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Intenzívna vedecká, vzdelávacia práca a odbor-
ná spolupráca Ústavu slavistiky na Filozofickej 
fakulte Masarykovej univerzity s partnerskými 
pracoviskami ponúkla akademickej a širšej od-
bornej verejnosti, ktorá na problematike slavis-
tického spoločenského a kultúrneho prostredia 
spolupracuje a pohyby v historickom či aktuál-
nom procese ju zaujímajú, popri iných, v roku 
2021 zo svojho a medzinárodne organizované-
ho výskumu súborné tematické publikácie. Ide 
o slavisticky orientované práce, ktoré sa sústre-
dili zo spoločenských vied a predmetov literár-
nej vedy predovšetkým na literárnohistorické 
návraty do národného slovanského a širšieho 
slavistického priestoru na tie reálie umenia a li-
teratúry, ktoré sa vo svojej dobe stali vo svojom 
odbore výrazné, no sú medzi nimi aj pozabud-
nuté osobnosti či artefakty. Aj týmto spôsobom 
práve toto akademické pracovisko upozorňuje 
v pôvodnom a zvlášť v medzinárodnom výsku-
me na svoje výsledky a na aktuálny proces sprí-
tomneného netradičného prepájania slavistiky, 
do jej štruktúr otváraného konceptu humanit-
ných vied. Publikácie v jednotlivých príspevkoch 
upozorňujú, súčasne aj zaujímajú akceptovateľ-
ný bádateľský postoj, na reakcie a na aktuálne vy-
rovnávanie sa slavistiky s inovatívnymi pohybmi 
v moderných spoločenských vedách. V podstate 
sa v publikáciách triezvo a odborne presvedčivo 
uvažuje o slavistike, o jej význame a o jej poslaní 
„tu a teraz“ ako o vede s prirodzeným zhodno-

covaním svojich vývinových daností. Zborníkmi 
sa poskytuje odpoveď na aktuálne podnety jej 
profilácie v sústave moderných spoločenských 
vied, ktoré sa aktivovali a uskutočňujú sa na po-
zadí prítomných spoločenských, vedeckých 
a kultúrnych procesov. 

Zverejnené príspevky pre ich slavistický roz-
sah sformovaný do mozaiky tém a do kontextov 
rozvinutých záberov, naznačených problémov, 
možno zachytiť v súborných publikáciách ako 
návrat k tradične efektívnym metódam slavistic-
kého výskumu. Autori jednotlivých príspevkov 
spracúvajú novoobjavený či inak dostupný aj ne-
spracovaný hodnotný dobový alebo súkromný 
materiál v reálnom čase ich vzniku, v konkrétnom 
národnom spoločenskom priestore a napokon 
v jedinečných subjektívnych a spoločenských 
okolnostiach jeho vzniku alebo okolností jeho 
aktuálneho vymedzenia, či (post)pôsobenia.

Kontexty literární vědy X
Publikácie z literárnovednej série Kontexty li-
terární vědy majú svoju vydavateľskú tradíciu 
a výskumný profil, ktorý sa viaže na aktivity 
pobočiek Literárněvědné společnosti a na prie-
rez ich výskumov v dvojročných publikačných 
intervaloch. Slavistické, užšie bohemistické, 
východiská pre príspevky sa prirodzene viažu 
pri jednotlivých autoroch zverejnených textov 
na ich osobné či kolektívne aktuálne realizované 
výskumy a na vzdelávací typ i odbornú profilá-
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ciu akademického pracoviska, kde autori prís-
pevkov pôsobia.

Literárna veda, jej predmety a ich spolo-
čenskovedné iniciácie sa neprehliadnuteľne 
vyrovnávajú s funkčným konceptom svojho lite-
rárnohistorického zázemia. Znamená to, že sa 
posledné desaťročia vyskytnú postoje reflektujú-
ce zvolený predmet literárnej vedy a metodickú 
konvenciu výskumu, zázemie materiálu, formu 
a metodológiu jeho spracovania. Podľa všetkého 
prevažuje prítomnosť literárnej histórie, čo na-
značujú jednotlivé príspevky v zborníku, a tie sa 
sústreďujú na jej medotologické danosti a nimi 
iniciované metodické operácie v štruktúre lite-
rárnej vedy. Príčin, ktoré to navodili, je viacero. 
Najjednoduchšie bude odvolať sa na prirodzenú 
generačnú výmenu pracovníkov v akademickom 
aj inštitucionálnom prostredí, v ňom a ním sa 
rozvíja či aplikuje literárna veda a jej nápomoc-
né spoločenské vedy. V príspevkoch sa uplat-
nila predovšetkým literárnohistorická metóda 
práce s materiálom, s konkrétnym textom či 
autorom, alebo s profilovou vedeckou dielňou 
tvorcu. Pozornosť venovaná práci a materiálom 
si žiada rešpektovanie kategórie času, jej pre-
sah do vedomostnej a kontextovej obnovy pri 
výkladovom či interpretačnom sprítomňovaní 
dobových aj univerzálnych súvislostí a kontak-
tov na riešenie zvoleného problému. Napokon 
práve ono naznačuje, čo sa voči literárnej vede 
a zvolenému problému z umeleckej literatúry 
a kultúrneho kontextu umenia v danej dobe 
uplatní či presadí svojou metódou práce a vý-
skumným profilom aktívneho literárneho vedca 
v službách literárnej vedy.

