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BÁSNICKÝ A PROZAICKÝ EXPERIMENTÁTOR
Podivuhodný život dosud žil slovenský spiso
vatel Štefan Moravčík (nar. 1943 v obci Jakubov
v Záhoří). Místní jazyk (dnes chápaný jako osobi
tý slovenský dialekt) nasával od dětství a později
úspěSně využil i v krásné literatuře. Po absolvováni
jedenáctiletky v Malackách studoval filozofii a his
torii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského
v Bratislavě; spolu se svým kolegou Valérem M i kulou (nynějším profesorem slovenské literatury
a znalcem Moravčíkova díla) se dopouštěli recesí,
ale také prvních literárních pokusů - po přerušeni
studia absolvuje roku 1968. To je ostatně jeho slavný
rok (začíná pracovat v nakladatelství Tatran jako tis
kový redaktor), kdy debutuje v čas. Mladé letá jako
básník, v studentském čas. E C H O se zase projevuje
jako politik a politolog - to se mu stalo nadlouho
osudným. Skutečný knižní debut přichází až o rok
později (Slavnosti baránkov): silný vliv futurismu
(Velimir Chlebnikov a jeho český Taufrův překlad)
a dalSích moderních směrů 20. století (zmiňuje se
o Ladislavu Klímovi, Richardu Weinerovi, ale také
o Villonovi a Bloy atd.) konstatuje kritika všeobec
n í . V roce 1970 jeStě stačí vydat svou druhou bás
nickou sbírku O veíkej zmyselnosti bielych ovečiek
(Slovenský spisovatel"), ale pak se musl odmlčet. Po
prověrkách musí odejít z nakladatelství Tatran a ze
Svazu slovenských spisovatelů, pracuje v knihov
ně, pak jako tiskový redaktor ve Svazu výtvarných
umělců), se sbírkou Čereíňový hlad (1979), kde se
do značné míry podrobil vládnoucí moci, nastává
boom jeho tvorby, j e n ž pokračuje i v 90. letech
a v novém tisíciletí (je Šéfredaktorem časopisu Slo
venské pohfady). Kromě poezie pro dospělé je vý
znamný i jako autor poezie pro děti (Abeceda šanti,
1982), překládá a píSe prózu Sedláci, která vychází

s pochvalou Vladimíra Mináče roku 1988. Moravčík
je autor robustní erotiky, básnického experimentu,
kam jistě patří i jeho tvorba pro děti. Záhoří jako
obraz svébytného světa a obecně venkova a půdy.
Společným jmenovatelem těchto vlastností je smě
řování - obecně řečeno - k „podvědomí jazyka",
k prapodstatě; proto se v rozhovoru s M . Bátorovou
vyjadřuje skepticky k osudu slovenskosti.
Tradiční seminář, který se konal - tentokrát
k Moravčlkovi - roku 2002 a jehož garantem byl
prof. Andrej ČerveAák, zrcadli publikace Život
a dielo Štefana Moravčíka (vydal Spolok sloven
ských spisovatelův. Filozofická fakulta Univerzity
Konstantina Filozofa, Nitra 2002, editor: Andrej
Červeňák), která obsahuje řadu pozoruhodných moravčíkovských studii. Patři k nim práce o fantomu
řeči z pera Viliama Marčoka (na materiálu Sedláků),
Šabíkovo pojednání o třech extrémech Moravčíkova
psaní s důrazem na poezii, ale také na okruh Záho
ří (Sedláci, Tajná kniha Záhorákov). Červertákova
analýza básnické sbírky Idiotikon (1989), Libová
akcentace Moravčíkova ruralismu a Sulíkova práce
o Sedlácích a časovém faktoru dějin.
Gabriela Magalová si vSímá Štefana Moravčíka
jako tvůrce poezie pro děti, stejně jako Eva Vitézová
píSe o jeho didaktických dětských knížkách (Prvák,
prvák, vystrč rožky, 1997, aj.), zatímco Juraj Bago
zkoumá v nioch systém uměleckého textu a Renáta
Hlavatá zase jeho jazykové experimentátorstvl.
Kniha o Štefanu Moravčlkovi je pozoruhodná
nejen analýzou díla významného současného slo
venského tvůrce, ale také poukázáním na složité
životni osudy, na těžký a rozporuplný úděl, na ne
zbyti svébytnosti...
Ivo Pospíšil

UMBERTO E C O V POLSKÉ LITERÁRNÍ KULTUŘE
Dilo italského spisovatele a literárního včdce
Umberta Eca (narozen 1932) se stalo součásti lite
rám! kultury snad vSech států. Jaké místo mají tyto
práce v Polsku zdokumentoval Wojciech Solinski
ve své studii Ksztalty obecnošci. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej,
Wydawnicrwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw 2001, která se stala později podkladem pro
autorovu habilitaci.
Solinski svou knihu rozdělil na úvod a tři ka
pitoly. První Z ziemi wtoskiej do Polski se snaží
vystopovat počáteční signály Ecova díla v Polsku,

pronikání do celého tzv. socialistického tábora a na
růstáni tzv. ecofenoménu v Polsku. Ve druhé kapitole
Struktura nieobecna w pejzazu semiotycznym si au
tor vSímá literárněvědných textů U . Eca, jeho prací
z oblasti filmu, sociologie a filmové kritiky a sku
tečnosti, jak Eco inspiroval polské literami vědce.
Třetí kapitola O-powiesci profesora Eco se zabývá
prozaickým dílem italského profesora a spisovatele
a kritickým ohlasem na ně v Polsku, jeho prezen
tací (mj. rozhovory a fejetony) v časopise Polityka
a recepci Ecových práci pro děti. Knihu doplňuje
chronologický přehled o životě a díle Umberta Eca
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a rozsáhlá bibliografie, zahrnující polské překlady

