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HOBBIE PAEOTBI MOJIOflBIX BOJirAPCKHX JIHTEPATYPOBE^OB 
Hacrynajomee nOKOiieHHe 6onrapcKHX jurrepa-

TypoBeaoB npeAcraaiueTCfl HHTepecHtiMH ny&iH-

KaiIHHMH, HlqaHHUMH B TeneHHé nocne.uHHx nHTH-

mecTH JICT. EaurapHCT HoeMH CTOHHKOB3 H36pajia 

ao CHX nop ne oneHb npHBJíeKaiomyio jiirrepaTypo-

BeaoB Teiwy iwarHarcTBa, KOTopyio H3ynaeT c TOHKH 

3DeHHH JWTepaTypHOfl KOMnapaTHBlICTHKH ( H o e M H 

CrOHHKOBa, íljiazuamcmeomo xamo mimepamypeH 

npo&ieM I Onum 3a nopuyaeaufo onpaedanue/. Co-

(JIHH, (DaKen, 2 0 0 2 ) . 

ITocne BBOAHOS masu, nocBJUueHHoií njianiaT-

cTBy c HCTopHMecKoň nepcneKTHBU, aorop cocpeao-

ToíHBaeTCJi Ha Myiemte 6oJirapcKoň jiHTepaTypu 

19-20 BB . HnaniaTCTBo BOcnpHHHMaeTcs avropoM 

Kax OflHa H3 npo&ieM MOicryreKCTOBororo H3yneHHs 

jimeparypij. Ha ocHoae aoBOJibHO ompoKoro HCTO-

pHKO-TeoperaneCKoro aHCKypca CroHWKOBa saHHMa-

eTCJI CpaBHHTCJIMfUM rayHeHHeM npomBeaeHHH eB-

poneňcKoft KJiaccHKH - Hana Taóeyuia MwmceBHMa H 

Kpoeaeoů necHu CnaBeJtKOBa, a Tarace cpaaHeHHeM 

npo3U En. rieJiHHa u dpaiuamypzuu Ví. HoBKoea. 

Co<)>HHCKHe pycHCTU AurenHHa BaieBa, J I K M -

MHJI ^HMHTpoB H PeHeTa BoxcaHKOBa 33TparHBaroT 

AOBojibHo juiHHHuň nepHO,n 18-20-ro BeKOB. AHre-

jmHa BxneBa cocpeaOTOHHBaeTca Ha H3vneHHe 18 

cToneTM. B CBoeň (jjyHAaMeirrajibHoň MOHorpaiJiHii 

IJo3Ma-6ypjiecK e pyceKoů n033uu 18 eexa (CO$>M, 

AKaaeMHMHo HiaaT&ncTBO, 1999) OHa 3aHHMaeTCs 

n03THKOH H THllOJIOrHHCCKHM CpaBHCHHeM CaMUX 

H3BGCTHUX noaM 18 Bera: MaiÍKOBCKoro Emicen.ffy-

lueHbicu H . BoraaHOBHHa H uenoro pnaa nosM py6e-

w a 18-19 BB . HCXOAH H3 nepnoflH3aiwH E . ToManies-

CKoro, aBTop BBOAHT B Hee cepteaHue aonojiHCHHs, 

cpaBHHBas pyccKHli Marepnan c eBponeňcKHM KOH-

TeKcrroM. Ha nepeflHHH njiaH BUABHraioTcx pa6oTti 

H3BecTHoro KOflWpHKaTopa eBponeflcKoro miaccH-

UHSMa Eyajio. MHOrHe HaxoincH A . B s i e B o ň BHOCHT 

BioiaA B o6mee HsyneHHe xtaHpa oypnecKa, nojry-

HHBiuero CTcmb BaxcHoe 3HaneHHe B poMannisMe, a 

BnocneacTBHH TaioKe B MonepHMMe H aBaHrapge. 

B HeuicKOM KOHTeKCTe CTOHT ynoMHHyrb icnaccH-

lecKyio MOHorpa<j>HK>, nocBflmeHHyto mynemao 

6ypnecKHOH no3MU c aHTHiHux BpeMeH no nono-

BHHti 20-ro crojienw (cp. Karel Krejčí Heroikomika 

v básnictví Slovanů. Praha, ČSAV, 1964) . 

3aHHMaxci> anamnoM nyniKHHCKHx ManeHbKHX 

TpareaHií, JlMHMHJlflHMHTpOB flOKa3UBaeT, HTO OHH 

cocTaaiiniOT CBoeo6pa3HWH UHKJT C o6meň TCMOH 

MejioBesecKHX cTpacTeň. O H aawe HaxoaHT HCKO-

Topyro napajuienb Meway MynaeMtiM nyuiKHHCKHM 

nieaeBpoM H TpyaoM 6H6jieňcKHx eBaHreJiHCTOB, 

HeowHaaHHO HaauBaji 6o^AHHCKHe npaMti Ilyui-

KHima ieTBepoeBaHrejiHeM (HIOPMWI / J H M H T P O B , 

«Hemeepeeamenue om TIyutKUH». COIJJHS, OaKeji, 

1999 ) . H3yneHHe nyuiKHHCKux nbec npoBOflHTCH 

c <J)eHOMeHOjiornHecKoň TOHKH 3peHHg. Pe3yjitTa-

TOM XBJUeTCX 3P&IIUH Tpyn, BKJIIOHaiOIUHH TBOpHe-

CTBO IlyuiKHHa B uiHpoKHÍí KOHTCKCT eBponeňcKoro 

jiřrrepaTypoBefleHiM u ({IIUIOCOIJIHH. 

