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a) cnoBaiu.KO-HecbKo-nyMCHULKo-nojibCbKo-6LnopycbKO-yKpa'ÍHCKÍ napanejii: ve-
vierka - veverka - wjewjerka - wiewiórka - eaeěpKa - eueipxa TOIUO. 

Hau6Lnbuiy KÍJiMcicrb napaJiejieií AOCJIÍOHHUJI B H H B H J W B rany3i J I C K C H K H , nepeBaxoie 
HHCJ10 J1KHX OXOIiniOC BeCb CJlOB'HHCbKHM KOHTHHyyM. 

IleBHy nacTHHy J I C K C H K H asTop MOHorpa<)>ii H K napajiejii He HaBoanTb, BBawae íx 
Í W B H Í M H 3ano3HieHH«MH (wona, muiapa, noeana Tomo) i BÍaHOCHTb íx no KaTeropií 
KapnaTH3MÍB. 

OCOĎJIHBO UÍK3BHM p03AÍJIOM MOHOipaCpií BlWBHJiaCH MOptpOJlOZW. B HbOMy 3BT0p 
3acepe4)Kye C B O I O yBary Ha THX aBHiuax, HKÍ HaňGLubiu T H I I O B Í aiw KOJKHOI 3 flocjjiiwyBa-
H H X HeiO MOB, HK-OT: MÍCUeBHH BÍAMÍHOK MHOKHHH ÍMeHHHKJB Í3 3aKÍHH6HHHM -OX (-ĚX)\ 

flaBajIbHHH BÍAMÍHOK MH03KHHH ÍMCHHHKÍB Í3 3aKÍHHeHHHM Ha -OM (-SM); flaBajlbHHH BÍA-

M Í H O K ÍMCHHHKÍB HOJiOBÍ4oro i 3KÍHOMoro pofly Í3 3aKÍHHCHHHM —oú, -eů Ha M Í C I Ú aaaHboro 
-oei. Ltf rann BÍAMÍHKOBHX saKÍHHCHb cneuiajibHO B HayKOBHX cjiaBÍcTHHHHX poĎOTax He 
BHBHajiHca, ajie B ACAKHX flocjiijpKeHHsx BOHH 3raflyi0Tbc«. 

ripaiw HaT&nií KncenbOBoí HanncaHa Ha O C H O B Í BejiHKoro i rpyHTOBHoro HayKOBoro 
anapaTy - MOHorpa<)>ÍHHoro, noJiipÍBHeBoro i MOHopÍBHeBoro jiwrBoreorpaibiHHoro Ta 
jieKCHKorpatbÍHHoro. BoHa craHOBHTb cepíío3HHH HayKOBHÍí BKJiaa y cjiaBicTHHHč jtocnia-
) K C H H H cnoBaubKO-GLnopycbKHx M O B H H X apeanÍB ueHTpanbHoi 30HH GnaBií. MoHorpadňfl 
nocJiywHTb AOCJiiďHHKaM H K fljKepeno, 3 HKOro M C O K M 3aB%aH nonepnHyTH aicryajibHi, 
CBÍHCÍ i nepeKOHJiHBi MOBHÍ (paKTH i sacBOÍTH MeTOflHKy Tx oriparnoBamut. 

3y3aHa rmydejib 

Hodnoty a hodnocení znovu v kurzu 

Literatura w krggu wartosci. Materiály z VI sesji z cyklu „Šwiat jeden, ale nie 
jednolitý". Bydgoszcz 21-23 paždziernika 2002 roku. Pod redakcja_ i ze wst§pem Lidi i 
Wišniewskiej. Bydcoszcz 2003. 

Zdá se, že Bydgoszcz se zásluhou několika agilních postav, mezi nimiž klíčové místo 
zaujímá Lidia Wisniewska, dostává do středu pozornosti tzv. nové literární védy. Impo
zantní, také tiskařsky dobře provedená série, jejíž jednotlivé svazky nesou názvy (česky) 
Svět je jen jeden, ale nikoli jednolitý, Ženy v literatuře, Člověk na cestě (2 svazky) aj. do
kládají, že se tamní literární věda, soustřeďující kolem sebe na konferencích či sympoziích 
kruh podobně smýšlejících či uvažujících o literatuře i o světě, stává centrem pozornosti -
zatím spíSe jen v Polsku, ale již nahlíží i dál. V přítomném, tj. zatím nejnovějším svazku, 
uvedeném editorkou, najdeme jména lidí ze známých a slavných univerzit, ale také z obo
rově méně známých (Gdaňsk, Bialystok, Katowice, Rzeszów, Poznaň, sám Bydgoszcz, 
Slupsk, Warszawa, Kraków, Olsztyn, Zielona Góra) - z cizích jen Berlín (Judith Arit). 