Kontexty literární vědy X sú skladbou príspev-
kov, ktoré aplikovanou metódou práce s mate-
riálom sa javia ako metodicky rozličné indivi-
duálne výpovede o možnosti prelínania sa ge-
neračného, metodologického a problémového 
sondovania v literárnej histórii, v jej národnom, 
hodnotovom či v kultúrnom zábere a možno, 
keď je naznačený, v slovanskom alebo slavistic-
kom javovom presahu. 

V najnovšom vydaní Kontextov sa presadili li-
terárnohistoricky spracované materiály, ktoré sa 
vyrovnávajú s konkrétnou osobnosťou a jej tvor-

bou alebo s dobovým výskumom: ide o Slovinku 
Zofku Kveder a jej pražské literárne roky (Alen-
ka Jensterle-Doležalová), o výskumné aktivity 
Anny Horákovej-Gašparíkovej a Jiřího Horáka 
interpretované od päťdesiatych rokov minulého 
storočia (Hana Hrancová), o žánrové spracova-
nie a informačnú hodnotu zápisov z pozostalos-
ti Rudolfa Těsnohlídka (Hana Kraflová), o spo-
ločenský dosah osobnosti a sprístupnenie aktivít 
Jána Rokycana (Jiří Novotný), Radek Touš sa 
venuje v prevažujúcom personálnom bloku es-
tetickým výrazovým posunom v tvorbe Růženy 
Svobodovej. 

Na výklad vzdelávacích a kultúrnych am-
bícií, zvlášť na spoločenský dosah Knihovny 
československej a na prínos osobnosti Rudolfa 
Pokorného v predminulom storočí sa sústredila 
Jana Bujnáková, kým Alena Zachová sondova-
la v podstatných – dobových a spoločenských 
– posunoch, aké sprevádzajú rozkolísanú čita-
teľskú zdatnosť, jej obsah, objektívnu kvalitu 
a zušľachťujúci estetický prínos do individuál-
nych a skupinových zručností, aké sprevádzajú 
reálny vzdelávací a kultúrnych pohyb. Širšie ide 
o naznačenie reálií zo spoločenských očakávaní 
na prelome predminulého a minulého storočia. 

V Kontextoch literární vědy X upozornil Ivo 
Pos píšil na veľmi vážny problém, na biele mies-
ta v poznávacej, odbornej, kultúrnej a aplikač-
nej zdatnosti mladých filológov aj ich generačne 
zrelších kolegov. Argumentačne ide o sondu, 
ktorá si žiada poznávaciu a hodnotiacu pozor-
nosť venovanú miere a kvalite, podstate, inven-
cii, no predovšetkým spôsobilosti účinne apliko-
vať z predmetov literárnej vedy a spoločenských 
vied do vedeckej, literárnovednej a filozofickej 
akribície také, či to poznanie a porozumenie 
východísk, terminológie, užšie podstaty vedo-
mostnej a vzťahovej aktualizácie odborného vy-
rovnávania sa s (vy)riešeným problémom a pri-
tom rešpektovať detaily jeho osobitosti v javo-
vom alebo v textovom zábere. Literárnovedne 
iniciovaný prístup a výber efektívneho spôsobu 
vyrovnávania sa či funkčného zakomponovania, 
no predovšetkým „stavovského“ porozumenia 
plynúceho z dejinno-kultúrneho a historického 
súboru súvislostí zvýraznených v Pospíšilovom 
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príspevku Náboženství/křesťanství v literatuře a vě-
domí mladých filologů zostáva neprehliadnuteľný 
svojím odkazom a dôrazom na latentne platné 
fundamentálne iniciácie Franka Wollmana, kto-
ré spracoval do Slovesnosti Slovanov a do ďalších 
výskumných prác venovaných slavistike a slovan-
ským kultúrnym spoločenstvám.

