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Przegl dy, omówienia   

 

Radoslav Ve erka, Jazyky v komparaci: 
nástin eské jazykov dné slavistiky v mez-
inárodním kontextu. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2008, ss. 253. 

Radoslav Ve erka jest brne skim ling-
wist  zajmuj cym si  najodleglejszymi 
dziejami s owia skiej wspólnoty j zyko-
wej (a zw aszcza p aszczyzn  sk adniow , 
histori  j zyka pras owia skiego, pi mien-
nictwem staro-cerkiewno-s owia skim), his-
tori  slawistyki i slawistycznym j zyko-
znawstwem porównawczym. To w a nie 
jego ksi ka otwiera seri  po wi con  
komparatystyce j zykowej, przybli aj c 
czytelnikowi zagadnienia zwi zane bezpo-
rednio z czeskim j zykoznawstwem sla-

wistycznym i jego mi dzynarodowym 
kontekstami (drugi tom � o podtytule Cha-
rakterystyki wspó czesnych j zyków s owia -
skich w kontek cie historycznym � wydany 
zosta  w roku 2009). 

Niniejsze kompendium powstawa o 
stopniowo. Pierwszy etap prac pozwoli  na 
zebranie materia u, b d cego pó niej pod-
staw  publikacji traktuj cej o historii cze-
skiej bohemistyki j zykoznawczej (Kapitoly 
z d jin eské jazykov dné bohemistiky, Praga 
2007). Drugi etap zaowocowa  powstaniem 
skryptu dla studentów-seminarzystów  
z Wydzia u Filozoficznego Uniwersytetu 
Masaryka w Brnie (Vývoj slovanské jaz-
ykov dy v eských zemích) � co ciekawe, ten 
niskonak adowy (zaledwie 80 egzempla-
rzy!) skrypt ukaza  si  ju  w 2006 roku. 
Trzeci etap wie czy natomiast prezento-
wana tu publikacja. Jednak dopiero  
w przypadku tej redakcji � jak podkre la  
w krótkiej przedmowie sam Radoslav Ve- 

erka � mo na mówi  o tre ci prezentuj cej 
�dostateczn � liczb  faktów i odwo a  
bibliograficznych. 

Kompendium podzielone zosta o na 
pi  cz ci, a otwiera je obszerny rozdzia  
po wi cony j zykoznawczej slawistyce i pa-
leoslawistyce do okresu o wiecenia. Autor 
niezmiernie dok adnie omawia w nim po-
cz tki zainteresowania j zykami s owia ski-
mi, odnosz c si  kolejno do paleoslawistyki, 

ywych j zyków s owia skich, pierwszych 
prób porównywania etymologii i onoma-
styki oraz róde  komparatystyki j zyko-
znawczej w Europie i na ziemiach czeskich. 

Drugi � równie obszerny � rozdzia  
prezentuje z kolei dzieje j zykoznawczej 
slawistyki od doby o wiecenia. Materia  
zawarty w tej cz ci kompendium przybli a 
czytelnikowi fakty zwi zane z narodzinami 
s owia skiej komparatystyki j zykoznaw-
czej i paleoslawistyki, a tak e tworzeniem 
si  historyczno-porównawczego j zyko-
znawstwa indoeuropejskiego i pierwszymi 
próbami przeniesienia go na grunt filologii 
czeskiej. Nast pny podrozdzia  po wi co-
ny zosta  rozwojowi s owia skiej kompa-
ratystyki i paleoslawistyki oraz nowym 
procedurom badawczym w tych w a nie 
zakresach. I wreszcie po prezentacji slawi-
styki j zykoznawczej XIX wieku (w per-
spektywie europejskiej) omawiany jest jej 
dalszy rozwój na ziemiach czeskich a  do 
czasów wspó czesnych. 

W trzeciej cz ci ksi ki brne skiego 
lingwisty odnale  mo na zagadnienia 
zwi zane z zastosowaniem podej cia histo-
ryczno-porównawczego w etymologii i ono-
mastyce. Fragment ten otwiera charaktery-
styka nowoczesnej europejskiej etymologii, 
co stanowi swoiste wprowadzenie do kolej-
nego podrozdzia u. Odnosi si  on bowiem 
do tej w a nie ga zi j zykoznawstwa, ale 
koncentruje wy cznie na dokonaniach 
czeskich badaczy. Niniejszy rozdzia  za-
myka omówienie dzia alno ci europejskich 
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etymologów po II wojnie wiatowej oraz 
wspó czesnej czeskiej onomastyki. 

Czwarty rozdzia  zatytu owany zosta  
Porównawcze (konfrontatywne) studium j zy-
ków s owia skich. Radoslav Ve erka prezen-
tuje w nim podej cie teoretyczne oraz prak-
tyczne, a tak e przedstawia najwa niejsze 
studia porównawcze powstaj ce od po o-
wy XX wieku (w uk adzie: j zyk czeski-
inny j zyk s owia ski). 

Podr cznik zamyka natomiast krótka, 
kilkunastostronicowa charakterystyka j zy-
koznawczej slawistyki (od ko ca XIX wie-
ku do wspó czesno ci) w perspektywie 
mi dzynarodowej. 

Omawiana publikacja ma szczególny 
charakter. Przedmiotem zainteresowania 
Radoslava Ve erki nie jest przecie  j zyk 
(czy te  j zyki), ale lingwistyka sama  
w sobie. I cho  zakres ograniczony zosta  
do czeskiego j zykoznawstwa slawistycz-
nego, odnale  mo na wiele odniesie  do 
szerszego, europejskiego kontekstu. Celem 
autora by o bowiem stworzenie podr czni-
ka interdyscyplinarnego i wielokierunko-
wego, który prezentowa  mia  to, w jaki 
sposób slawistyczne j zykoznawstwo -
czy o si  z europejsk  my l  lingwistyczn , 
jak j  uzupe nia o i stanowi o jej integraln  
cz . Wydaje si , e cel ten zosta  osi gni ty. 

O niezwyk o ci publikacji decyduje 
jednak jeszcze co  innego � dok adnie 
przemy lana forma i dba o  o najmniejszy 
szczegó . W tre ci bez trudu odnale  mo -
na wiele ciekawostek � jak cho by liczba 
opublikowanych w Gda sku mi dzy ro-
kiem 1538 a 1775 pomocy dla Niemców 
ucz cych si  j zyka polskiego. W o on  
przygotowanie podr cznika prac  zdradza 
jednak przede wszystkim zako czenie. 
Autor zamie ci  w nim nie tylko trójj zycz-
ne podsumowanie czy indeks hase , ale 
równie  za cznik zawieraj cy podobizny 
badaczy oraz kopie stronic najwa niejszych 
rozpraw, bibliografi  zawieraj c  oko o 900 

pozycji, a tak e wykaz ponad 1600 przywo-
anych nazwisk. I cho by dlatego pierwszy 

tom czeskiej serii, po wi conej komparacji 
j zykowej, powinien mie  niezwyk  war-
to  dla wszystkich badaczy zajmuj cych 
si  dowolnym aspektem slawistycznego 
j zykoznawstwa porównawczego. 

Wojciech Hofma ski 

Marek P íhoda, Hana Va ková (ed.), Slo-
vanské jazyky a literatury: hledání identity. 

ervený Kostelec, Praha 2009, ss. 360. 

 

Mo na ju  nazwa  tradycj  fakt, i   
w go cinnych progach Wydzia u Filozo-
ficznego Uniwersytetu Karola w Pradze 
rokrocznie ma miejsce Konferencja M o-
dych Slawistów, zrzeszaj ca adeptów tej 
dziedziny z ró nych stron, nie tylko Euro-
py, ale i wiata. Tym razem dostajemy do 
r k owoc czwartej edycji tej e konferencji, 
tom zatytu owany S owia skie j zyki i litera-
tury: poszukiwania to samo ci. Specyfik  
owego mi dzynarodowego sympozjum jest 
to, e prezentacje przebiegaj  we wszyst-
kich mo liwych j zykach s owia skich, za  
wybór j zyka pozostawia si  samym prele-
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gentom. T  zasad  odzwierciedla równie  
prezentowana publikacja � znajdziemy tu 
referaty po bia orusku, czesku, chorwacku, 
polsku, rosyjsku, s owacku i ukrai sku; 
wszystkie, dla u atwienia, zaopatrzone  
w angielskie abstrakty. 

