oraz środkowoeuropejskiej (Praska Szko- 
ła Strukturalna, J. Mukarovsky, Uniwer- 
sytet Brneński) myśli naukowej, a jej 
podstawą była relacja - arte-fakt i przed- 
miot estetyczny oraz kontakt między 
autorem i czytelnikiem. Autorka dokonuje 
równocześnie systematyzacji owych kie- 
runków, nie zapominając o zasługach 
środowisk najmłodszych. Wśród nich 
wymienia przedstawicieli szkoły nitrzań- 
skiej (F. Miko, A. Popović) oraz tartus- 
kiej (J. Łotman). 

Odnosi się wrażenie, że rozprawa K. 
Lepilowej ma także wymiar symboliczny, 

ponieważ odnosi się do tej tradycji, która 
jest nadal kontynuowana przez współ- 
czesnych badaczy należących do „szkoły 
brneńskiej”. 

Bogdan Pięczka 
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Zgodnie ze „Słowem wstępnym” D. 
Ulickiej, prezentowana książka zawiera 
omówienie najważniejszych dla XX w. 
koncepcji dzieła literackiego. Funkcję 
wprowadzającą dla poszczególnych ujęć 
teoretycznych i metodologicznych pełni 
rozdział pierwszy, w którym E. Kasperski 
rozważa problem fenomenologicznego sta- 
tusu dzieła literackiego wobec jego kon- 
ceptualizacji; autor podkreśla zarazem, 
że rozróżnienie dzieła i jego modelu poz- 
nawczego ma charakter względny, wyni- 
kający z kultury literackiej, filozoficznej i 
społecznej danego okresu. Rozdział drugi 
(„Przełom antypozytywistyczny”), autor- 
stwa D. Ulickiej, to wskazanie na naj- 
ważniejsze dla nowoczesnych badań lite- 
raturoznawczych perspektywy, ukształto- 
wane w opozycji do pozytywizmu: neoi- 
dealizm, fenomenologię i estetyzm. W 
kontekście przełomu mieści się też stu- 
dium E. Czaplejewicza „Między formaliz- 
mem a neoidealizmem”, poświęcone B. 
M. Żyrmunskiemu, którego poglądy lite- 
raturoznawcze należy zdaniem E. Czap- 
lejewicza rozpatrywać jako wyraz forma- 
lizmu neoidealistycznego, zatem paradyg- 
matu odmiennego od dotychczasowych 
standaryzacji, uwikłanych w konteksty 