Revitalizace hodnot: umění a literatura V 
V poradí trinásta medzinárodná konferencia 
(4. 6. 2021) organizovaná Ústavom slavistiky 
na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzi-
ty pokračovala v riešení nosného a vo svojej 
podstate latentného problému, ktorý možno 
zahrnúť do spoločenského zmyslu, kultúrne-
ho významu, do autentického výrazu a autor-
skej, skupinovej či generačnej výpovede tvorcu 
umeleckého artefaktu, lebo tie sú jedinečným 
autorským spôsobom zakomponované do geno-
logických štruktúr a do zvolenej žánrovej formy 
spoločenstva utváraného umeleckou tvorbou. 

Brnianske medzinárodné konferencie 
od svojho vzniku v novom miléniu majú pri-
rodzené domovské zázemie v Ústave slavistiky 
na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity. 
V roku 2020 sa do programu výskumu hodnoty 
v umení zapojila Sociálno-pedagogická fakulta 
Samarovskej štátnej univerzity, čím sa prirodze-
ne do pozornosti rokovaní dostávajú aktuálne, 
ak nie hneď akútne otázky programu, ambícií, 
metodík, techník a hĺbka akademického vzde-
lávania filológov v odboroch slavistiky a slovan-
ských literatúr a kultúr.

Na pozadí zámeru organizátorov z akade-
mického prostredia, ktorí koncipujú literárno-
vedné a spoločenskovedné dotykové miesto pre 
jednotlivých účastníkov z viacerých aj jazykom 
odlišných medzinárodných výskumných a po-
znávacích pracovísk ako poznávaciu, hodnoto-
vú, no najmä metodologickú výmenu apliko-
vaných teoretických a výkladových procesov, 
Napokon práve ony sa sústreďujú na podstatu, 
osobitosť, ale aj na vypracovaný nazerací či me-
todický prístup k rozlične motivovaným (jedi-
nečným) tvorivým autorským danostiam. Popri 
nich zvlášť na objektívne limitovaný typ overe-
ných, podporených alebo experimentujúcich 

foriem spektra umení v čase a v procese ich 
utvárania v konkrétnom dejinnom, spoločen-
skom aj kultúrnom prostredí. Napokon sú to 
objektívne reálie, ktoré formujú a postupne vy-
tvoria pôdorys aj ustálenú mieru či nekonvenč-
nosť hodnotovej výpovede konkrétneho ume-
leckého artefaktu a ním iniciovanej či absor-
bovanej mozaiky dobových tvorivých prejavov. 
Vo svojej podstate a jedinečnosti tento proces 
nielen vymedzí, ale dáva osobitosť jednotlivým 
spracovaniam a odborne profilovaným variáci-
ám javového výklady. Spravidla má podnetný 
dosah na to, aby sa konali stretávania odbor-
nej obce zo spoločenských vied a venovali sa 
dohovorenému, napríklad dostredivému lite-
rárnovedne vymedzenému problém, poznaniu 
získanému z analýzy, interpretácie, komparácie 
alebo autorskej, či inak motivovanej realizácie 
hodnôt v typoch umení a pri ich formovaní či 
rozvíjaní predmetmi a metodológiami, ktoré sú 
obsiahnuté v literárnej vede, literárnej esteti-
ke, v slavistike a ich prostredníctvom v konkrét-
nych národných literatúrach. 

Termín realizácia, ide o časť z vymedzenia 
problematiky medzinárodnej konferencie, obsa-
huje nielen výzvu na aktívnu (konatívnu) súčasť 
jej nazeracieho či poetologického obnažovania 
v umeleckom a literárnom artefakte, ale pre-
dovšetkým ide o exponovanú tézu, o jej obsah, 
formu a spôsob na metodologické postupy a me-
todické prístupy ich aplikácie do genologického 
a poetologického podložia artefaktu, predovšet-
kým do estetickej a etickej línie hodnoty v umení 
a v literatúre. Znamená to, že ide o dominantnú 
hodnotu vo výrazovej sústave umeleckého diela 
alebo umeleckého textu, na ktorú sa jeho tvorca 
sústredil vo svojej stratégii, a do estetického výrazu, 
do zmyslu a spoločenského pôsobenia artefaktu 
v čase jeho vzniku konal tak, aby jeho umelecká 
a estetická hodnota pôsobili latentne v zážitkovom 
(po)vedomí univerzálneho príjemcu.