Tom podzielony jest na sze  rozdzia-
ów, co odzwierciedla struktur  spotka  

konferencyjnych, które przebiega y w sek-
cjach zatytu owanych w ten sam sposób. 
Pierwsza cz  koncentruje si  wokó  za-
gadnienia, jakim jest Jazyk politické propa-
gandy (J zyk propagandy politycznej). 
Wi kszo  badaczy skierowa a swoj  uwa-
g  na lingua sovietica, w ró nych ods onach, 
cz  za  zwróci a si  w stron  aktualnego 
j zyka polityki w Rosji (tu np. referat anali-
zuj cy j zyk, jakim pos uguj  si  cz onko-
wie M odzie owego Demokratycznego 
Antyfaszystowskiego Ruchu �Nasi�, za o-

onego w 2005 i wspieranego przez rosyj-
ski rz d czy te  referat patrz cy z punktu 
widzenia j zykoznawstwa kognitywnego 
na j zyk wspó czesnych rosyjskich polity-
ków). Te dwa zasadnicze kierunki zaintere-
sowa  m odych naukowców uzupe nia 
tekst o antagonizmie grecko-bu garskim  
w Macedonii u zarania XX wieku i jego 
wp ywie na kszta towanie si  to samo ci 
narodowej w tym regionie. 

Rozdzia  Postavení dialekt  a mikrojazyk  
v období globalizace (Sytuacja dialektów  
i mikroj zyków w dobie globalizacji) nie-
rzadko prowadzi czytelnika w rejony, które 
zdaj  si  by  bliskie albo specjalistom, albo 
tym, którzy bezpo rednio s  zwi zani  
z podnoszonymi kwestiami � co tym bar-
dziej podnosi warto  informacyjn  pre-
zentowanych tekstów. W dobie globalizacji 
obserwujemy ró ne tendencje dotycz ce 
kwestii j zykowych: jedn  z najniebez-
pieczniejszych jest zanikanie j zyków lo-
kalnych � tego problemu dotyka referat  
o j zyku istrorumu skim, którym pos ugu-
je si  obecnie zaledwie ok. 200 osób. Inn  

tendencj  dostrzegan  przez badaczy jest 
zjawisko bilingwizmu: np. S owaków  
z serbskiej Vojvodiny oraz Bia orusinów, 
dla których charakterystyczne jest miesza-
nie kodów j zykowych (trasianka bazuj ca 
na j zyku bia oruskim obok trasianki bazu-
j cej na rosyjskim), cho  to w a nie j zyk 
jest podstawowym elementem buduj cym 
to samo  narodow  naszych wschodnich 
s siadów. W tym kontek cie dowiadujemy 
si  te , jak wygl da polityka j zykowa 
mocarstwa, jakim jest Rosja, na przyk adzie 
stosunku do trzech krajów federacyjnych: 
Tatarstanu, Czeczenii i Mari El, z których 
ostatni boryka si  z jawn  dyskryminacj  
j zykow  ze strony Moskwy. Poznajemy 
te  problemy zwi zane ze standaryzacj  
j zyka, na przyk adzie j zyka burgen-
landzko-chorwackiego, którym pos uguje 
si  mniejszo  chorwacka w Austrii. 

Trzeci rozdzia , Cizí elementy ve slo- 
vanských jazycích � progres, nebo dekadence? 
(Obce elementy w j zykach s owia skich � 
progres czy dekadencja?) zwraca si   
w stron  czysto lingwistycznych analiz, 
prezentowanych cz sto przy u yciu metod 
gramatyki kontrastywnej. Kr gi zaintere-
sowa  badawczych dotycz cych tego za-
gadnienia oscyluj  z jednej strony wokó  
kwestii wp ywów mi dzy s siaduj cymi 
grupami j zykowymi � czytamy tu m.in.  
o obecno ci hungaryzmów w dialektach 
zakarpackich u ywanych przez pisarzy 
wschodnioukrai skich; bliski nam kontekst 
porusza tekst dotycz cy j zyka kaszub-
skiego pisarza, Stefana Fikusa, na przyk a-
dzie jednej z jego powojennych powie ci,  
w porównaniu do wcze niejszych tekstów 
z doby pruskiej. Referat podkre la wp yw 
j zyka niemieckiego na kaszubszczyzn ,  
a szczególnie dialekt luzi ski, którego 
u ywa pisarz, poprzez obecno  zapo y-
cze  leksykalnych, s owotwórczych i in.; 
sygnalizuje równie  ewolucj  j zyka ka-
szubskiego pod wp ywem standardowej 
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polszczyzny. Drug  istotn  kwesti  podno-
szon  w tym rozdziale jest problem inter-
nacjonalizacji j zyków lokalnych. O jej 
efektach dowiadujemy si  z artyku ów 
prezentuj cych m.in. przyk ady internacjo-
nalizmów w j zyku bia oruskim czy typo-
logi  obcych wp ywów na j zyki czeski  
i rosyjski. Internacjonalizacja si ga cz sto 
do okre lonych odmian j zyka, o czym 
informuje nas tekst omawiaj cy wp yw 
obcych systemów j zykowych na j zyk 
mówiony w rodowisku miejskim (na 
przyk adzie redniej wielko ci s owackiego 
miasta) oraz tekst porównuj cy internacjo-
nalizacj  argonu muzycznego, jaka zacho-
dzi w j zyku polskim i rosyjskim. 

Najwi ksz  obj to ciowo cz  stanowi 
rozdzia  Národní mýty a jejich dekonstrukce 
(Mity narodowe i ich dekonstrukcja), co 
odzwierciedla nies abn ce zainteresowanie 
tym tematem. Napotykamy tu na takie 
zagadnienia, jak: mit monarchii idealnej 
nakre lony w dwóch redniowiecznych 
tekstach z terenów Rusi Kijowskiej i Mo-
skiewskiej, �mit scytyjski� w rosyjskiej  
i ukrai skiej literaturze lat 20. XX wieku 
czy te  mitotwórczy charakter zarówno 
twórczo ci, jak i postaci Bo�eny N mcovej 
dla czeskiej kultury. Mo emy dowiedzie  
si  wi cej o koncepcji iliryzmu (1835�48), 
ruchu wywodz cego si  przewa nie z kr -
gów chorwackich intelektualistów, propa-
guj cego ide  zjednoczenia po udniowych 
S owian; referat po wi cony temu zagad-
nieniu omawia zw aszcza rol  bo niackich 
muzu manów w kszta towaniu tej ideolo-
gii. Spora grupa tekstów odwo uje si  do 
kwestii zwi zanych z wyznaniem, np. 
wp yw konwersji z prawos awia na katoli-
cyzm po ród szlachty zamieszkuj cej tere-
ny Ukrainy na prze omie XVI i XVII wieku 
na kszta towanie si  polskich i ukrai skich 
mitów narodowych, przemiany postrzega-
nia Ko cio a prawos awnego w historiogra-
fii macedo skiej od II wojny wiatowej po 

dzi  dzie  lub te  mit �pana� (suwerena) 
jako obro cy prawdziwej wiary w ruskich 
antykatolickich polemikach formu owa-
nych jako sprzeciw wobec unii florenckiej 
(1439). Zawarta w tytule rozdzia u dekon-
strukcja mitów podkre lana jest przede 
wszystkim w tek cie o reinterpretacji s o-
we skich mitów narodowych, szczególnie 
tradycji romantycznej i obrazu II wojny 
wiatowej, przez s owe skich poetów po-
owy XX wieku oraz w tek cie analizuj -

cym silnie zakorzeniony w bia oruskiej 
kulturze mitologem Vilnia (dzisiejsze Wil-
no), który to motyw wcze niej budowa  mit 
�z otego wieku�, dzi  natomiast podlega 
dekonstrukcji. Jeden z tekstów przytacza 
ciekawy przyk ad dekonstrukcji mitu na-
rodowego, której dokona  ju  Karel apek 
w swojej powie ci Inwazja jaszczurów z roku 
1936; autor referatu porównuje leksykalne 
uj cia odnosz ce si  do czasów �ciemno-
ci�, które na 300 lat zapanowa y w czeskiej 

kulturze po przegranej bitwie pod Bia  
Gór  w roku 1620 � zarówno u apka, jak  
i w oryginalnych tekstach z XVIII wieku. 