Tematika je ovšem atraktivní a přináší plody, neboť se pohybuje v řečišti spíše ideo
vě tematickém; chápe literaturu jako pramen informací o stavu člověka a světa a o pozici 
člověka jako hledače a tvůrce hodnot, tedy ocenění, k nimž dochází a jež pak sankcionuje 
individuálně, skupinově či společensky. 
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Po úvodním slově editorky následuje druhý oddíl, který se zabývá rozdvojením, schi-
zoidností. Zde mimo jiné zaujme studie Kajetána M oj saka (Biatystok) o tvorbě F. Kafky 
a Tomasze Swobody (Gdaňsk) o Jorisi Karlu Huysmansovi. V druhém oddíle se klade 
otázka po vztahu umění a života („sztuka czy žycie") a pravdě života a literatury (mj. 
Z. Kopec, M . Rabizo-Birek). Oddíl Člověk na cestě mezi hodnotami je reprezentován hned 
dvěma pododdíly: Mezi sacrem a profanemje téma již značně obehrané: nicméně najdeme 
tu dvě pěkné studie o Czeslawu Miloszovi. Druhý se týká rozporu mezi životem a smrtí 
a jeho „hrdinou" je Tadeusz Róžewicz, jehož jméno se tu objevuje ve třech studiích. Pátý 
oddíl o ženách ve sféře hodnoty, který reprezentují dva pododdíly (Postavy žen v literatuře 
a Ženy-autorky) je střízlivým výkladem tématu a je daleko od feministického fundamenta-
lismu, který přináší jen málo vskutku objevného. Závěrečný oddíl i dilematech hodnocení 
obsahuje mj. fundovanou studii Piotra Šliwiňského (Poznaň) o umění a kýči a Artura Pas-
tuszka (Zielona Góra) o hranicích umění a života. 

Jsou to sice témata mnohokrát probíraná včera i dnes, ale studie působí ve svém cel
ku svěže a hlavně „mají tah na branku", jsou dravé a nabité problémy, literaturou primární 
i sekundární a živými reflexemi. Jen zamrzí, že tu nejsou ani všechny kontexty, které se 
týkají Polska - prostě jedni Poláci jako by nevěděli o druhých. To ovšem již odněkud zná
me. V Polsku se to děje dokonce i v tak „polské" oblasti, jakou je genologie, v jiných ze
mích neméně, ale u Poláků to mrzí víc, protože tam většinou vznikají opravdové hodnoty. 

Ivo Pospíšil 

Encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách v letech 1890-1990 

Dvoudílný encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách (lužické, 
slovenské a české) - Literatury zachodnioslowiaňskie czasu przelomóv 1890-1990 (Kato-
wice 1994, 1999) vznikl úsilím slavistů z celého Polska, především univerzit z Varšavy, 
Krakova, Katovic, Vroclavi, Poznaně a Lodži za spolupráce s předními polskými tlumoč
níky a estetiky. Slavisté pracovali pod vedením prof. dr. hab. Haliny Janaszek-Ivaničkové 
(Ústav slovanských literatur a komparatistiky někdejšího Institutu slavistiky Polské akade
mie věd). Halina Janaszek-Ivaničková je také autorkou úvodu, ve kterém popisuje historii 
vzniku tohoto encyklopedického průvodce. Práce byla ukončena již v roce 1991, k publi
kaci prvního dílu však, ne vinou autorů, došlo až v roce 1994 a druhého dílu v roce 1999. 
Konečná verze rukopisu je zaštítěna Slezskou univerzitou. 

V této publikaci je celkem okolo 750 hesel, z toho v 1. díle 80 hesel z literatury lužic
ké a 270 hesel z literatury slovenské a v 2. díle 400 hesel z literatury české. Výběr hesel 
podléhal významu zkoumaného objektu v literárním odkazu dané literatury, zároveň však 
se přihlíželo i k jeho odrazu v polské literatuře. Objevují se i díla a autoři ne příliš význam
ní pro zkoumané literatury, jestliže významně zasáhli do vývoje literatury polské. Litera
tuře pro děti a mládež je věnována menší pozornost kvůli jejímu velkému rozsahu. Přesto 
ve všech třech národních literaturách najdeme heslo dětská literatura, stejně jako význam
né autory z oblasti dětské literatury. Kromě hesel autorských, která tvoří asi dvě třetiny 
z celkového počtu, jsou uvedena i hesla významných děl (z české literatury např. Postři
žiny Bohumila Hrabala, Válka s mloky od Karla Čapka, Koncert na ostrově Jaroslava Sei-

52 


