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D. Baškirov zase puvod rodu Dostojevskych, J. Ginak si všima intertextualni ironie v dile 
U . Eca, rozebirany jsou Rozanovovy pamčti, typologie postav ruske literatury 19. stoleti 
aj. A . Antoflak piše v oddile o mezinarodnich vztazich a recepci literatury o prijeti ruskč l i -
teratury slovenskym rusistou, jini se zabyvaji napf. recepci ruskych symbolistii v Polsku aj. 
Kulturnim kontextem se zabyva samostatna sekce, ktera literaturo uvidi do širšich souvis-
losti. 

Zda se, že grodnčnskymi sbomiky se obnovuje na širšim zaklade1 tradični poetika 
obohacena o nove aspekty pramenici z renesance zajmu o rčtoriku, hermeneutiku, kultu-
rologii a oživenou komparatisliku a žanrova studia. Reki bych vsak, že pravč žanrova (ge-
nologicka) linie tu neni nejsilnčjši, i když je pfitomna tfeba nepfimo, skrytč; v každem 
pfipadč tu neni pfiliš teoreticky zobecnčna a promyšlena. Možna posilovžni genologickeho 
jadra poetiky na ruznorodem materialu a rozvoj metodologii a ruznych sfer literarni včdy, 
ktere s poetikou souviseji, by mohl byt dalši nosnou linii tčchto vyznamnych mezi
narodnich setkani a jejich publikačnich vystupu. 

Ivo Pospišil 

Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa. Primerjalna književnost, letnik 24, posebna 
številka, Ljubljana 2001 

Janko Kos je vsestranski literarni zgodovinar, ki je prisoten v slovenski znanstveni 
in kulturni javnosti že petdeset let, je utemeljitelj slovenske literarne vede po Pirjevcu in 
Ocvirku. Njegov dolgoletni sodelovec Darko Dolinar nekaj strani v zborniku posveti prav 
nejegovemu vsestranskemu znanstvnemu profilu. 

Glede na to, daje Janko Kos prvi znanstveni monografiji in nasploh več knjig posve
til prav Prešernu {Prešernov pesniški razvoj, 1966, Prešeren in evropska romantika, 1970, 
Neznani Prešeren, 1994) je prvi sklop prispevkov v zborniku prav o Prešernu (leta 2000 je 
bila tudi stoletnica pesnikovega rojstva). France Bernik razmišlja o razlikah med dvema 
pesnikoma, Alojzem Gradnikom (ki je drugače izpričeval navezanost prav na tega velikega 
pesnika) in Prešernom: Gradnik je šel drugam v erotični poeziji in v pesnjenju v sonetni 
obliki (ki mu je celo odvzel lirski značaj). Evald Koren v prispevku Prešernov posebni 
verzifikacijski hommage Matiju Čopu obravnava namerno napako v verzologiji pri Prešer
nu. Prešeren je v središčnem distihu elegije V spomin Matija Čopa edinkrat odstopil od 
svojega verzifikacijskega vodila, delno oprtega na splošno prozodično pravilo antične met
rike, to naj bi naredil v spomin na prijatelja. Boris A . Novak v študiji Prešernova vloga 
pri formiranju sonetnega venca kot umetniške oblike obravnava formo sonetnega venca kot 
vrhunec Prešernove poezije, ugotavlja pa tudi tvorno recepcijo romanskih oblik pri Pre
šernu. Pod vplivom ruskega prevoda se je forma sonetnega venca bliskovito uveljavila 
v ruski, nato pa še v drugih slovanskih književnostih. Boris Paternu v prispevku Vprašan
je antipetrarkizma pri Prešernu ugotavlja nastop pojava antipetrarkizma v temah in stilu 
v treh pesnitvah od leta 1830 do 1833: v Ljubezenskih sonetih, v Prvi ljubezni in Gazelah. 
Janez Vrečko se dotika metafizičnih problemov v medbesedilni primerjavi v razpravi Jav
no in zasebno v Iliadi in v Krstu pri Savici. V obeh epih poudari prav vdor zasebnega 
v strukturo besedila. Avtor primerja pogansko in krščansko pojmovanje večnosti, na koncu 
pa se posveti Črtomirovemu mističnemu videnju. 
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Naslednji sklop prispevkov je tematsko različen in ga sestavljajo prispevki o sloven
ski in svetovni književnosti. Katarina Bogataj Gradišnik analizira bidermajerske prvine 
v dveh Stritatarjevih besedilih, v vaški zgodbi Svetinova Metka in v družinskem romanu 
Gospod Mirodolski. Te prvine razkriva tako v svetoboljnem življenjskem občutju kot v ta
ko imenovanih sekundarnih pripovednih prvinah, v likih in njihovi sporočilnosti, kot tudi 
v refleksiji in konverzaciji. Marjana Kobe podobno v prispevku »Otroški bidermajer« na 
Slovenskem preučuje recepcijo Schmidtovega proznega vzorca za otroke, ki je prvi - sicer 
zakasnelo - prenesel v slovensko kulturo otroški bidermajer. Lado Kralj razmišlja o dra
mi Črne maske L . Andrejeva zaradi »gostote podobja« kot o težko razumljivemu delu, ki 
je bil posebno blizu tudi slovenskemu kritiku J. Vidmarju, vendar ga zaradi ideološkega 
pogleda ni čisto razumel. V drugem delu uporabi metodologijo Bahtinove karnevalske kul
ture prav za to dramo. Vanesa Mateje preučuje postromantični simbol v Jenkovi liriki, ki 
jo označujejo v nasprotju s Prešernovim opusom krajša, formalno preprostejša besedila, 
zato je tudi simbolika drugačna. Jože Pogačnik v zelo zanimivi primerjavi, oprti na ostale 
zgodovinske primerjave teh del, vzporeja španskega Don Kihota in Mencingerjevega Aba
dona, fantastično slovensko delo druge polovice devetnajstega stoletja. Vid Snoj v pri
spevku Zaobljuba kot problem: biblična in Gregorčičeva Jeftejeva prisega analizira bibli
čen motiv neprestopne zaobljube, ki ima za posledico človeško žrtev, v luči evropske lite
rarne tradicije. 