Slovanství: iluze a zklamání (S owia -
sko : iluzja i rozczarowanie) to tytu  kolej-
nego rozdzia u, na który sk adaj  si   
z jednej strony artyku y o zaci ciu teore-
tycznym, np. tekst konstatuj cy, i  oddala-
nie si  od faktów historycznych na rzecz 
budowania iluzji s owia skiej mitologii jest 
w istocie manipulacj  (na przyk adzie ob-
razu Miec awa, herosa z czasów przed-
chrze cija skich, zaczerpni tego z polskich 
redniowiecznych kronik) lub tekst propo-

nuj cy spojrzenie na s owia szczyzn  
przez pryzmat teorii postkolonialnej.  
Z drugiej strony, mamy tu do czynienia  
z uj ciami historycznoliterackimi, dzi ki 
którym mo emy dowiedzie  si  wi cej  
o rosyjskim s owianofilstwie u zarania tej 
idei czy te  o �j zykowej traumie� rosyj-
skiej emigracji w Pradze w latach 20. i 30. 
XX wieku jako rozpaczliwej próbie zacho-
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wania to samo ci. Ca kiem namacalne 
efekty cierania si  wp ywów wschodnio- 
i zachodnios owia skich udowadnia arty-
ku  dotycz cy j zyka bia oruskiego, pos u-
guj cego si  obecnie dwoma alfabetami. 

Tom zamyka cz  podnosz ca ciesz -
c  si  nies abn cym zainteresowaniem 
kwesti , jak  jest Tematika m sta a provincie  
v literatu e (Tematyka miasta i prowincji  
w literaturze). Inspiruj cy nie tylko litera-
tów i artystów, ale te  m odych badaczy 
jest Petersburg i jego genius loci, co t uma-
czy podj cie tego tematu w kilku tekstach 
(tu m.in. bogate uj cie komparatystyczne 
�demonicznego Petersburga�), ale znajdu-
jemy tu te  inny portret, Sarajewa jako 
miasta-palimpsestu kulturowego. Miasto 
jako sacrum prezentuje tekst omawiaj cy 
z o on  symbolik  miasta w ukrai skiej 
prozie oratoryjnej doby baroku. Przestrze  
zurbanizowana domaga si  zarazem specy-
ficznego sposobu narracji � tu natrafiamy 
na zagadnienie skazu jako granicy mi dzy 
fikcj  a autobiografi . Inny referat podnosi 
istotny z punktu widzenia geopoetyki pro-
blem opozycji centrum/peryferium, obec-
ny w dramatach Czechowa; z kolei uj cie 
przestrzeni jako wyrazu opozycji swoje/ 
/obce poznajemy jako cech  charaktery-
styczn  rosyjskiego kobiecego dyskursu 
autobiograficznego w II po owie XVIII w. 

W poszukiwaniach to samo ci s o-
wia skiej poprzez j zyk i literatur  tego 
obszaru m odzi badacze dotykaj  niezli-
czonych kr gów tematycznych, odwo uj c 
si  do ró norodnych metodologii, z któ-
rych na pierwszy plan wybija si  uj cie 
komparatystyczne. Redaktorzy niniejszego 
tomu, literaturoznawca Marek P íhoda 
(PhDr.) oraz j zykoznawczyni Hana Va ko-
vá (Mgr), oboje reprezentuj cy Uniwersytet 
Karola w Pradze, uznaj  owo krzy owanie 
si  historycznoliterackich, lingwistycznych, 
historyczno-politycznych stanowisk, b d -
cych punktem wyj cia do refleksji nad 

fenomenem s owia szczyzny, przefiltro-
wanych przez osobiste do wiadczenia 
kulturowe badaczy, za warto  nie do 
przecenienia, za  (de)konstruowanie to -
samo ci w obr bie s owia szczyzny � jak 
równie  z perspektywy europejskiej czy te  
wiatowej � za zaj cie mog ce przynie  

nieoczekiwane i cenne konkluzje. Ide  
cyklicznych ju  publikacji, b d cych zapi-
sem wymiany my li w ramach Konferencji 
M odych Slawistów, jest niezmiennie zwi k-
szanie potencja u naukowego w dziedzinie 
filologii s owia skich oraz rozszerzanie 
horyzontów tej e nauki. Nic bardziej chwa-
lebnego, zw aszcza, e to dzisiejsi m odzi 
slawi ci za jaki  czas przejm  pa eczk  po 
starszych pokoleniach. 

Martyna M. Lema czyk 

Lucia Rákayová, Mytopoetika v postmoder-
nej narácii. Dubnický technologický in�titút, 
Dubnica nad Váhom 2010, ss. 115. 

Lucia Rákayová ju  podczas studiów 
przejawia a nadzwyczajne zainteresowanie 
rezultatami �szko y nitranskiej� w dziedzi-
nie bada  stylu artystycznego, a tak e in-
dywidualny pogl d na interpretacj  dzie a 
literackiego. Jako absolwentka kierunku 
filozofia-filologia angielska osi gn a pod-
stawy, które jej umo liwi y nie tylko przy-
swojenie sobie odpowiedniego stanowiska 
metodologicznego do dalszych bada , ale 
tak e pozyskanie doskona ego przegl - 
du literatury angloameryka skiej. Podj ty 
przez ni  temat, Mytopoetika v postmodernej 
narácii (Mitopoetyka w narracji postmoder-
nistycznej), jak równie  jego opracowanie, 
s  w a nie rezultatem symbiozy filozoficz-
nego i literacko-semiotycznego rozumienia 
artystycznego artefaktu, a dok adniej � 
literackiego dzie a i jego filmowej adaptacji. 
Kluczowym poj ciem okazuje si  jednak 
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bezspornie mit, który jest we wszystkich 
cz ciach pracy s owem najcz ciej wyst -
puj cym. 

Na samym pocz tku autorka wyodr b-
nia filozoficzne korzenie mitu, jego funkcj  
w antyku, jak równie  w dzisiejszej nauce 
(strukturalizm, psychoanaliza, �saussurow-
ska� lingwistyka, ameryka ski pragmatyzm 
itp.). Dobrze czyni, gdy na samym pocz tku 
usi uje w a ciwie zdefiniowa  i scharakte-
ryzowa  zasady mitu. Po przedyskutowa-
niu mitu jako poj cia filozoficznego i lite-
rackiego przechodzi do wyodr bnienia 
realizmu magicznego jako kierunku arty-
stycznego. Jej wysi ki zmierzaj  do tego, 
aby mo na by o w czy  w obr b kierunku 
równie  twórczo  Milana Kundery, jako 
jego swoisty wschodnioeuropejski wariant. 
W a nie ten pomys  mo na uzna  za naj-
wi kszy wk ad w badanie prozatorskiej 
twórczo ci tego znanego na wiecie powie-
ciopisarza. Szczególny nacisk k adzie au-

torka na dok adn  analiz  naukowej kon-
cepcji Nothropa Frye�a, który opracowa  
teori  mitu. Nieco tu brakuje inspiruj cej 
publikacji E. Mielety skiego Poetyka mitu 
(Bratys awa, Wyd. Pravda 1989). Oczywi-
cie, w tej publikacji jest wiele ideologicz-

nego i politycznego balastu, ale mimo tego 
zawiera ona du o spostrze e  i pogl dów 
teoretycznych przydatnych przede wszyst-
kim przy analizie utworów artystycznych 
wschodnioeuropejskiej (socjalistycznej) pro-
weniencji. 

