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B . HaĎOKOBHM Eezenuu Ouezma. Ha rpaHH MyauKOBeAeHiu H jiHTepaiypoBeAeiuui HaxoAHTOi
jn»e craTbH B pajflejre ílyiuKUH

u MystiKa, aBTopaMH KOTopwx HBJIHIOTCH O . B . COKOJIOB (HHHCHHB

HoBropoA) a 3. H . CaaoHOBa (RnaflHMHp).
?33jien IIosmuKa. Hmnepnpemauufi meKcmoe cocpeflOTOMHBaeTcs Ha aHanroe KOHKpeTHUX
nyuiKHHCKHX npoH3Be«eHHíí, B TOM HHCjie Iloeecmeů
Onezuna u EaxuucapaůcKozo

Eemcma, KanumaHCKoů

ÓOHKU,

Eezenm

(pOHtnaua. HanĎojiee cymecTBeHHU H HOBBI craTbH H3 pasaejiOB

Myieuuoe děno. Bonpocbi KpaeeedenuH H YlymKunuma. B nepBOM pa3flejie K ) . H . JleBHHa (CaHicrITeTep6ypr) BoaBpamaercH K nepBMM iuaraM TpaflHUHH EOJMHHCKHX HTCHHH H M . M . XopeB (HHJKHHÍÍ HoBropofl) K Marepnajiy npecjioByToň OCCHH 1830 nwa, Kor.ua IlyuiKHH KÍKASI K KHxrHHe
rojiHiujHOH. ABTOP cTaxbH peiuaer Bonpoc o ToacaecTBe 3Toro jiHua. HHijjopMauHeH Hpemj Pya-

36BHH o 6H6jiHorpa4)HH Tlyumm e nojibtue 1976-2000, MajiropsKaTbi CraxypKH (Ilojibuia) 06 HCjieAOBaHHH ITyuiKHHa B nojibCKOM Ojmm>iHe H KOJUICKTHBHI>IM Tpyfloiu H . M . OopTyHaTOBa, n. P.
CTpoHrHHa H A . M . BnacoBa o ITyiiiKHHC B HHTepHere CĎOPHHK saKaHHHBaeroi.
Ecn., no-MoeMy, flBa SHanemu! EOJIAHHCKHX HTCHHH B o6meM H Hacroiímero TOMa B oco6enHOCTH - STO MeroflOJiorHMecKHe cflBHrH H KpaeBeflHecKHň (perHOHajiHCTHHecKHň) acneicr, HTO ecrecrBCHHO npncyme DOJIAHHCKOH H, urape, HroKeropojjcKofl MCCTHOCTH. MeroflojiorHHecKHH pa3,neji
HyTKflaeTca B 6anee UIHDOKOM icpyrosope jiHTeparypbi, KpaeBe^HecKHří, MOJKCT 6brrb, B 6ojiee UIHpoKHx eBponeftcKHx H flpyrax KOHTCKCT3X. 3TO, oflHaico, KaK MHe KaxeeTdi, eme Bnepe/lH.

Heo IJocnutuwi

SLOVENSKÝ ZÁJEM O ČERNOU HORU
J á n Jankovič: Překlady básně Onamo, onamo! - Súčasť slovenského
a Čiernohorcov, vydavatelství Juga, Bratislava 2004, 139 s.

zaujmu o Čiemu

Horu

Po dvou rozsáhlých svazcích o pronikání a recepci charvátské literatury na Slovensku, které dr. Ján
Jankovič v posledních letech vydal, přichází nyní se zdánlivě „dílčím" a kratším příspěvkem (ovšem
bohužel se zbytečně dlouhým názvem!) o zájmu slovenské kulturní společnosti o Čemou Horu.
Stejně jako byl zájem o charvátskou (resp. srbskou, ruskou, bulharskou či slovinskou) literatu
ru, také zájem o černohorskou literární a lidově slovesnou tvorbu byl v období národního obrození
i v letech mezi dvěma světovými válkami součástí zájmu o slovanské národy.
V období národního obrození slovanských národů se mohla slovenská i česká společnost dů
kladněji seznámit s mnoha stránkami z dějin, jazyka, literatury a lidové slovesnosti jižních Slova
nů. Pokud jde o Černohorce, první spolehlivější informace jim poskytoval V . St. Karadžič spiskem
Monenegro und Montenegriner (1837), který v Muzejníku recenzoval P. J. Šafařík. V e své recenzi
Šafárik vyjádřil svou lásku k Černé Hoře a Černohorcům jako k odvážným obráncům své volnosti.
Doporučoval dokonce vydat knížku česky nebo přeložit z ní aspoň úryvky.
Autor se sice zmiňuje o ojedinělých překladech z jihoslovanského písemnictví již v první polo
vině 19. století, v předkládané práci však poznamenává, že sústredíme sa na obdobie 1876-1912,
keď v troch rozličných periodikách vySli tri překlady básně Onamo, onamo! od troch rozličných
prekladatelov. Svoje výklady, odborně zasvěcené, a podrobné analýzy překladů Jankovič bohatě
doložil jak originály Njegošovy básně, tak také jejími překlady a dobovým obrazovým materiá
lem, který velmi dobře ilustruje vztah Slováků k Černé Hoře a jejímu lidu. Vhodné je i zařazení
textů slovenských autorů. Podává celistvější obraz vzájemných vztahů.
Jako červená niť se Jankovičovým textem táhne základní myšlenka, kterou sledovali překlada
telé básně Onamo, onamo! do slovenštiny - zapojit Njegošovu báseň do slovenského národně
emancipačního zápasu. A to je významné konstatování, které platí také pro překladatele jiných
slovanských i neslovanských textů do jiných jazyků.
Mají-li ovšem vystoupit do popredia slovensko-černohorské,
a širšie aj slovensko-juhoslovanské vzťahy, pak měl autor přihlédnout k tomu, jaký byl vztah různých vrstev české společnosti
k Černé Hoře a k jižním Slovanům (i ke Slovanům vůbec). Je nesporné, že slovenští literáti, pře-
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kladatelé a kulturní pracovníci pravidelně sledovali český denní a periodický tisk, který v desetile
tích, o nichž pojednává J. Jankovič, velmi často a z různých pozic o Černé Hoře a černohorském
osvobozeneckém zápase psal. Umožňovala j i m to nejen jazyková blízkost, ale mj. také blízkost
nebo totožnost názorů na mnohé literární, politické a národně emancipační otázky.
Domnívám se proto, že by měla být v práci aspoň zmínka o Janu Vaclíkovi, Prokopu Chocholouškovi, Ludvíku Kubovi aj. a zejména pak o rozsáhlém díle Josefa Holečka, které je nerozlučně
spjato s Čemou Horou. Je v něm rovněž mnoho informací o lidových písních, černohorských ju
nácích atd., mj. také o básni „nejslavnějšího básníka Petra II. Petroviče Njegoše Onamo, onamo!,
kterou J. Holeček spolu s básní Přípitek přeložil do češtiny (stálo by za srovnání se slovenskými
překlady!), protože se „rozléhala po všech srbských zemích a ještě dále po všem Slovanstvu".
Njegošovu tvorbu uvedl Holeček do českého kulturního prostředí v oněch vzrušujících dnech
a týdnech roku 1876, kdy se Černá Hora objevovala v tisku doslova denně.
Ivan Dorovský