a recenze a studie o Ecových knihách, které vySly

spisovatelových prací, rozhovory otištěné v polštině

v polských periodikách.
Ludvík

Štěpán

RUSKO-SLOVANSKÝ KALENDÁŘ
V situaci, kdy vzniká opravdu Široká Evropa, kam

stačí to k tomu, abychom už nestáli v evropském

bude patřit i rada slovanských států, je vzájemná in

koutč a nemuseli se stále za nčco omlouvat. ČeSi

formovanost nutná - a aby se některé národy mezi

a Slováci nedopadli v tomto svazku špatně - ukazuje

mocnostmi neztratily, je nezbytné kultivovat jejich

se, že jsou mezi Slovany klíčoví - byť jsou - řečeno

tradice, jazyky, písemnictví a kulturu, hledat mezi

se Zdeňkem Svěrákem - západní.

nimi spojitosti. Jisté i velký evropský celek zahrnuje

Určitý problém tkví v poněkud ruském prizmatu,

nadstandardní blízkost některých národů a jazyků:

jímž je tato problematika nahlížena, v jakési ruské

Slované zaujímají mezi nimi významné místo. Ně

patronaci, která je tu patrná - snad na to mají se

kteří je sice označovali a namnoze jeStě označují za

stavovatelé právo, ale hodnotu kompendia to přece

„verbež Evropy", jiní vidi jejich budoucnost spíSe

jen snižuje.

v separaci od Evropy a euroatlantických struktur, jiní

Při veikerém kladném hodnocení knihy nemo

(Poláci) vidi slovanství jako mezistupeň k evropanstvi

hou totiž pozornému čtenáři uniknout jisté retuSe:

- t o j e myslím cesta, kterou by bylo dobréjít Nechci

Slované se měli nejen rádi, ale také se nenáviděli,

rýsovat historické analogie, které svou nepřesností

bojovali spolu, jednotlivé osobnosti se od sebe

dráždí, ale podobné situace Slované řeíili již na prahu

nesmiřitelně ideologicky odlisovaly: vztahy mezi

stredovéku v době globální christianizace.

Slovany např. na Balkáně, mezi Rusy, Ukrajinci

(PyccKO-cjiaBMH-

a Bělorusy, Čechy, Slováky a Poláky atd. nebyly

CKHň KaJienaapb Ha 2003 roa. POCCHHCKM AxaAe-

a nejsou nikterak idylické a zamlčovat to by ne

MHX Hayx, HHCTHTVT cjiaBMHOBeaeHHS, HcnojiKOM

bylo dobré, spíSe Škodlivé. Stejně jako přecházet

C o B e T a cjiaBHHCKHx HapoAOB EenapycH, P O C C H H ,

mlčením kontroverzní životní etapy významných

Y K p a H H U . 3 A O , 3JIHKC HHTepHeňweun, MocKsa

Slovanů (např. Masaryk a československé legie na

2003) je dobrá kniha, i když k ní nelze nemít vý

Rusi a jejich účast ve vnitroruských záležitostech);

Rusko-slovanský kalendář

hrady. Pozitivní ráz publikace tohoto typu spočívá

poněkud mi také vadí, že tu slovanství funguje

v jejich prosté informační hodnoté, v poukázání na

jako jakýsi všeobjímající a vSesmiřujIcl princip,

hlubinnost mezislovanských vztahů, na jejich mno-

který umožňuje, aby vedle sebe v klidu stáli caři,

hovrstevnatost a zejména a předevSm na sílu slovan

popi i bolševici - řečeno se „zuřivým reportérem"

ských duchovních výkonů v různých sférách umění,

Egonem Erwinem Kischem. Mnohem zajímavější

védy a kultury - v neposlední řadě také n a významné

a pravdivější jsou dějiny plné rozporů a napětí - to

historické události a procesy: když si uvědomíme, že

vůbec neznamená, že hodnotu nepředstavují nebo

slovanským jazykem psal Puškin, ale také Mickie-

nemohou představovat ti i oni. Mamá sláva, trocha té

wicz nebo Mácha, co to byla cyrilometodějská mise

havllčkovské skepse a masarykovského realismu by

a její důsledky, jak zpíval Fjodor Šaljapin, anebo kdo

této publikaci - jinak poučné a poutavé - sluSelo.

ze Slovanů byl světovým hudebním skladatelem, po

Ivo PospiSil

PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM
Zajímavou akci uspořádal Dům kultury v polské

skému prozaikovi a malíři Brunu Schulzovi, pol

Ratiboři v roce 2003. Téměř po celý rok se tam to

skému básníkovi Bolestawu Lesmianovi a českému

tiž konaly nejrůznějSI kulturní akce: autorské dílny,

prozaikovi Bohumilu Hrabalovi. O poezii B . Leá-

recitační soutěže a představení poezie, besedy, di

miana ve vztahu k provincii, tedy k místům mimo

vadelní představení a koncerty, které byly částečně

větSí města, k zapadlým koutům Polska a k přírodě

propojeny s některými kulturními akcemi v Opavě.

hovořil novinář, spisovatel a filozof Piotr L o p u -

Na podzim se pak v Ratiboři uskutečnilo finále toho

szaAski ve vystoupení nazvaném „ W ciszypolnego

to nadnárodního projektu, který nesl souhrnný název

zakqtka..." Boleslava Leimiana nowoczesna poezja

Provincie - pramen slova.

o prowincji, jinak se na básníka podiva! literami

V jeho rámci se také konal seminář U žrádel
sensu. Leímian

- Hrabal - Schulz, věnovaný pol

historik a folklorista Janusz Nowak v referátu
Boleslav/ Leimian jako teoretyk literatury. N a dílo

