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Hlavní přednost knihy vidím ve zvládnutí roz-
sáhlého materiálu z různých oblastí společenských 
věd (dějin literatury, historie, politických dějin) při 

současném zachování vědecké rigoróznosti. Autoro-
vi se rovněž povedlo vyvážit poměr mezi uvolněností 
výkladu a zvládnutím různorodého materiálu.

Jiří Zatloukal

ALmAnAcH niTrA 2006

Vyšel již sedmý ročník nitranského almanachu, 
který vydává místní pobočka Spolku slovenských 
spisovatelů za podpory řady institucí a firem – Al-
manach Nitra 2006 (editor A. Červeňák, sestavil 
L. Zrubec). Navazuje na někdejší ročenku Ňitra 
(var. Nitra, první v biblické češtině, dalších šest ve 
slovenštině, s první dedikací: Dar dcerám a synům 
Slowenska, Morawy, Čech a Slezka obětowaný, 
později variovanou), již od roku 1842 vydával Jo-
zef Miloslav Hurban, jehož trojverší také současnou 
publikaci uvozuje.

Po úvodu A. Červeňáka se v anketě o bu-
doucnosti Slovanů a Slováků vyslovují přední 
slovenští tvůrci, vědci i politici. Oddíl Slovania, 
Slováci a svet uvádí stať J. Chryzostoma kardiná-
la Korce, ze zajímavých příspěvků, vztahujících 
se k literárněvědné tematice stojí za zmínku Na 
margo ruských podnetov v Šafárkových Dejinách 
a K problematike démonizmu v slovanských lite-
ratúrach A. Červeňáka. Oddíl Poézia přináší práce 
deseti autorů, oddíl Próza texty sedmi autorů. 
Oddíl Kontakty zaznamenává cestu A. Červeňáka 
a N. Muránské do Moskvy, dialog vede Igor Válek 
s Jurajem Kalnickým, jehož osobnost dokresluje 
stručný životopis a básně z rukopisu. Zajímavá 
je i studie J. Jurča o ukrajinsky píšícím básníkovi 
Sergeji Makarovi, otištěn je také pozdrav P. Janíka 
za Spolok slovenských spisovateľov na konferen-
ci Česká literatura v Evropské unii v Praze v roce 
2005 a vyhlášení projektu pro výzkum slovanských 
jazyků a kultur Slovanologické štúdie na Prešovské 
univerzitě. V oddílu Naši jubilanti se mj. připomíná 

pětašedesátka Alexandra T. Ruttkaye, významného 
slovenského archeologa.

Bohatý je oddíl Kultúra a kulturológia, který 
mj. obsahuje rozhovor J. Vladára s D. Kluvancem, 
rektorem nitranské univerzity, inaugurační proslov 
spisovatele Ladislava Ťažkého u příležitosti udělení 
čestného doktorátu na UKF v Nitře i následné lau-
datio A. Červeňáka, text Štefana Murína Čas a jeho 
reflexie, studie Viery Žemberové Medziliterárny 
dialóg o postave a Natálie Muránské Jean Bapti-
ste Bulgakov alebo problém intertextuality a inter-
kontextuality, připomínku maturity v Nitře básníka 
Janka Silana z pera Juraje Sidorenka a další texty. 
Různorodý je i oddíl Recenzie a glosy.

Ludvík Štěpán

oBJEVoVání zAsuTýcH TémAT A kLADEní osTrýcH oTázEk

Hodnocení sborníku Научные труды Кафедры 
русской литературы Белорусского Государствен-
ного Университета (вып. IV‚ „РИВШ“‚ Минск 
2006) lze uvést i tak, že jak praví editoři (S. J. Gon-
čarovová-Grabovská), studie „отражают основные 
направления научных исследований кафедры 
– типологию‚ поэтику‚ традиции русской лите-

ратуры“. Myslím však, že tu naštěstí nelze vystačit 
s těmito šedivě akademickými větami, kdy si jedno 
pracoviště jako by plní své úkoly a vydává sborník, 
který je „odráží“. Především je zřejmé, že svazek 
je rozeklaný do dvou větví: jednak často objevuje 
zasutá a neprávem opomíjená témata a jejich nosite-
le, jednak se vrhá razantně vstříc novým jevům, jež 