AKTUÁLNĚ O BERĎAJEVOVI
Nikolaj Alexandroviř Berďajev: Rfía Ducha a ríSa Císařova, Kalligram, Bratislava 2003.
Rok 1917 sa stal zlomovým bodom v živote nejedného predstavitePa ruskej inteligencie. Začala
sa totiž druhá vlna emigrácie, do ktorej patří aj ruský personalistický náboženský filozof Nikolaj
Alexandrovič Berďajev (1874-1948). V tomto roku si připomínáme 130. výročie jeho narodenia.
Dnes hovoří k čitateFom prostredníctvom knížky Ríša Ducha a ríša Cisárova.
Nikolaj Berďajev prešiel vo svojom myšlienkovom vývine od Marxa až k náboženskej filozo
fii. Patří k významným osobnostiam ruskej kultury, ktorá sa formovala v čase náboženskofilozofickej renesancie. Spolu s D . Merežkovským, S. Bulgakovom, P. Florenským a ďalšími vytváral priestor pře zrod ruskej idealistickej filozofie. Berďajevove filozofické názory sa uberali
cestou presvedčenia o tom, že ruský člověk (a nielen on) sa oslobodí od vonkajšieho útlaku iba
vtedy, ak sa oslobodí od vnútorného otroctva. Právě v tomto momente videi zrod novej duše rus
kej inteligencie. Bol pravoslavným veriacim, odsudzoval ateizmus, varoval pred ním, pred klaňaním sebe samému. Vyjadřoval nadej, že ruský národ sice padol (mal na mysli rok 1917 a víťazstvo
boFševikov), ale napriek tomu sú v ňom ukryté velice možnosti. Cestu k znovuzrodeniu videi
v pokání, v uvědomení si vlastných hríechov. Nové rodiace sa Rusko vnímal ako veFkú hádanku.
Takaje krátká charakteristika Berďajevovho životného a filozofického postoja.
PrekladateF Ján Komorovský, ktorý je zároveň aj autorom úvodu a doslovu, vel'mi aktuálně
sformuloval podstatu nosných myšlienok práce napísanej v prvej polovici 20. storočia: .Žijeme
v dobe, keď tudia nemajú rádi pravdu a nehladajú ju. Pravdu čoraz viac nahradzuje prospěch
a záujem, vófa k moci. [...] ZLo sa ospravedlňuje v mene dobra. [...] Dějiny vidy rady ospravedl
ňovali zlo pre svoje vyííie ciele." (s.9)
Kniha, ktorú Kalligram vydal, pozostáva z 11 kapitol. Je zameraná na postavenie člověka vo
vzťahu k Bohu, ku kozmu, k spoločnosti a k cisárovi. Autor v nej sústreďuje pozomosť na univerzálnu a večnú tému venujúcu sa hierarchii hodnot. Analyzuje protirečenia slobody, píše o komunotámosti, kolektivizme a sobomosti, neobchádza ani protirečenia marxizmu, dotýká sa ho aj jed
nota Fudstva a problém nacionalizmu. Predposlednú kapitolu tvoria myšlienky o večnom a novom
v člověku. Spis uzatvára tragédiou 1'udskej existencie a názormi na utópiu.
Berďajev patřil k pravoslavným filozofom, a tak má v jeho úvahách silnú pozíciu Boh ako
zmysel a jediná pravda světa. V živote člověka akcentuje duchovný princip na cestě k cieFu, ktorý
je dókazom jestvovania Boha. Tvrdí, že ,£vet bez Boha je nepřekonatelné protirečenie
konečného
a nekonečného, nemá zmysel a je náhodný" (s. 28). Hoci nepochybuje o jestvovaní vyššej moci,
neobchádza ani nástojčivo sa predierajúcu mysFou člověka otázku - ako vysvetliť moc zla v súčasnom světe? Sám hFadá „dobrého Boha" v zle, v more, v choleře, mukách, v hroze vojen, v revolúciách a kontrarevolúciách. Berďajev ako veriaci nenachádza odpověď. Ostává mu len konšta-