Výstup zo slavistickej, účastníkmi medziná-
rodne organizovanej literárnovednej konferen-
cie Realizace hodnot: umění a literatura V svojím 
širokým výberom predmetov literárnej vedy 
a komparatívnym záberom (prevažujú výkladový 
a interpretačný) do slovanských literatúr, do ich 
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vývinových období je nezvyčajne široko otvo-
rený a tematicky mozaikovitý. Táto skutočnosť 
naznačila pre editora zborníka Josefa Dohnala 
azda jedinú možnosť, ako sa v ponuke slovan-
ských literatúr a v metodických operáciách pri 
práci s artefaktom nestratiť, prepojiť do akcep-
tovateľného poznávacieho a výpovedného celku 
výber metodických operácií s konkrétnym ume-
leckým dielom alebo autorskou dielňou tak, že 
príspevky boli usporiadané do deviatich častí. 
Jednotlivé „tematické“ časti zborníka odkazujú 
na aplikovaný predmet výskumu spoločenských 
a literárnych vied v blokoch: Tvorba a život Je. 
N. Čirikova, Hodnoty v dílech světové literatu-
ry, Energie „záporného hrdiny“ v literárních 
dílech, Existenciální konflikt v poezii a próze 
19. a 20. století, Intencionalita v zobrazení času 
a prostoru v literárních dílech, Komparativní 
studium literárních děl, Transformace hodnot 
v literárním díle, Hodnoty v dílech literatury 
20. – 21. století, Hodnoty v literatuře starších 
období, no a ďalší aktívni účastníci konferen-
cie zverejnili v zborníku svoj výskum venovaný 
problému Hodnoty v dílech světové literatury.

Spektrum problémov a šírku záberu sledo-
vaných detailov a kontextov, príčin a následkov, 
tradície a experimentu v konkrétnych slovan-
ských literatúrach a umeniach pomenúvajú, ale 
aj analyzujú, interpretujú a komparujú v me-
dziliterárnom priestore slavistického výskumu 
autorské, generačné či dobové uskutočnenie 
nazeracieho postoja tvorcu a ním motivovanej 
hodnoty v spektre možných dobových ume-
leckých realizácií. Užšie tak kona v umeleckej 
literatúre, čím sa očakáva od čitateľa zborníka 
zručnosť a schopnosť utvárať mozaiku kontak-
tov medzi slovanskými literatúrami predovšet-
kým v literárnohistorickom vývinovom pohybe 
posledných troch storočí. Táto odborná spôso-
bilosť sa v zborníku uskutočnila ako spektrum 
jazykových výpovedí v ruštine, poľštine, češtine, 
slovenčine a v angličtine. Touto skutočnosťou si 
zborník vytvoril tak potrebnú aktuálnu aj aktív-
nu odbornú sondu do širokého bádateľského 
a vzdelávacieho prostredia súčasnosti v slovan-
skom výskumnom zázemí, no aj v inom, ďal-
šom či širšom, spoločensko-kultúrnom záujme. 

Naplnenou skutočnosťou sa stane tento zámer 
vtredy, keď pôjde o zaujímavé zistenia odvode-
né od čiastkového poznaní, či od obnovenej, 
získanej, zvýraznenej hodnoty v slavistických 
umeniach, no predovšetkým, ak sa výskum sú-
stredí na prítomné a účinné hodnoty v otvore-
nom priestore živej slovanskej umeleckej lite-
ratúry.

Současná srbská a česká slavistická bádání 
Tradícia odbornej spolupráce medzi českými 
a srbskými spoločenskovednými pracovníkmi sa 
vo svojom dejinnom priereze spája s osobnos-
ťou profesora Bogoľuba Stankovića. Spoluprá-
ca medzi akademickými slavistickými pracovis-
kami na Masarykovej univerzite a na Univer-
zite v Belehrade sa viaže na rok 2006. Forma 
kolokvií medzi českými a srbskými slavistami sa 
koná pravidelne ako pracovné stretnutie rozlo-
žené do viacerých predmetných, problémových 
a metodologických postupov humanitných spo-
ločenských vied, od ktorých sa odvíjala metóda 
práce s materiálom a zvolený postup jeho vý-
kladu, interpretácie či komparatívne pôsobenie 
a vnášanie do dejinného spoločenského proce-
su pri riešení mozaiky príspevkov a takých ich 
tém, ktoré sa dotýkajú českého a srbského spo-
ločenského života, spravidla v uplynulej mileni-
álnej dobe. 

