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a rozsáhlá bibliografie, zahrnujíc! polské překlady a recenze a studie o Ecových knihách, které vyšly 
spisovatelových prací, rozhovory otištěné v polštině v polských periodikách. 

Ludvik Štěpán 

RUSKO-SLOVANSKÝ KALENDÁŘ 

V situaci, kdy vzniká opravdu široká Evropa, kam 
bude patřit i řada slovanských států, je vzájemná i n 
formovanost nutná - a aby se některé národy mezi 
mocnostmi neztratily, je nezbytné kultivovat jejich 
tradice, jazyky, písemnictví a kulturu, hledat mezi 
nimi spojitosti. J i s té i velký evropský celek zahrnuje 
nadstandardní blízkost některých národů a jazyků: 
Slované zaujímají mezi nimi významné místo. Ně-
kteří je sice označovali a namnoze jeSté označují z a 
„verbež Evropy", jiní vidi jejich budoucnost spiše 
v separaci od Evropy a euroatlantických struktur, jiní 
(Poláci) vidi slovanství jako mezistupeň k evropanstvi 
- to je myslím cesta, kterou by bylo dobré j í t Nechci 
rýsovat historické analogie, které svou nepřesností 
dráždí, ale podobné situace Slované řešili již na prahu 
středověku v době globální christianizace. 

Rusko-slovanský kalendář (PyccKO-cnaBflH-
CKHÍÍ K&jieHAapb Ha 2003 roa . PoccHňCKas A x a o e -

M H * H a y x , HHCTHTVT cjiaBUHOBe^eHHS, HcnojiKOM 

CoBeTa cjiaBHHCKHX HapoAOB EenapycH, POCCHH, 

YicpaHHi j . 3 A O , 3JIHKC H H T e p H e ň u i e i u i , MocKBa 

2003) je dobrá kniha, i když k n i nelze nemít vý
hrady. Pozitivní ráz publikace tohoto typu spočívá 
v jejich prosté informační h o d n o t í , v poukázáni na 
hlubinnost mezislovanských vztahů, na jejich mno-
hovrstevnatost a zejména a předevšm na s i lu slovan
ských duchovních výkonů v různých sférách umčnl, 
védy a kultury - v neposlední řadě také na významné 
historické události a procesy: když si uvědomíme, ž e 
slovanským jazykem psal Puškin, ale také Mickie-
wicz nebo Mácha, co to byla cyrilometodějská mise 
a její důsledky, jak zpíval Fjodor Šaljapin, anebo kdo 
ze Slovanů byl světovým hudebním skladatelem, po

stačí to k tomu, abychom už nestáli v evropském 
koutě a nemuseli se stále za něco omlouvat. Češi 
a Slováci nedopadli v tomto svazku špatně - ukazuje 
se, že jsou mezi Slovany klííovl - byť jsou - řečeno 
se Zdeňkem Svěrákem - zapadni. 

Určitý problém tkví v poněkud ruském prizmatu, 
j ímž je tato problematika nahlížena, v jakési ruské 
patronaci, která je tu patrná - snad na to mají se
stavovatelé právo, ale hodnotu kompendia to přece 
jen snižuje. 

Při veškerém kladném hodnocení knihy nemo
hou totiž pozornému čtenáři uniknout jisté retuše: 
Slované se míli nejen rádi, ale také se nenáviděli, 
bojovali spolu, jednotlivé osobnosti se od sebe 
nesmiřitelně ideologicky odlišovaly: vztahy mezi 
Slovany např. na Balkáně, mezi Rusy, Ukrajinci 
a Bělorusy, Čechy, Slováky a Poláky atd. nebyly 
a nejsou nikterak idylické a zamlčovat to by ne
bylo dobré, spíše škodlivé. Stejně jako přecházet 
mlčením kontroverzní životní etapy významných 
Slovanů (např. Masaryk a československé legie na 
Rusi a jejich účast ve vnitroruských záležitostech); 
poněkud mi také vadí, že tu slovanství funguje 
jako jakýsi všeobjímající a vSesmiřujícI princip, 
který umožňuje, aby vedle sebe v klidu stáli caři, 
popi i bolševici - řečeno se „zuřivým reportérem" 
Egonem Erwinem Kischem. Mnohem zajímavější 
a pravdivější jsou dějiny plné rozporů a napětí - to 
vůbec neznamená, že hodnotu nepředstavuji nebo 
nemohou představovat ti i oni. Mamá sláva, trocha té 
havllčkovské skepse a masarykovského realismu by 
této publikaci - jinak poučné a poutavé - slušelo. 