Szczególnym osi gni ciem pracy jest 
autorska analiza poj cia zaanga owanie, 
które by o kluczem do oceny dzie  w czasie 
totalitaryzmu typu sowieckiego. Równie  
w tej cz ci pracy znajdziemy w a ciwe, 
warto ciowe, pobudzaj ce spostrze enia  
i wnioski. Z drugiej strony nale y pochwa-
li  autork , e powoli otwiera skazan  na 
zapomnienie puszk  Pandory naszej nie-
dawnej rzeczywisto ci. Jest godne pochwa y, 
i  swoje uwagi nie zawiesza w teoretycznej 
pustce, ale zawsze podpiera dok adnie 
przemy lanymi przyk adami literackimi 
(artystycznymi). 

Za kluczow  mo na uzna  t  cz  
pracy, w której autorka przechodzi ju  do 
konkretnego rozbioru literackiego tekstu  
i jego uwarunkowa  (Milan Kundera � ci ar 
istnienia). Ta cz  dzie a jest przyk adem, 

e autorka równie  kompozycyjnie potrafi-
a dostosowa  do ca o ciowego zamiaru. 

Poprzednie cz ci s  jakby przygotowa-
niem do interpretacji twórczo ci Kundery, 
zw aszcza nastawionej na powie  Niezno-
na lekko  bytu i na jej filmow  adaptacj . 

Autorka równie  tutaj podo a a artystycz-
nej dyferencjacji na poziomie literackiego 
tekstu i jego filmowej postaci. Wykorzysta-
a przy tym wszystkie ju  uzgodnione usta-

lenia i przestudiowan  wiedz  o micie, 
który w a nie w tej cz ci zajmuje szcze-
gólne miejsce przy wyk adzie zaliczaj cym 
literackie dzie a Kundery do rz du tekstów 
artystycznych, generowanych na podsta-
wie indywidualnej poetyki magicznego 
realizmu. 

Mitowi przypisuje podstawowe znacze-
nie co najmniej przy warto ciowaniu i inter-
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pretacji kultowego dzie a Milana Kundery 
Niezno na lekko  bytu. Pomimo, e na temat 
tej powie ci napisano wiele studiów i inter-
pretacji, Rákayová potrafi z tematu wyci -
gn  istotne konkluzje, które s  nie tylko 
w a ciwe, ale te  nowatorskie, nieznane do 
tej pory lub tylko cz ciowo sformu owane. 
Dla rodkowoeuropejskiej semiotyki i wie-
dzy o literaturze ma ogromne znaczenie 
ocena tej powie ci z punktu widzenia domi-
nantnych cech realizmu magicznego. Oka-
zuje si  bowiem, e w a nie magiczny re-
alizm jest t  baz  literackich i artystycznych 
tekstów, na której mo na ustali  specyficzny 
charakter tej prozy (filmu). 

Zw aszcza dzie a oparte na uniezwykle-
niu metod realistycznych mog  odpowiednio 
reprezentowa  magiczno-realistyczny trend 
twórczo ci literackiej (artystycznej). Ta 
cz  monografii cechuje si  oryginalno ci  
i wiadczy o wysokiej naukowej kreatyw-
no ci oraz innowacyjnych zdolno ciach 
autorki. Tym bardziej, e europejski wa-
riant magicznego realizmu zaleca si  rów-
nie  innymi nazwiskami, a w ko cu takim 
autorem, jakim jest Bernhardt Schlink, 
który w swojej powie ci Lektor rzeczywi cie 
uniezwykla temat skutków drugiej wojny 
wiatowej z pozycji rozczarowanej jednostki. 

Praca L. Rákayovej posiada orientacj  
pragmatyczn , poniewa  wychodzi od 
tego, i  w wiecie wspó czesnym, którego 
pragmatycznym imperatywem staje si  
pragmatyczno-komercyjny konceptualizm, 
miejsce artefaktów, jako indywidualnego 
literackiego tekstu, jest przede wszystkim 
okre lone przez odbiorc , a dok adniej � 
przez jego konsumpcyjne nastawienie. Jak 
twierdzi autorka: literatura, a równie  lite-
racka krytyka, staje si  w ostatnim okresie 
bardziej przychylna popularnym formom 
gatunkowym. To oznacza jednocze nie, e 
si  przyjmuje trend, który mogliby my 
nazwa  nadskakiwaniem odbiorcy. Trzeba 

wszak powiedzie , e M. Kundera temu 
trendowi nie ulega ca kowicie. W czasie 
przybli ania si  do odbiorcy, który staje si  
konsumentem w procesie recepcyjnym, 
literatura wci  pozostaje skomplikowan  
form  wypowiedzi o wiecie, o czym 
wiadcz  w a nie teksty M. Kundery. Jak 

s usznie przekonuje o tym autorka: dzieje 
si  to dzi ki dominacji statusu ontologicz-
nego w twórczo ci Kundery, tj. nakierowa-
nia jego twórczo ci na egzystecjaln  stron  
bytu, g ównie w warunkach spo ecze stwa 
totalitarnego. 

Trzeba podkre li , e L. Rákayová po-
siada tak e bogaty dorobek publikacji, który 
od samego pocz tku nastawia a pragmaty-
stycznie. Opublikowa a sporo interesuj cych 
artyku ów w pismach Kultúrny �ivot i Domi-
no Fórum. Zalicza si  dzi ki temu do grupy 
obiecuj cych krytyków i recenzentów, a za-
razem zacz a kszta towa  swoje w asne 
podej cie do literatury. W ha le o Laco Ke-
racie w S owniku pisarzy s owackich (Slovník 
slovenských spisovate ov) autorzy odwo uj  si  
do jej artyku u opublikownego w czasopi-
mie Kultúrny �ivot (zob. Mikula, Valér  

a kolektív: Slovník slovenských spisovate ov, 
Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej liter-
atúry SAV 2005, s. 278). Mo na powiedzie , 

e autorka dzi ki owej dzia alno ci krytycz-
noliterackiej dysponuje wyrobionymi styli-
stycznymi nawykami oraz indywidualnym 
g osem. Wskazane do wiadczenia przydaj  
si  równie  w przedstawianej monografii. 
Praca wiadczy o tym, e swoje przemy le-
nia i wnioski potrafi autorka uj  nie tylko  
w sposób zwarty, ale tak e wyrazisty i do-
k adny. Ksi ka L. Rákayovej na pewno 
wzbudzi zainteresowanie w kr gach na-
ukowych nie tylko na S owacji, ale dzi ki 
swemu tematowi oraz jego oryginalnemu 
uj ciu tak e w Republice Czeskiej. 

Tibor �ilka, prze o y  Bogus aw Baku a 
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Martin C. Putna, eská katolická literatura  
v kontextech 1918�1945. Torst, Praha 2010,  
ss. 1200. 

 

Martin C. Putna zas yn  z obszernej 
monografii eská katolická literatura v evro-
pském kontextu 1848�1918. Opisa  wówczas 
wyj tkowe zjawisko, które rozpowszechni-
o si  w pogr aj cej si  w modernistycz-

nych tendencjach Europie � zjawisko okre-
lane mianem �literatury katolickiej�. 

W a nie prób  zdefiniowania tego terminu 
z pogranicza sztuki i �propagandy religij-
nej� otworzy  swoj  rozpraw , wydan   
w roku 1998. 

