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s dalšími odkazy. Knize by ovšem nebyly uškodily korektury rodilého mluvčího, neboť 
v pravopise, gramatice i dělení slov jsou zde patrné nedostatky. 

Ocenit naopak musíme přehlednou časovou tabulku na konci svazku, která ve 
zkratce seznamuje čtenáře s klíčovými událostmi polských dčjin, polské literatury 
a kultury i obecnými kulturními dějinami od doby vrcholného středověku. 

Obecně ovšem můžeme říci, že kniha je užitečným, fundovaným a originálním 
kompendiem pro německého čtenáře zajímajícího se o literární dějiny. Jeho nejpočet
něji! čtenářskou obec budou tvořit patrně studenti a zájemci o polskou problematiku, 
které může (a asi i má) toto dílo podnítit k četbě primárních textů. A jak sami autoři 
zmiňují v předmluvě, pro veřejnost vědeckou pak bude toto obecně čtivé dílo zřejmě 
přínosem menším. 

Siegfried Ulbrecht 
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Po první knize věnované N . S. Leskovovi (1995) s úvodní statí D. S. Lichačova, 
s partií o genezi některých Leskovových děl (BooKedoMbi, OnapoeaHHbiú cmpmHuK, 
3axydanbiů pod, Wopmoeu xyiaibt, Tloeecmb o čoeoyeodhOM dhaeone, CnoMopox TIOM-
(panoH) a kapitolách o neuskutečněných záměrech a náčrtech, mj. Tloeecmb o 6azono-
&oů Hondě. H3 eocnoMunanuu cyMaauediuezo xyóootcHwa, COKOJIUŮ nepejiem - &paz-
Meumbi He3aeepmeHHOzopoMana o „tejioeexe 6e3 Hanpaenetnix"', a dalších drobnějších 
prózách včetně apokryfů, a dále o reálných základech syžetů a postav (Artur Benni), 
obsahuje druhá kniha korespondenci o L . Tolstém, studie o neznámých Leskovových 
pracích a o jeho spolupráci s časopisy Hoeoe epejwi (1876-1880), IlemepóypzcKOJi za-
3ema (1879-1895), PyccnoH otaoHb (1894) a podnětné materiály k biografii (dětství, 
Kyjev, vzpomínky N . M . Bubnová, Leskov a rodina Tolstých), stejně jako vynikající 
přehledy o recepci Lesková v Anglii a U S A (W. B . Edgerton), v Itálii (Danilo Cavaion) 
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a ve Francii a Švýcarsku. Kapitoly o přijetí Leskovova díla v nevelmocenských zemích 
přijdou snad na řadu později. 

Pro „oficiální" knihu o ruském postmodernismu je typická sociologicko-politolo-
gická linie, jíž se uvedení tři autoři stali „klasiky" ruského postmodernismu na Západě. 
Najdeme tu autoritativní stať o vzniku ruské postmoderny, v jejímž středu stojí Andrej 
Bitov, a posunech v době perestrojky. Druhá část obsahuje různé manifesty, studie 
a eseje, jejichž autory jsou Epstein (kdysi Epštejn), Genis a Vladiv-Glóverová, mj. Teze 
o metarealismu a konceptualismu (1983), Jako mrtvola vpouští: dehumanizace v nové 
moskevské poezii (1987), Ekologie a myšleni (1982), Paradox akcelerace (1985) od 
Epsteina, Socialistický realismus a postmodernismus. Hranice a proměny: Viktor Pele-
vin v kontextu postsovětské literatury od Genise nebo studii o Petruševské a Tolsté od 
S. Vladiv-Gloverové. Přehled Who's Who in Russian Postmodemism činí z knihy 
vhodnou encyklopedii: škoda, že se k Západoevropanúm a Američanům asi nedostanou 
mnohem méně efektní, ale o to efektivnější studie I. Skoropanové a G. Něfaginové -
velká je moc medializace a jejích idolů. 

Knihu o ruském literárním životě v Berlíně v letech 1920-1941 včetně hororových 
pasáží o „zapojení" ruské emigrace od r. 1933 lze doporučit všem rusistům: časopisy 
Směna Vech, Nakanune nebo různé kroužky a kluby vzaly ve své heterogenitě za své po 
Hitlerově nástupu. Mihnou se tu siluety tehdejších koryfejů Georgije Němiroviče-Dan-
čenka, Vladislava Chodaseviče, Jurije Ofrosimova v souvislostech méně známých. 

Nápaditá kniha o zmrtvýchvstání avantgardy v době tzv. oblevy (ottepel') uka
zuje, že od 40. let 20. století se v ruské sovětské literatuře něco dělo - ale to se už dáv
no ví a psalo se o tom; návaznost na poetiku ruské avantgardy je tu však prezentována 
poprvé komplexně, se všemi složitostmi. 

Ten, kdo se zabývá sovětskou literaturou v onom spíše mrtvém čase 1929-1953 
(a bylo by třeba se touto dobou zabývat vskutku literárněvědně!), neměl by pominout 
Bljumovo kompendium, které zaznamenává stopy spisovatelského odporu již roku 
1927, zkoumá mj. osud M . Kolcova, M . Bulgakova, J. Zamjatina, shromažďuje infor
mace šířené toliko ústní cestou, ale především důkladně mapuje systém státní kontroly 
literatury („glavlit", technologie cenzumí kontroly, vše od vědecké literatury po ma
sový tisk a knihovny), aniž pomíjí pokusy o rezistenci. Jde o základní knihu v tomto 
oboru, i když zjevně nikoli faktograficky a interpretačně vyčerpávající. 

Ivo Pospíšil 
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