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Ćińinski patřil k takzvanému mladosrbskému hnutí a ve sporu mezi starými luņickosrbskými obrozenci a mladou inteligencí stál na straně novátorů. Ztotoņnil se s kritickým
realismem, který ve veřejném ņivotě vyznávala mladosrbská inteligence; v „národním programu“ hlásala potřebu pracovat pro luņickosrbskou vesnici, povaņovanou za jádro národa.
Básník se angaņoval ve spoleĉenském ņivotě nastupující generace sedmdesátých let
19. století. V době praņských studií byl spoluiniciátorem kaņdoroĉního setkání luņickosrbského studentstva a inteligence, které se pod názvem „schadźowanka“ konalo poprvé
roku 1875. Ćińinski pracoval v luņickosrbských literárních ĉasopisech a patřil i k redaktorům tiskového orgánu mladosrbské inteligence Serbska lipa, vycházejícího v letech 1876–
1881. Náleņel téņ k organizátorům luņickosrbského divadla, o které usiloval a pro něņ napsal hry Na hrodţišću a Stary Serb.
Po vysvěcení na kněze působil tři roky v luņickosrbském Radworu, pak byl vńak
překládán z místa na místo na německém území – vystřídal Ńerachow, Dráņďany, Saskou
Kamenici a Radeberg. Jako ohnivý vlastenec se dostával do rozporu nejen se svými
německými nadřízenými, ale později i s luņickosrbskými přáteli. Jeho váńnivá neústupnost
a opravdovost jej vedly stále do konfliktů, z nichņ po celý ņivot nevyńel.
Roku 1903 odeńel do výsluņby a závěr ņivota strávil v rodné Luņici. Byl nadále literárně ĉinný, psal básně a redigoval literární ĉasopis Łuņica. Zemřel 16. října 1909 v Panĉicích, kdyņ jej ve věku 53 let přemohla zákeřná choroba.
Ćińinski, který navazoval na poměrně prostá díla svých předchůdců, zbásnil ve třinácti sbírkách velká lyrická témata nejen formou znělek a balad, ale i sloņitými strofickými
formami. Svou velkou lásku k rodné řeĉi vyjadřoval předevńím prostřednictvím lyriky, jíņ
uchvátil své následovatele i ĉtenáře a jíņ poloņil základy k modernímu luņickosrbskému
kulturnímu jazyku. Námětově ĉerpal z osudu národa, z jeho ņivota na venkově, z lidových
tradic, z lidských vztahů a z přírody. Hluboké vzdělání a geniální nadání umoņnily Ćińinskému synteticky spojovat tradice i novodobé básnické objevy a harmonicky vyváņit obsah
a formu svých básní. V Ćińinského bouřliváctví, protestu, národní hrdosti a touze po heroismu lze objevit prvky romantismu. Formálně vńak byl Ćińinski vytříbený klasik, který
mistrně vládl svým jazykem. Satirické postřehy a váńnivý zájem o ņivot lidu jsou dokladem Ćińinského tendencí k realismu. Realismus byl pro něj významným myńlenkovým
zdrojem a byl v souladu s některými jeho osobními vlastnostmi.
Význam Jakuba Barta-Ćińinského tkví v přesvědĉivé výmluvnosti a údernosti slova,
věnovaného boji za národní a sociální svobodu, za rozvinutí jazykové kultury a za překonání obrozenecké kulturní práce. Ćińinski dal luņickosrbské poezii nové dimenze a zajistil
luņickosrbskému písemnictví trvalé místo mezi ostatními evropskými literaturami.
Josef Lebeda

Připomínka výročí F. M. Dostojevského v Nitře
Rok 2011 je z pohledu základních ņivotních dat ruského spisovatele Fjodora Michajloviĉe Dostojevského rokem výroĉním – vzpomínáme 190. výroĉí jeho narození a 130.
výroĉí od jeho smrti.
Katedra rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Konńtantína Filozofa v Nitře spolu
se Spoleĉností Dostojevského v Praze, Klubem F. M. Dostojevského v Nitře a Spolkem
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slovenských spisovatelů při této příleņitosti uspořádala 18. března 2011 v komorním
ovzduńí mezinárodní vědecký seminář věnovaný předevńím F. M. Dostojevskému, jeho
tvorbě a jejímu ohlasu v pozdějńích obdobích pod názvem Tragédia doby – tragédia
človeka 19. a 20. storočí a ich vplyv na (ţánrovú) podstatu literatúry.
V průběhu semináře, jehoņ spiritus agens byli prof. PhDr. Andrej Ĉerveňák, DrSc.,
a doc. PhDr. Natália Muránska, CSc., vystoupilo na dvě desítky slovenských, ĉeských,
ruských a arménských literárně orientovaných badatelů, kteří připomínali význam tvorby
samotného F. M. Dostojevského pro ruskou a světovou literaturu, ale i jeho vliv na celkové
duchovní ovzduńí v 19. a 20. století a zĉásti i na filozofii a psychologii (např. Andrej Ĉerveňák, Larisa Sugaj, Mária Kusá, Světlana Michajlovna Minasjan, Jana Ńtefánia Kuzmová,
Josef Dohnal) tím, ņe upozornili na některé tematické a významové dominanty jeho
tvorby. Řada příspěvků upozorňovala na to, jak se Dostojevského dědictví orientované na
postiņení tragických tónů a palĉivých otázek naléhavě hlásí o slovo i v tvorbě dalńích
ruských spisovatelů, jako např. M. Bulgakova (Ivana Ryĉlová, Natália Muránska), V. Sorokina (Zuzana Lorková), A. P. Ĉechova (Michal Antoń), I. Gubermana (Anna Nikolajevna Ńtyrova), A. Bělého (Larisa Sugaj) ĉi V. Rasputina (Marta Kováĉová).
Vystoupení, která na semináři zazněla, stejně jako diskusní reakce s nimi související
opět ukázaly na naléhavost a souĉasnost (moņná stálou platnost, neboť k lidskému bytí
neodmyslně patří) existenciálních aspektů a jejich respektování při uvaņování nad odkazem spisovatelů podobného tvůrĉího i filozofického zaměření, jako byl F. M. Dostojevskij.
Sborník, který organizátoři setkání chystají, pak přinese i příspěvky těch, kdo se semináře
nemohli zúĉastnit.
Josef Dohnal
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