PeHCTa BoJKaHKoaa B CBoeň KHHre IJocmModep-

HucmuHHWim pycxu meiccm (Co<j»M, OaKefl, 2 0 0 1 ) 

3aHHMacTCH noCTMOflepHH3MOM C HCTOpHMeCKOH 

nepcneKTHBU, H3yHax ero KopHH, KOTopue HaxoAHT 

B pyccKOM H 3anaAHoeBponeňcKOM MoaepHH3Me, 

asaHrapae H nocTaBanrapae. AHanii3iipyH TBopwe-

CTBO B . Po3aHOBa, B . MaaicoBCKoro, B . HaSoKosa, 

B . ITejieBHHa H ap., om CTapaeTca onpeaejiHTt 

raaBHue HepTW nosTHKH coBpeMeHHoň pyccKoň 

nocTMoaepHHCTCKoň jiHTepaTypu. riocne pa6or H . 

C . CKoponaHOBoň, aaiomHx o63op pyccKofl nocT-

MOflepHHCTCKoň ^HTepaTypbi ( 1 9 9 9 ) H onpe^eJiHB-

IUHX lj)HJIOCo4)CKHe KOpHH nOCTMO^epiIHSMa, HOBbie 

MO^ejIH MLIIUJieHHH H HOBbie KOHUenUHH MeJIOBeKa 

C TOHKH 3peHM HCTOpHH H HCTOpHorpa^lHH ( 2 0 0 2 ) , 

HCTOpHHeCKH-CpaBHHTeJlbHUH noflxoA P. EoxcaHKO-

BOH nOJIHOCTMO OnpaBflaH. Ilo BCeň BepOUTHOCTH, 

nocTMonepHii3M, BusBaBUiHJi KpoMe cocpeaoieH-

Horo Tpyqa MHOIUX JiHTepaTypoBeflOB, acTeTHKOB H 

<j)nnoco<l>OB Taioxe mnepec 3HuHicnoneancTOB ( C M . 

IIocmModepnujM. 3h%fUKnonedux. M H H C K , KHHJK-

Hbiň floM, 2 0 0 1 ) , aocTHr ywe CBoeň KyjibMHHauHH. 

BpeMii Ha3peBaer K neMy-TO HOBOiny. 

JJaHywe Kiuuyoea 

SLEZSKÁ POEZIE V KULTURNÍM PROUDĚNÍ VĚKŮ 

Katovický slavista a literární medievista Dari-

usz Rott je znám knihou o českých bratřích v Polsku 

a o ikonosféře Leszna, ovSem také dnes již desítka

mi edic slezské literatury, zejména polsky, německy 

a latinsky psané poezie. Zásluhou jeho a jeho přá

tel vznikla Nadace „Pallas Silesia" , která od roku 

1 9 9 7 v jeho redakci vydává slezskou poezii, s já

drem v barokní době 17. století. Příkladem mohou 

být tyto tři nové publikace. 

První kniha (Zbigniew Kadlubek - Darlusz 

Rott: Oczy Charibelli. Sladypetrarkizmu w siedem-

nastowieczňej laciňskiej poezji šlqskiej. Bibliotéka 
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fundacji „Pallas Silesia". Redaktor sérii: Dariusz Rott. 
Katowice - Pszczyna 2004) představuje studii uvede
ných autorů a ukázky tvorby Johanita D. Heerman-
na, rodáka z Raudten (nyní Rudna), kde spatřil svět
lo světa roku 1585. Vzdělání se mu dostalo nejprve 
v Rudné, kde jeho básnický talent objevil místní učitel 
Gregorius Fiebing, později pokračoval ve Wschowě 
(Fraustadt), kde bydlel v domě teologa a slezského 
pietisty Valena Herbergera. Roku 1603 již studuje na 
gymnáziu sv. Alžběty ve Vratislavi a pak se přestěho
val do Brzegu do knížecího gymnázia (schola duca-
lis), kde také obdržel titul poeta laureatus caesaríus. 
Pracoval pak jako duchovní v Koben (nyní Chobieň) 
- byl dvakrát ženatý a měl čtyři děti. Jeho poklidný, 
inspirativní život zničila třicetiletá válka - z Chobie-
ně odchází do Leszna, kde byl osm let - umírá 1647. 
Jeho německy a latinsky psaná poezie reflektuje vliv 
petrarkizmu v tehdejší slezské poezii, zejména petrar-
kovskou poetiku očí (báseň Ad Charibellam). 