Nasta  rok 2010 i Putna przedstawia 
ci g dalszy swoich bada . Warto doda , e 
w dobie dyskusji o katolickiej to samo ci 
Czech w czasach postkomunistycznych 

eská katolická literatura 1918�1945 staje si  
interesuj cym komentarzem dla historii 
wspó czesnej. Ju  na wst pie autor przy-
pomina najwa niejsz  tez  poprzedniej 
monografii. Zaznacza, e jego celem jest 
podsumowanie dokona  pisarzy, którzy 
przyj li za swój punkt widzenia katolick  
wizj  wiata, co jednak nie zawsze wiad-
czy o stopniu identyfikacji z wyznaniem. 
Autor monografii poszerza kontekst roz-
wa a  nie tylko o kolejne lata, ale równie  
o literatury narodowe. Zaczyna (b d  te  
kontynuuje) rozpraw  od powi zania lite-

ratury katolickiej Starego L du oraz Ame-
ryki. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, 
zwa ywszy na to, e zbiega si  to w czasie 
z wydaniem jego pracy na temat Ko cio a 
w Ameryce (Obrazy z kulturních d jin ameri-
cké religiozity). Punktem wyj cia za  staje si  
utworzenie sprecyzowanych kanonów w 
literaturach narodowych kolejnych pa stw 
europejskich, które pozwalaj  twórczo  
danego autora okre li  mianem katolickiej. 
Wst pna (co nie znaczy, e niewielka) cz  
rozprawy po wi cona jest w a nie poli-
tycznym, spo ecznym i religijnym czynni-
kom kszta towania si  literatury katolickiej  
w Czechach w oparciu o porównawcze 
badania nad literaturami krajów Europy 
Zachodniej i Ameryki. W formowaniu 
kszta tów literatury katolickiej zdecydowa-
nie przodowa a Francja z takimi twórcami 
jak: Jacques Maritain, Leon Bloy, Georges 
Bernanos. 

Tymczasem okres mi dzywojenny jest 
czasem wypalenia si  dotychczasowych 
idei w powojennym arze. Ksi ka Putny 
analizuje rozwój stosunków na polu poli-
tyczno-religijnym w okresie mi dzywojen-
nym. Jest to moment, w którym nale a o 
doszukiwa  si  nowych warto ci dla odbu-
dowania moralnych podwalin ludzko ci. 
Czeskie spo ecze stwo odczu o to mo li-
wie najsilniej. Okres ten wi e si  z odzy-
skaniem wolno ci, którego symbolem by o 
zniszczenie zabytkowej kolumny Maryjnej 
w Pradze, uto samianej z panowaniem  
w Czechach Habsburgów. rodowiska ka-
tolickie za  potraktowa y to jako atak na 
religi . W czasie gdy Ko ció  musia  mie-
rzy  si  z problemem laicyzacji, w polityce 
szerz  si  idee nacjonalistyczne. 

Dla Putny najbardziej znacz cym pisa-
rzem, który powinien otwiera  kanon cze-
skiej literatury katolickiej tego okresu, jest 
Jaroslav Durych. Jego zdaniem ten katolicki 
pisarz i publicysta by  wr cz prowokacyjny 
jak na ówczesne czasy � to on da  odbu-
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dowania kolumny Maryjnej i odst pienia 
od tradycji protestanckiej wyznaczonej 
przez Jana Husa. To w a nie Durychowi  
i jego barokowym inspiracjom po wi ca 
Putna znamienn  cz  swojej ksi ki, 
tworz c  osobny rozdzia ... równie  w his-
torii Czech. 

Badacz katolickiej literatury dokonuje 
kompilacji portretów wspomnianego Jaro-
slava Durycha, Karla VI Schwarzenberga, 
Jana Zahradní ka, Jana epa, Bohuslava 
Reynka, tworz c tym samym kanon pisa-
rzy katolickich, którego do tej pory nie 
spisano. Tym samym doszukuje si  z ka -
dym rozdzia em swego wyk adu tego, co 
mo na okre li  katolick  to samo ci  na-
rodu czeskiego, który przecie  paradoksal-
nie uchodzi za najbardziej zlaicyzowany  
w Europie. Nie znaczy to jednak, e Putna 
sporz dzi  drug  cz  swojej monografii  
w odci ciu od protestanckich tradycji 
Czech � by oby to brakiem rzetelno ci, na 
któr  ten badacz nie mo e sobie pozwoli . 
Przeciwwag  dla portretów katolickiego 
obozu s  Jan Blahoslav apek czy te  Josef 
Lukl Hromádka. Uwzgl dniony zostaje 
równie  ydowski wk ad w literatur  cze-
sk , poprzez opisanie Alfreda Fuchsa, który 
po konwersji, jako katolik dzia a  w demo-
kratycznej opcji politycznej, w czasie  
II wojny wiatowej za  zosta  zg adzony  
w obozie koncentracyjnym. Tym sposobem 
Putna ukazuje wielonarodowo ciowy cha-
rakter nie tylko pa stwa czeskiego, ale 
równie  charakter zjawiska jakim jest lite-
ratura katolicka. 

Interesuj c  stron  rozprawy s  rów-
nie  rozwa ania nad katolick , prawicow  
publicystyk , która do  bezpardonowo 
krytykowa a rzeczywisto  Pierwszej Re-
publiki. Przejawia o si  to w manifestacji 
nieufno ci wzgl dem partii politycznych. 
Niektórzy z autorów w swej krytyce nie-
bezpiecznie zbli ali si  do faszyzuj cych 
ruchów � takim kontrowersyjnym przyk a-

dem jest tu dziennikarz Jan Scheinost czy 
eseista Rudolf Ina Malý. Proponowali oni 
rzekomo lepsz  wizj  demokracji, z lep-
szymi strukturami. W rzeczywisto ci cho-
dzi o o unicestwienie demokracji w ogóle. 
Putna tym samym rzuca wiat o dzienne na 
w tek w czeskiej historii, na który nie zwa-
ano w czasach panowania komunistycznego 

re imu, dla którego ca y konserwatywno-
katolicki pr d by  to samy z faszyzuj cym. 

Krytyka systemu, liberalnego rz du  
i funkcjonowania parlamentu jednak e 
pozwala a te  na zbli enie ideowo ró ni -
cych si  obozów politycznych. Przyk adem 
jest tu przyja  Franti�ka Halasa i Jana 
Zahradní ka, która oddaje doskonale sto-
sunki pomi dzy katolikami i lewicuj cymi 
pisarzami. Obrazuje to anegdota, w której 
ci dwaj przyjaciele, wynajmuj  wspólnie 
pokój i zawieszaj  naprzeciw siebie portret 
Lenina oraz Naj wi tszej Marii Panny. 

Monografia Putny to monumentalny 
wyk ad na temat dróg, którymi pod y a 
katolicka literatura w Czechach i w Europie 

rodkowej, dróg wyznaczonych zawi o-
ciami polityki i historii. Autor zbada  ka -

dy mo liwy aspekt, który móg  mie  
wp yw na kszta towanie si  tej literatury. 
Spisuje w ko cu pewien kanon pisarzy, 
których nazwiska zosta y wymazane przez 
komunistyczny re im. 

Bartosz Kozd ba 

Natascha Drubek-Meyer / Jurij Mura�ow 
(Hg.), Das Zeit-Bild im osteuropäischen Film 
nach 1945. Osteuropa medial, Böhlau Verlag, 
Köln, Weimar, Wien 2010, Bd. 1, ss. 247. 