Zadnji sklop prispevkov zadeva teorijo in metodologijo in se posveča prav prispevku 
Janka Kosa modemi slovenski literarni vedi. Alenka Koron skuša v obsežnem in teoret
sko zahtevnem članku pregledati propovednoteoretske vidike v Kosovih literarnoteoret-
skih delih, vse v kontekstu sodobne slovenske literarne vede do približno sredine osemde
setih let. Matijo Ogrina zanima Kosov pogled na literarno aksiologijo in prav Kosovo 
«zmerno realistično« pojmovanje literarnih vrednot poveže s podobno utemeljitvijo vred
not, kot jo pozna filozofija Franceta Vebra. V naslednjem prispevku Funkcija metafor v li
terarnem delu Darja Pavlic raziskuje tri funkcije metafor: tematsko funkcijo, tekstno 
funkcijo (sooblikujejo zgradbo dela) in stilno funkcijo. Aleksander Skaza dodaja članek 
Nekaj obrobnih opomb o historičnih vidikih Ju. M. Lotmana. Tematizira problem historiz-
ma v vseh treh obdobjih njegovega ustvarjanja: od začetnega literarnozgodovinskega 
obdobja petdesetih let do poststrukturalističnega obdobja zanjih let. Tone Smolej se 
ukvarja s imagologijo, perspektive te vede poizkuša prikazati na nekaterih primerih iz 
francoske književnosti. Sledita dva kulturološka prispevka. Jola Skelj temetizira problem 
multikulturalizma s naslovom Multikulturalizem, večjezikovnost, modernost. Tovrsti pojavi 
modernega sveta pogojuje spremembe v našem historičnem samorazu me vanju - samodo-
jemanju, zato je tu aktualno vprašanje »decentrirane identitete« in utrditve logike drugega 
kot opcije postkolonialnega diskurza. V zadnji študiji Proti napačnemu branju Tomo Virk 
opozarja na dve napačni branji Marquezovega romana Sto let samote: to ni postmodemis-
tično niti metafikcijsko delo, roman sam naj bi se ponujal kot »mitološko branje«. 

Na koncu je dodana bibliografija Janka Kosa od leta 1948 do 2001, ki jo je naredil 
Martin Grum. Zbornik v ponekod disperzivni obliki razkriva raven slovenske literarne 
vede na Slovenskem, pomembni so tudi članki ki so svojevrstni hommage prav Janko 
Kosu kot enemu izmed največjih slovenskih literarnih znanstvenikov po drugi svetovni 
vojni. 

Alenka Jensterle-Doleialovd 
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