Ivo Pospíšil 

PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM 
Zajímavou akci uspořádal Dům kultury v polské 

Ratiboři v roce 2003. Téměř po celý rok se tam to
tiž konaly nejrůznějši kulturní akce: autorské dilny, 
recitační soutěže a představení poezie, besedy, di
vadelní představení a koncerty, které byly částečně 
propojeny s některými kulturními akcemi v Opavě. 
Na podzim se pak v Ratiboři uskutečnilo finále toho
to nadnárodního projektu, který nesl souhrnný název 
Provincie - pramen slova. 

V jeho rámci se také konal seminář U iródel 
sensu. Leímian - Hrabal - Schulz, věnovaný pol

skému prozaikovi a malíři Brunu Schulzovi, pol
skému básníkovi Boleslawu Lešmianovi a českému 
prozaikovi Bohumilu Hrabalovi. O poezii B . Leš-
miana ve vztahu k provincii, tedy k místům mimo 
větší města, k zapadlým koutům Polska a k přírodě 
hovořil novinář, spisovatel a filozof Piotr L o p u -
szanski ve vystoupení nazvaném,. W ciszypolnego 
zakatka..." Boleslawa Leímiana nowoczesna poezja 
o prowincji, jinak se na básníka podíval literami 
historik a folklorista J a n u s z Nowak v referátu 
Boleslav) Leímian jako teoretyk literatury. Na dílo 
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Bohumila Hrabala se zamétil majitel vydavatelství 
Pražská imaginace, které autorovy práce vydává, 
novinář a publicista Václav Kadlec v sumarizují
cím textu Všechno je pravda aneb Mýty hrabalov-
ské a Hrabalovy a také literární historik, bohemista, 
překladatel a básník Jacek Baluch v referátu Go-
spoda - malecznik slowa. O umístění prozaického 
díla Bruna Schulze na provincii hovořil literární 
historik Jerzy Jarzebski ve své studii Prowincja 
Centrum. 

Dokumentem o ratibořském kulturním roce se 
stala publikace Užrádel rerou, jejíž první Část tvoří 
texty ze semináře (otiStěné v polštině a v CeStině), 
druhou Část pak barevné fotografie s popisky s ná
zvem Dziennik prowincjonalny na cztery obiektywy 
i mikrofon, tedy fotografický deník, který mapuje 
celý projekt, jehož aktéry byli v září mj. také polský 
nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník Czeslaw 
Milosz a Český zpCvák Jaroslav Hutka. 

Ludvik Štěpán 

DVE INSPIRATIVNÍ PUBLIKACE Z NITRY 

Soubor studií, kontemplací a komentářů Petera 
Liby (nar. 1931) Otvorené návraty (vydal End, s. r. o., 
pro Katedru kulturológie Filozofickej fakulty Univer
zity Konstantina Filozofa v Nitře 2001) vznikl krátce 
poté, co jejich autor opustil vysoké akademické funk
ce, jimž se v 90. letech minulého století v Nitře věno
val. Obálka s ohnivým znamením kříže není náhodná: 
řada statí se zabývá křesťanstvím, jeho osobnostmi 
a jeho literaturou (spjatou zejména s katolicismem). 
Z teoretického hlediska nejpodnětnějSÍ se mi jeví 
úvodní studie Živý íáner žalmu; autor v ní zkoumá 
žánr duchovní literatury v souřadnicích moderního ge-
nologického bádání. Ukazuje, jak se žánr prominuje 
a jak si současné udržuje dobovou aktuálnost: ,£dá 

