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I N F O R M A C E A ZPRÁVY

a dnešní gender studies s ohledem na krásnou litera

polská. Sborník však spíše mapuje existenční prostře

turu. Pozitivem je také orientace nejen na angloame

dí literatury, tematologii problému (Stoffgeschichte)

rickou a německou oblast, ale na třetí svět a postko

a materiálovou heuristiku (Německo, U S A , Rusko,

munistické země: může nám být líto, že tu v žádné

Litva, Lotyšsko, Alžírsko), méně již to, jak se žen

podobě není zastoupena česká a slovenská literatu

ský svět zračí v tvaru této literatury.

ra, stejně jako ještě mnohem významnější literatura

Ivo Pospíšil

NEKONVENČNI POHLED NA NEKONVEČNl ČESKÉ AUTORY
Se zajímavou publikací, která vzbuzuje zájem jak
polské bohemistiky, tak v českých zemích, přišel
známý polský bohemista, kritik, literární historik,
publicista a překladatel střední generace Leszek
Engelklng. Nese titul Surrealizm, underground,
postmodernizm. Szkice o lUeraturze czeskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Lodž 2001,162
s.). Autor, někdejší redaktor polské „světovky" ( L i 
teratura na šwiecie), nyní odborný asistent Lodžské
univerzity a spolupracovník mj. našich Literárních
novin, zná českou literaturu nejen ze studii, ale rov
něž z častých návštěv u nás i z vlastní překladatel
ské praxe. Do této publikace Engelking soustředil
studie a skici, jejichž původní verze (v aktuální po
době podstatně přepracované a doplněné) otiskl
v různých polských časopisech, přfp. jako doslovy
k překladům. L . Engelkinga zajímají v tomto svaz
ku tváře české literatury, které cenzura a politickospolečenské podmínky zahalovaly, mrzačily nebo
zcela utajovaly.

raznější postava Egon Bondy („Papiei" undergroun
du). Specifické tvorbě, která se pohybuje na půdorysu
surrealismu, vypravěčských žánrů a tzv. barbarské
poetiky, věnoval Engelking další dvě studie o Bohumilu Hrabalovi (Nadrealny realizm)
a o Vladimíru Boudníkovi (Sciajgniety naskórek ma
terii). Obecnější skicou (Rekopisy z imionami demonów) se autor pokusil zmapovat proud české lite
ratury, který nepatřil ani do oficiálního, samizdatového
a emigračního, neboť byl do devadesátých let čtená
řům i literární vědě skryt. Jde o rukopisy, které leže
ly v zásuvkách stolů spisovatelů, mj. J. Kratochvíla,
D . Hodrové, M . Ajvaze a S. Richterové, jejichž ofi
ciální představení veřejnosti Engelking spojuje
s vřazením do celistvého obrazu české literatury
a vyzdvihuje návaznosti a propojenosti děl těchto
autorů v celku národní literatury. Závěrečná studie
(Magiczna Praga Michala Ajvaza) se pak snaží A j vazovy práce vidět z tematického, resp. místopisného pohledu.

V úvodní, nejrozsáhlejší studii (Surrealizm w liczbie mnogiej) se autor soustředil na vykreslení jasné
ho obrazu českého surrealismu, od jeho počátků ve
dvacátých letech do dnešních dní, tedy na profily
všech etap dosavadního vývoje tohoto avantgardní
ho uměleckého směru. Přínosné jsou zejména pohle
dy na J. Koláře, L . Kunderu, B . Hrabala, Zb. Havlíčka
či P. Krále, které tyto a další autory zasazují do ce
loevropského kontextu a z tohoto hlediska také jejich
dílo hodnotí. Netradičních vizitek a kritického pohle
du na dílo se dočkali také Oldřich Wenzl (Pechowiec,
czyli poeta przeklety) a autoři českého undergroun
du (Przerwy w zyciorysie), zejména pak jeho nejvý-

Byť v případě této knihy Leszka Engelkinga ne
jde o práci syntetickou, ale spíše o náběhy k ní a díl
čí pokusy o ni, svědčí jednotlivé studie o literárněvědné
a kritické fundovanosti a o hloubce věcných znalostí
autora. Českou literaturu nechápe vůbec z diachronního, už zkamenělého pohledu (i když historické
souvislosti autorů a děl si velice dobře uvědomuje
a na patřičných místech je akcentuje); jde na trh
s ještě neustálenými subjektivními názory, jimiž se
nicméně pokouší o přesnou typologizaci a objektivizaci evoluce děl spisovatelů, kteří i u nás stále če
kají na zhodnocení úměmé jejich významu.
Ludvík Štěpán

RUMUNSKA LITERATURA NA SLOVENSKU: SLOVENSKÁ PRÁCE
A ČESKÁ NOSTALGIE
V sérii Stručné dějiny uměleckého překladu na

Tomiše Maďarská literatura v slovenskej kultuře,

Slovensku podpořené grantem vycházejí jako S. sva-

1860-1918,2000, Pavla Koprdy Talianská literatú-

zek (připomeňme monografická zpracování Karla

ra v slovenskej kultuře v rokoch 1890-1980, 1994,