Poj cie �przedstawienie czasu� (image-
temps) i �przedstawienie ruchu� (image-
movement) w rozwa aniach Gillesa Deleu-
ze�a na temat kina tworz  centralne katego-
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rie, jakimi pos uguje omawiany tom, po-
wi cony filmowi w Europie Wschodniej  

i rodkowowschodniej w latach 1945�1990, 
w odniesieniu do problematyki poetyki  
i filozofii filmu. W swoim artykule wpro-
wadzaj cym, dotycz cym ca kowitej rewo-
lucji w komunikacji estetycznej i politycz-
nej w socjalistycznej Europie Wschodniej, 
Jurij Mura�ow omawia model w adzy, sta-
nowi cy �szczególne, podatne na symbo-
liczn  generalizacj  medium komunika-
cyjne�, w którym zarówno posiadacze 
w adzy, jak i jej poddani, mieli si  konfron-
towa  z tak istotnymi problemami, e nad 
twórcami poezji i sztuki wisia a gro ba 
wykluczenia z pa stwa w jego idealnym 
kszta cie. Na bazie tego modelu, naszkico-
wanego ju  przez Platona w Politei, Mu-
ra�ow analizuje: a) asymetri  komunikacji 
estetycznej i politycznej i b) polityczne 
roszczenia polityki wzgl dem sztuki na 
przyk adzie realizmu socjalistycznego. Na 
zako czenie, opieraj c si  na filmoznaw-
czych refleksjach Deleuze�a dotycz cych 
czasu, wypróbowuje ich przydatno   
w analizach filmów wschodnioeuropej-
skich. Zadaniem dziewi ciu tekstów za-
wartych w tomie zbiorowym jest uwidocz-
nienie w ró norodnych pr dach tradycji 
narodowych �opozycyjnej relacji mi dzy 
roszczeniami ideologicznymi i funkcjonali-
zacj  z jednej strony i rozwojem estetyki  
i poetyki filmu z drugiej� (s. 19). 

Natascha Drubek-Meyer w tek cie  
o znacz cym tytule Kino, zegarek i deszcz 
zajmuje si  filmow  prahistori  Deleuzea -
skiej prezentacji czasu. W rozwa aniach 
nad filozofi  filmu Deleuze�a odwo uje si  
do Henriego Bergsona i Marcela Prousta, 
wskazuj c na powstanie poj cia czasu pod 
koniec XIX wieku, uwzgl dniaj c jednak 
równie  relatywizm czasowy w nawi za-
niu do programowego tekstu Einsteina pt. 
O elektrodynamice cia  w ruchu z roku 1905. 
Wyobra enia Deleuze�a na temat czasu 

przenikn y, co zaskakuj ce, do refleksji we 
wschodnioeuropejskich filmach, w których 
nie brakowa o eksperymentów z nim zwi -
zanych. Na podstawie do czonych frag-
mentów filmu Kuleszowa pt. Projekt in ynie-
ra Prighta (1918) Drubek-Meyer wyja nia, 

e eksperymenty te nale y czy  z konse-
kwencjami tzw. zeitnotu (presji czasu) 
wczesnej rosyjskiej awangardy filmowej 
(Lev Kule�ov, D�iga Vertov). Ruch i rytm 
w czasie � pod tym has em analizuje ona  
w dalszym wywodzie ró nic  pomi dzy 
obrazem ruchu i czasu, a zatem ró nic  
pomi dzy czasowo ci  przeka nika, a kon-
kretnym czasem trwania ruchów. Zdaniem 
Drubek-Meyer, pochodz ce z zewn trz, 
naturalne rytmy w prezentacji czasu, prze-
ciwstawiaj  si  ideologicznie-rytmicznym 
obrazom ruchu w monta u Eisensteinow-
skim. Naturalne rytmy tworz  wi c, co 
potwierdzaj  porównawcze badania fil-
mów fabularnych, takich jak Czerwcowy 
deszcz (1967) Marlena Chucieva, Stokrotki 
(1966) V ry Chytilovej lub Diamenty nocy 
(1964) Jana N mca, centralne momenty 
filmowego obrazu czasu, w którym czas 
�zale y od tego, co na zewn trz, od Innego, 
od widza. Przedstawienia czasu nie maj  

adnego celu, a jednak s  rytmiczne�  
(s. 44). 

Na obu artyku ach, które maj  charak-
ter programowy, redaktorzy opieraj  cele 
omawianych analiz, którymi s : po pierw-
sze, przedstawienie za pomoc  omawiane-
go ju  przedstawienia czasu, tendencji  
w poetyce wschodnioeuropejskich produk-
cji filmowych pomi dzy 1945 a 1991, po 
drugie, wskazanie, w jaki sposób filmowe 
obrazy czasu mieszcz  si  w konstelacjach 
historycznych, ideologicznych, politycznych, 
spo ecznych, jak równie  medialnych. Po-
szczególne artyku y w cz ci pt. Narodziny 
dotycz  kanonicznych i niekanonicznych 
poziomów przedstawiania czasu w so-
wieckim filmie okresu odwil y (Sabine 
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Hänsgen), wczesnych filmach Milo�a For-
mana (Peter Deutschmann) oraz postaci  
czasu w filmie Du�ana Makavejeva pt. 
Cz owiek to nie ptak z roku 1965 (Jurij Mur-
a�ow). Trzeba przy tym podkre li , e po-
dej cie metodologiczne Hängsen bli sze 
jest analizie poetyki filmu wed ug szko y 
Romma ni  omawianym powy ej kon-
cepcjom przedstawiania czasu. Natomiast 
Deutschmann i Mura�ow trzymaj  si  ci-
le koncepcji Deleuze�a, chocia  ich miej-

scami bardzo zró nicowane metody anali-
zy wymagaj  uwa nej lektury. Bardzo 
przejrzysty jest tekst Olega Aronsona pt. 
Przedstawienie czasu i obrazy sowiecko ci. 
Autor, renomowany historyk filmu, defi-
niuje te obrazy jako znaki, �które nie bior  
jeszcze udzia u w produkcji sensu, ale s  
zwi zane z typem subiektywizmu, dla 
którego mglisty Sens sowiecko ci jest symp-
tomem przysz ego akcentowania ka dego 
znaku historycznego i politycznego�  
(s. 127). W nast puj cej po tych rozwa a-
niach historycznofilmowej analizie takich 
obrazów we wczesnym stadium kszta to-
wania si  znaku, Oleg Aronson k adzie 
nacisk na zasadno  zastosowania kategorii 
Deleuze�a do analizy mocnych scen filmu 
fabularnego Czerwcowy deszcz (1967, Marlen 
Chuciev). Tak samo przekonuj ce u ycie 
Deleuzja skiego poj cia kryszta u w filmie 
Krzysztofa Zanussiego Struktura kryszta u 
(1969) prezentuje tekst Bernharda Hart-
manna i Holta Meyera. Metodologiczne 
zbli enie francuskich filozofów filmu z pol-
skim re yserem filmowym Zanussim pro-
wadzi przy tym do teoretycznofilmowej 
debaty pomi dzy Zanussim a Kie lowskim 
na przyk adzie filmu pt. Amator (1979). 
Szczególnie wnikliwej prezentacji proble-
mu czasu w filmie dokonuje Eva Binder na 
przyk adzie filmu Andrzeja Tarkowskiego 
pt. Zwierciad o (1974). Zale y jej na opraco-
waniu �ró nych historii wspomnieniowych  
i form pami ci� (s. 175), które analitycznie 