Minuloročné októbrové kolokvium (21. 10. 
2021) sa uskutočnilo na Filologickej fakulte Uni-
verzity v Belehrade. Výsledkom kolokvia je sú-
bor tematicky a riešeným problémom odlišných 
príspevkov, ktoré pracujú s materiálom širšieho 
spoločenského a dejinného významu z obidvoch 
národných spoločenstiev. Príspevky sa zbližujú 
záberom do vzájomných historických, spoločen-
ských a umenovedných dotykov vyjadrených lite-
ratúrou a jej neliterárnou výpoveďou, či iným ty-
pom vedeckého spracovania v aktívnych typoch 
umení alebo ďalšími účinnými mediálnymi ná-
strojmi. Autori príspevkov si zvolili najčastejšie 
výkladové a porovnávacie sondy do lingvistickej 
kontaktologickej oblasti, ktoré sú vlastné jazyku, 
reči a komunikačnému systému medzi češti-
nou, srbčinou a angličtinou. V zborníku sa té-
mou a metódou spracovania materiálu presadili  
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medziliterárne sprostredkované portrétové po-
hľady na osobnosti českej, srbskej, ruskej a ukra-
jinskej literatúry, ale aj vážnej hudbe a vzdeláva-
cieho systému cizelovanému v minulom storočí 
v pražskom pedagogicko-hudobnom prostredí 
konzervatória. Pozornosť autorov sa sústredila 
na reálne plynúci čas, na jeho prítomnosť a pô-
sobenie v kontaktoch, v prejavoch osobnostnej 
výbavy a vo výsledkoch otvorené prostredia ich 
vzájomného prelínania sa. Autori sa sústredili 
na tie osobitosti tej-ktorej národnej kultúry, kto-
ré pôsobili, presadili sa, hoci v inom etnickom, 
ale v zbližujúcom, ba až v dostredivom slovan-
skom spoločenskom prostredí. 

Mozaikovitosť príspevkov zaradených do pra-
covného programu kolokvia si od editorov zbor-
níka žiadala jeho príčinné a vzťahové kompozič-
né rozloženie do šiestich celkov, ktoré zostavo-
vatelia zborníka zvolili ako spoločenskovedné 
bloky pomenované takto: Obecné problémy 
slavistiky, Slavistické historické reflexe, Kulturní 
slavistická temata, Kontrastivní lingvistická bá-
dání, Problematika meziliterárních vztahů, Ru-
sistická literárně-historická bádání.

Do šiestich okruhov, ako boli jednotlivé 
bloky editormi vymedzené, dostali príležitosť 
na zverejnenie výskumu sedemnásti autori od-
borných príspevkov. Počtom prevažujú srbskí 
výskumníci, ktorí spoločne s českými pracovník-
mi z prostredia humanitných vied uviedli získa-
nými poznatkami svoj výskum do širšej slavistic-
kej bádateľskej diskusie. 

Podložie na dialóg a uvažovanie o vývinových 
súvislostiach a ich aktuálnych, teda aj prirodze-
ných problémoch, poskytol príspevok Iva Pospí-
šila Slavistika a komparatistika: hrozby a perspektivy. 
Výkladom vývinových kontextov humanitnej vedy 
a slavistiky rekonštruuje prepojenia aj názorové 
anomálie, s ktorými sa vyrovnávajú poznávacie 
oblasti literárnej vedy alebo komparatistiky buď 
svojou kauzalitou, alebo aktuálnym vývinovým 
procesom, keď sa „kontaktujú“ prostredníctvom 
vzájomných postov, dotyky, postupov prítomných 
v spoločenských vedách. Svojím významom a me-
dotologickou iniciáciou sa v texte javovo zvýraz-
ňuje vzájomná podmienenosť a nadväznosť sla-
vistiky, komparatistiky, genológie povedľa novej 
filológie a terminológie. 

Vedecký život sa obnovuje na generačnom 
princípe, jeho vklady sa viažu na kvalitu vzdelá-
vacieho a odborného procesu, na individuálnu 
zdatnosť v odbore. Pritom nie tak nemálo prob-
lémov v podnetnom význame prináša generačné 
rozloženie, metóda práce s materiálom, jeho je-
dinečnosť iniciovaná osobnostným vyhranením 
a nasadením literárneho vedca. No ako to v sla-
vistickom prostredí medzi univerzitami v Brne 
a v Belehrade žije, čo sa aktuálne koná, či ako sa 
činia pri precizovaní osobitostí a profilácie ich 
akademického a spoločenského, vzdelávacieho, 
vedeckého a kultúrneho života, o tom vypove-
dajú publikované príspevky účastníkov kolokvia 
z obidvoch univerzít v zborníku Současná srbská 
a česká slavistická bádání.
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