Druhá kniha (Frank Wedeklnd: Trošt. Pociesze-
nie. Wybór poezji. AusgewShlte Dichtungen. Prze-
ktad i opracowanie Teresa Kowalska. Bibliotéka 
fundacji „Pallas Silesia". Redaktor: Dariusz Rott. 
Katowice 2004) vznikla jako plod společného pol-
sko-německého projektu Lycea Stefana Batoryho 
v Chorzowě a Avemina-gymnázia v Burghausenu. 
Jejím předmětem je německý básník Frank Wede-
kind (1864-1918), rodák z Hanoveru, jehož tvorba 
je spjata se satirou a časopisem Simplicissimus. Byl 
kontroverzní postavou (pronásledováni cenzurou, 
dokonce policií) - ostatně stejně jako jeho švédský 
kolega August Strindberg, často pobývající v Ně

mecku, jehož druhou ženu (Frida Strindberg-Uhl) si 
po rozvodu vzal za manželku a měl s ní syna. Jeho 
tvorba je spjata s Bavorskem a Berlínem. V letech 
1902-1908 je jeho hlavní činností působení v kaba
retu a herectví. Jeho vztah ke Slezsku a návštěvy 
tohoto kraje byly spojeny jednak s tím, že se zde jeho 
hry často inscenovaly (zejména ve Vratislavi), jed
nak byl přítelem nositele Nobelovy ceny, slezského 
básníka rodem z Ober Salzbrunnu (nyní Szczawno 
Zdroj) Gerhartem Hauptmannem. Jeho poezie nese 
stopy expresionismu, který j i vrací k existenciál-
ním polohám barokní gnómické inspirace (básně 
Trošt, Gott und Welt, Galathea, Die Symbolistin, 
Fruhling aj.) 

Třetí z knih (Alcksander Skowroňski: Wybór 
poezji. Opracowal i wstepem poprzedzit Krzysztof 
Biliňski. Bibliotéka fundacji „Pallas Silesia". Re
daktor: Dariusz Rott. Katowice 2004) je antologie 
poezie slezského kněze Aleksandra Skowroňského 
(1863-1934), po restituci Polska vysokého církev
ního činitele, který jako Slezan udržoval povědomí 

0 polskosti Slezska, i když kromě polštiny užíval 
jako básnický jazyk i němčinu a latinu. Jde o cha
rakteristickou duchovní lyriku s vlasteneckým za
barvením. Slezsko byl v minulosti multikulturní re
gion, kde se spojovaly i svářely vlivy polské, české, 
německé a ovšem latinské: tyto tradice se zde však 
1 plodně propojovaly a obnova povědomí o nich 
v dnešní Evropě patří k modeml slavistice - tedy 
bohemistice a polonistice - stejně jako germanistice 
a latinským studiím. 

Ivo Pospíšil 

SLOVENSKY LITERARNY EXIL 

V súčasnosti už pojem národná literatura stráca 
svoj pdvodný obsah a orientuje sa najma na medzi-
literáme a medzikultúme súvislosti. Národná litera
tura teda už nie je iba uzavretou etnicko-jazykovou, 
funkčně i geograficky vymedzenou jednotkou, tzn. 
texty písané iba domácím jazykom, vzniknuté na 
domácom území a pře domácí okruh čitatel'ov, ale 
je aj mnohotvárným viackontextovým dialógom ráz
ných kultúmych tradicií, ktorý sa odohráva aj za 
hranicami vlasti. Problematika tzv. emigrantológie 
(terminologicky označovaná ako exilová, emigrant-
ská, menšinová, krajanská literatura, mikroliteratúra 
atď.) využívá výskumy z oblasti filologie, politolo
gie, etnológie či kulrúmej atropológie. 

Slovenský spisovatel" a literámy vědec Peter A n -
dn i ška sa vo svojej monografii Krajanská literatura 
a kultura (Filozofická fakulta Univerzity Konstantina 

Filozofa, Katedra kulturológie, Nitra 2003, 346 s.) 
faktograficky zameral právě na literámu tvorbu slo-
venskej emigrácie. Tejto problematike sa věnoval už 
vo svojich predchádzajúcich prácach - v Antologii 
slovenskej krajanskej poezie (ed. P. Andruška, To-

porčianky 2001) a v zbomlku Slovenčina a slovenská 
kultura v živote zahraničných Slovákov (Nitra 2002). 

Otázka slovenského literámeho exilu znamená urči
tý komparatistický problém, ktorý při malom národe 
súvisí s jeho sociálnou a štátoprávnou emancipáciou. 
Andruška sa odvolává na Durišinovo chápanie medzi-
literámosti a vychádza z toho, že existuje jedna (ale 
nie jednotná) slovenská literatura s viacerými vervami 
a kontextovými špecifickosťami, ktorú spája hodno
tový vzťah k materskej kultuře. 

V úvodnej kapitole Literárna tvorba a literárně 

kontexty sa Andruška zamýšla nad súčasným posto-