ze sob  czy. Nawi zuj c do przedstawie-
nia czasu wed ug Deleuze�a, stawia tez , e 
Tarkowski �przesun  ruch z monta u do 
pojedynczego uj cia. Czas, ruch w czasie  
i rytm mo na przy tym nazwa  formalnoes-
tetycznymi poj ciami kluczowymi� (s. 175). 
Sk adaj c szkielet z historii powstania, 
konstrukcji narracyjnej filmu, osobistego 
wspomnienia, pami ci zbiorowej, pami ci 
kulturowej przeciwstawionym sowieckiej 
wersji pisania historii, Binder dochodzi do 
wniosku, e Tarkowski, w przeciwie stwie 
do Deleuze�a, który szuka w nowoczesnym 
kinie dowodów na �nierozró nialno  
mi dzy realnym a wyobra onym� (s. 196), 
dostrzega w swoich filmach mo liwo  
poczynienia w asnych do wiadcze  i oswo-
jenia wiata. Z formalnoestetycznego punk-
tu widzenia, poetyka filmów Tarkowskiego 
mog aby zosta  przyporz dkowana kon-
cepcji Deleuze�a, wiatopogl dowo jednak 
ró nice s  ogromne. Artyku  Tanji Zim-
mermann dotycz cy filmu jako ornamentu, 
bada na przyk adzie Czasu Cyganów Emira 
Kusturicy (1989) i w nawi zaniu do krysz-
ta ów czasowych Deleuze�a �synchroniczne, 
oscyluj ce bycie-obok-siebie �aktualnych�, 
�realnych� i �wirtualnych�, �wyobra o-
nych� obrazów filmowych� (s. 197) i w jaki 
sposób �ruch, dzia ania i motywacje akto-
rów w miejsce kontinuum czasowo-prze-
strzennego poddaj  si  logice przyczyno-
wo-skutkowej� (s. 210). Pod wp ywem 
sugestywnych obrazów filmowych docho-
dzi do wniosku, e Kusturica pozbawia 
swoje kreacje logiki czasowo-przestrzennej 
poprzez przeniesienie ich do centrum ob-
razu filmowego. W ten sposób ró norakie 
formy czasowe i ruchowe, niczym na pio-
nowo-poziomej siatce, b d  si  wzajemnie 
znosi  �w rozbujaniu pomi dzy obrazem 
czasu i ruchu� (s. 223). W cz ci pt. Kwiaty 
pokryte kurzem Birgit Beumers bada kon-
cepcj  czasu na przyk adzie ma o znanego 
we wschodnioeuropejskiej historii filmowej 
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obrazu Rustana Chamdanowa pt. Anna 
Karamazow, który w Cannes spotka  si   
z ch odnym odbiorem publiczno ci. Szcze-
gó owy opis filmu, uporz dkowany we-
d ug kategorii: nieobecnej przesz o ci, ob-
razu aktualnego i wirtualnego, kryszta ów 
czasowych, ekranu jako kryszta u, prowa-
dzi do nowej oceny niewy wietlanego  
w erze sowieckiej filmu. Metodologiczne 
po czenie wywodu z koncepcj  Deleuze�a 
jest jednak mniej przekonuj ce, o czym 
czytelnik mo e si  przekona  w streszcze-
niu artyku u (por. s. 243). 

W pierwszym tomie z nowej serii osteu-
ropa medial redaktorom i autorom uda o si  
stworzy  przekonuj ce studium zastoso-
wania kategorii czasu Deleuze�a na przy-
k adach znacz cych filmów fabularnych  
z Europy Wschodniej, rodkowowschod-
niej i Po udniowej. Poszczególne artyku y 
 z regu y przestrzegaj  zdyscyplinowanego 
toku wywodu, cho  charakteryzuj  si  
ró nym stopniem przejrzysto ci. Jej zró ni-
cowanie ujawnia si  tak e w jako ci do -
czonych do ksi ki reprodukcji obrazów 
filmowych, które cz sto nie dostarczaj  
ikonograficznej pomocy rozwa aniom au-
torów na temat koncepcji czasu. 

Wolfgang Schlott, 
prze o y a Emilia Kledzik 

Gudrun Lehmann, Fallen und Verschwinden. 
Daniil Charms. Leben und Werk. Arco Ver-
lag, Wuppertal 2010, ss. 735. 

Rekonstrukcja biografii, które w burz-
liwych czasach prze omów nara one s  na 
szczególne obci enia, okazuje si  tak samo 
trudna, jak jej zakotwiczenie w historii 
powstaj cych dzie  sztuki i ich recepcji.  
W przypadku Danila Ivanovi a Juva ëva 
(1905�1941), jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli rosyjskiej poetyki absurdu, 
autorce uda o si  wypracowa  tak  prezen-
tacj  materii biograficznej, która ró ni si  
od utartych form tworzenia biografii.  
W porównaniu z naj wie szymi rosyjskoj -
zycznymi biografiami (por. Aleksandr Kob-
ronskij. Danil Charms. �izn� zame atel�nych 
ljudej, Moskva 2008, Valerij �ubinskij. Da-
niil Charms. �izn� eloveka na vetru, Sankt 
Petersburg 2008), które w s owie wst pnym 
zwracaj  uwag  na trudno ci, jakie pojawi-
y si  w trakcie pracy nad manuskryptem, 

poszukiwaniem fotografii i innych doku-
mentów, na skomplikowan  rekonstrukcj  
manuskryptów oraz zagmatwan  praktyk  
publikacji tekstów Charmsa, Gudrun Leh-
mann wybiera alternatywn  drog  w na-
ukowo ugruntowanej prezentacji ycia  
i twórczo ci artysty. W omawianej publika-
cji znajdziemy 420 stron, w czaj c w to 102 
reprodukcje obrazów, opisy i 150 stron 
nierzadko inspiruj cych, a zawsze pomoc-
nych uwag, dotycz cych osób, wydarze   
i poj  z dziedziny literaturoznawstwa  
i historii sztuki. Tak bliskie po czenie tek-
stu i aparatu krytycznego jest rezultatem 
gruntownych kwerend i silnego zakotwi-
czenia fragmentów tekstu we wspó cze-
snym stanie wiedzy na temat nierzadko 
problematycznych wersji tekstów. Ka dy  
z zamieszczonych w ksi ce 9 rozdzia ów 
dotyczy opisanego w ca o ci w czasie te-
ra niejszym fragmentu, który jedynie  
w cytatach zak ócany jest czasem prze-
sz ym dokonanym i niedokonanym. Ci -
g o  w czasowym podej ciu do ycia  
i twórczo ci powoduje wra enie bezpo-
redniego dost pu do wa nych biograficz-

nych wydarze  i paralelnie przebiegaj ce-
go pr du historii. W ten sposób narodziny 
Danila Ivanovi a 17 (30) grudnia 1905 roku 
po czono z wydarzeniami rewolucyjnymi 
w styczniu 1905 roku w Sankt Petersburgu. 
Podobnie b dzie si  dzia  w kolejnych roz-
dzia ach. Bez w tpienia owe zag szczone 
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czasem tera niejszym struktury narracyjne 
s , przynajmniej w prologach, stosowane we 
wzrastaj cej liczbie wspó czesnych biografii, 
by u wiadomi  czytelnikowi bliskie po -
czenie okre lonych fragmentów ycia z istot-
nymi wydarzeniami historycznymi. Z tego 
powodu biografka po wi ca szczególn  
uwag  yciu ojca, Ivana Pavlovi a Juva eva. 
W sierpniu 1883 roku zosta  on aresztowany 
wspólnie z Ver  Figner i innymi rewolucjo-
nistami i skazany na 15 lat wi zienia, po-
mi dzy rokiem 1887 a 1895 odbywa  kar  na 
Sachalinie, gdzie dosz o do jego spotkania  
z Czechowem. Zwrot w stron  zaintereso-
wa  ezoterycznych i filozoficzno-religijnych, 
jaki mia  miejsce podczas jego niewoli,  
pozostawi  w twórczo ci poety Charmsa 
znacz ce lady, jak wykazuje biografka na 
podstawie licznych dokumentów. Solidny 
wykaz róde  i jego wkomponowanie  
w tekst biograficzny nale  do szczegól-
nych zalet tej powstaj cej przez ponad 
pi tna cie lat pracy. Tak e wp yw matki 
zostaje udokumentowany licznymi cytatami 
z listów oraz dowodami na niezwykle trud-
n  sytuacj  materialn  rodziny. Nade�da 
Ivanovna Koljubakina, zwi zana od 1903 
roku wi zami ma e skimi z Ivanem Ivano-
vi em, do 1918 roku pracuj ca jako opie-
kunka dzieci, cementowa a rodzin , podczas 
gdy po nieobecnym ojcu wieci o wci  
puste miejsce. Pierwszy rozdzia  pt. Praw-
dziwsze ni  prawda, który ko czy si  wraz  
z rokiem 1926, jest, mimo wielu odno ników 
do róde , w porównaniu z rosyjskoj zyczn  
literatur  fachow , du o s abiej opatrzony 
reprodukcjami fotograficznymi. Ten brak 
nale y wyt umaczy  wysokimi kosztami 
praw autorskich po stronie rosyjskiej. 