sa, že budúci vývin poetického žalmu pojde cestou 

neustálého významového obnovovania v modlitbovej 

a chrámové], ktesťanskej duchovnej s/ere, realizované/ 
u hlbavých a nábožných jednotlivcov, ktori zabezpe-
čia oj hodnotovů kontinuitu žánru, a na druhej straně 
pojde cestou neustále/ básnické/ dekonStrukcie žánru 
a jednotlivých žalmov. Vážnost a vznešenost nahradí 
bezbřehé naturalistické aktualizácie." (s. 35). 

Orientace na duchovní žánry a texty pak pokra
čuje dále studií o mariánské hymnické písni Akatist, 
o dobru a zlu v literami reflexi, o oživení katolické 
literatury na Slovensku, o homiletice a hodnotové 

perspektivě překladu: úvahy, analýzy a recenzní 
zamyšlení tak vytvářejí působivý celek. Řekl bych 
- a pozoruji to na řadč osobnosti - že slovenská l i 
terární véda často odchází do sfér duchovní služby, 
víry a etiky, aby nahlédla literární text v této tran-
scendující potenci. Co to přinese pro hlubSl poznáni 
literatury - to ukážou až dalSí léta a dalfil práce. 

Libová katedra začala nedávno vydávat nový 
časopis (Etno) Kulturologické pohl'ady (vydává 
Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univer
zity Konstantina Filozofa v Nitře); osobnosti, které 
do néj začaly přispívat a energie editorů jsou snad 
zárukou, že tu bude zaplněno další bílé místo a že 
nové periodikum poskytne postupně nové publikač
ní možnosti i dalším Evropanům. Soudě podle čísla 
1/2002 bude to hodně Široké: slovenská literatura 
v diaspoře, osobnosti literám vědy, tvorba kardinála 
Korce a řada recenzí, a to mimo jiné z pera Tibora 
Žilky, Petra Liby, Viery Žemberové, Marie Bátoro-
vé, Zuzany Vargové, Petera AndruSky, Cyrila Diatky 
a Andreje ČerveAáka. 

Doufejme, že další čisla j iž budou pevněji tema
ticky zaměřena na klíčové problémy kulturológie 
jako vědní disciplíny a na její vztahy k filologii, 
sociálním védám a areálovým studiím. 

Ivo Pospíšil 

ZA IGOREM INOVEM 

Na stole přede mnou leží dvě útlé nažloutlé 
knížky. Do té veselejší se stylizovanými čápy či 
pelikány, kteří se slétli nad půloblouky slunci, mi 
Igor Inov, občanským jménem Igor Vladimirovič 
Ivanov (24. 8. 1930, Simferopol - 22. 7. 2003, 
Petrohrad) vepsal dedikaci. To bylo 27. září 2002 
v petrohradském bytě nedaleko Černé říčky, kde se 
konal osudný PuSkinův souboj s Dantesem. Knížka 
se jmenuje Stisk rukou v Karpatech (Rukopožatije 
v Karpatách, Užhorod 1988). Je to jedna z pěti Ino-

vových básnických sbírek, obsahující kromě vlastni 
lyriky, inspirované malebnou Podkarpatskou Ukra
jinou, řadu překladů básníků tohoto kraje i autorů 
slovenských a českých, kteří sem jezdili za první 
republiky na tzv. Podkarpatskou Rus. Na počátku 
léta téhož roku jsem totiž navštívila západní a střed
ní část Zakarpatí a měla jsem jeStě v živé paměti 
prosluněné průhledy na oblé vršky polonin, na ro
mantiky zbavenou Koločavu i na teplou průzračnou 
vodu Sinevirského jezera. Igor Inov mi na oplátku 