ycie i twórczo  � tym podtytu em bio-
grafka stawia sobie za cel wkomponowanie 
istotnych artykulacji artystycznych zarów-
no w kontekst ycia autora, jak i metodolo-
gie literaturoznawcze i artystyczne. To 
zadanie autorka wype nia z wielk  kompe-

tencj , na przyk ad wyja niaj c rol  szki-
ców z roku 1919 (por. s. 34-37) w porów-
naniu z pracami znanych europejskich 
artystów, bez pomini cia ich indywidual-
nego charakteru. Po tej samej metodolo-
gicznie wyrazistej linii porusza si  autorka 
tak e w kolejnych rozdzia ach. Drugi z nich 
nasi tytu  Ester lub magia liter i po wi cony 
jest szerokiej recepcji hieroglifów, okulty-
zmu, teozofii, kaba y, tarota i mistyki. 
Gruntown  analiz  prac autorów takich 
jak: Gustav Meyrink, Petr Uspenskij, Sören 
Kierkegaard, Jakob Böhme i licznych in-
nych my licieli, uzupe nia biografka do-
datkowymi odniesieniami do gry z talerzy-
kiem i alfabetem, mistycznego znaczenia 
nazwiska artysty � Charms � i imienia jego 
towarzyszki yciowej � Ester K. Recepcji 
estetycznej po wiecony jest rozdzia  3 
(Ucieczka od liter i sensu. Wp ywy rosyjskiego 
futuryzmu). Jego tematem jest analityczne 
przedstawienie poetyki zaumu i jej wp y-
wu na dzie a grupy OBERIU. Tak e w tym 
miejscu literaturoznawczyni staje na wyso-
ko ci zró nicowanego w swojej trudno ci 
zadania badawczego. Dotyczy to równie  
rozdzia u 4 (Kwadrat i szafa. Punkt zero sztu-
ki i literatury) oraz rozdzia u 5, w którym 
autorka opisuje powstanie i histori  recepcji 
cz onków grupy OBERIU w formie szeregu 
impulsów badawczych (ró nice pomi dzy 
poetykami poszczególnych cz onków, ataki 
cenzury). Nale y szczególnie podkre li , e 
autorka cz sto dokonuje porównania po-
mi dzy tekstami poetyckimi i ikonogra-
ficznymi (por. Charms-Malewicz) i owo 
obustronne oddzia ywanie przek ada tak e 
na recepcj  dzie  Charmsa w sztuce kon-
cepcyjnej (Ilija Kabakov), jak równie  foto-
grafii performatywnej (Boris Michajlov).  
W ten sposób udaje si  jej udzieli  wska-
zówek i dokona  oceny porównawczej, co 
w badaniach slawistycznych ma miejsce 
rzadko, z powodu ich daleko posuni tego 
przywi zania do pisma: 
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�Do absurdalnego monologu we-
wn trznego ró norakich g osów �O Char-
msie� nawi zuje Kabakov swoim wymie-
szaniem wewn trznych stanowisk, które  
w komentuj cych �pseudotekstach� i dia-
gramach sabotuj  w asne piktorialne wia-
ty. Ten gwar g osów symuluje i zag usza 
chaotyczny dyskurs wewn trzny, którego 
semiologiczne uniwersum staje si  miej-
scem przerostu, autowymazywania i im-
plozji wszystkich mo liwych apologii  
i modeli znaczeniowych�. (s. 448) 

W takich fragmentach zastosowanie 
znajduje znajomo  komparatystycznych 
modeli tekst-obraz i gruntowna wiedza 
autorki na temat wspó czesnej sztuki i ba-
da  literaturoznawczych. Uwydatniaj  one 
jednak pewien deficyt, tak e w odniesieniu 
do teoretycznych podwalin warto ci po-
znawczych fotografii na przyk adzie �prze-
ra aj cych� zdj  Michajlova. W cztero-
stronicowej analizie konceptualnych prac 
ukrai skiego fotografa, Borysa Michailova 
(rocznik 1938) fotograficzny akt �chore-
ografii mierci, a jednocze nie wi tej spo-
wiedzi� (s. 453) s usznie zostaje powi zany 
przede wszystkim z Charmsa koncepcj  
kamery, jako oczyszczaj cej lub te  u wi -
caj cej dekonstrukcji rzeczywisto ci. Takie 
podobie stwa artystycznego uj cia �rze-
czywisto ci�, sformu owane w b yskotli-
wych obserwacjach, powinny jednak zosta  
pog bione ikonograficzn  analiz  fotogra-
fii Michalova. Inny odno nik do moskiew-
skiej sztuki konceptualnej �Kolektywnych 
Akcji�, powstanie praformy samizdatu  
w latach 30 XX wieku i jej kontynuacja  
w samodzielnie wydawanych tekstach Ni-
kolaja Glazkova w pó nych latach 40, y-
wotna recepcja poetyki Charmsa w samiz-
datowym czasopi mie �Transponans�, jak 
równie  odwo ania do Johna Cage�a,  
a przede wszystkim Andy�ego Warhola, 

wyznaczaj  kontury recepcji estetycznej, 
która �rozci ga a si  daleko poza sowiecki 
kontekst kulturowy� (s. 466). W ten sposób 
tezie autorki tej pionierskiej rozprawy pa-
radoksalnie zaprzecza samo znikni cie 
Charmsa. Zarówno Charms, jak i Warhol, 
ignorowali tradycyjne systemy komunika-
cyjne, uprawiali gr  luster zmultimediali-
zowanymi wiatami znaków i mitemami 
swoich czasów i opierali si  ka demu dys-
kursowi dominuj cemu (por. s. 467). 

Z podzi kowa  oraz z rozbudowanego 
rozdzia u zawieraj cego komentarze wyni-
ka, e ta wyrastaj ca ponad utarte formy 
naukowej biografia mo e si  równie  wy-
kaza  znaczn  liczb  konsultantów oraz 
petersburskich informatorów. Czyta si  j  
jak rosyjsk  i europejsk  histori  kultury  
i literatury, do której Danil Charms, za o-

yciel i wszechstronny praktyk poetyki 
absurdu, ofiara sowieckiej psychiatrii wi -
ziennej, nale y od dawna. Dzi ki tej mono-
grafii ycia i twórczo ci zosta  on jednak 
ostatecznie cz ci  slawistycznej i niemiec-
koj zycznej przestrzeni publicznej. Czy 
stanie si  on tak e przedmiotem porów-
nawczych bada  z zakresu estetyki recepcji 
w nowej generacji, zale y, rzecz jasna, od 
recepcji tej ol niewaj cej rozprawy, w któ-
rej niektóre trudne, istniej ce jedynie na 
poziomie slawistycznego lub teoetycznoar-
tystycznego dyskursu tematy, dostarczaj  
gotowych zagadnie  na przysz e seminaria 
uniwersyteckie. Szczególne podzi kowania 
nale  si  wydawnictwu Arco za obj cie 
wsparciem publikacji dzie a, które zawiera 
tak wiele cennych impulsów naukowych  
i badawczych. 

Wolfgang Schlott, 
prze o y a Emilia Kledzik 

 


