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HeaeňcTBHTejibHWM, ero 3&MCHHJIO crpaaaHHe, HHane roBopji - ĎJiaro He6ecHoe, 
CBS3aHHoe co cjie3aMH. HTZK flbsaojibCKoe - 3TO civiex, H 5o*be - cjie3bi. 

JI. B . KapaceB npwxoflHT K HHTepecHOMy 3aKJiK>HeHHio: «KyjibTypa He OUJH-
6aeTc«, Kor.ua penb WJKT O Bemax, nojioĎHbix CMexy. ToHeHMe Ha cMex B xpnc-
THaHCTee - jiHuib oma. crropoHa aejia JJ,pyraH, He crojib 3aMeTHan, HMeeT CMMCJI 6ojiee 
rjiy6oKHfí. CeKpeT B TOM, HTO CMex cyMeji aocTHKb CBoero HWHeuiHero TopacecTBa 
MMČHHO 6jiarojiapfl xpHcraaHCTBy. YHH3HB CMex nepe^ cnesaMH, OHO TeM caMbiM 
BO3BWCHJIO ero. ... XpHCTHaHCTBO aoaejio cMex no 'yMa'. OHO ojiyxoTBopHJio CMex». 

TeoperHHecKHe npo6jieMbi H pa35opbi KOHKperHux TCKCTOB H wHBbie BneiaT-
jieHHH H jiHHHuřt onbrr H pa3MbiuijieHHH o 6yayweM jiexcar B OCHOBC TpexHacrHoH 
apXHTeKTOHHKH Ha3BaHHOfi HCCJieflOBaHHeM. 

OnepKH, cocTaBHBiiiHe «OHJIOCOI})HK> CMexa». 6MJIH HanncaHu Ha pyoewe 80- 90-
x roaoB H npHMepHO B 3TO »ce BpeMH ony6.nHKOBaHw B DOCCHHCKHX, nojibCKHx 
H 4»paHuy3CKHX H3aaHHHX « B o n p o c u <))HJIOCO<J)HH» H «HejioBeic» (MocKsa), «Akcent» 
(Lublin), «L'Humour europeen» (Lublin-Sévres), «Humoresques» (Paris). 

Kmira aapecyeTcs 4>HJioco<|)aM, HCTOPHKBM, jiHTepaTypoBeaaM, ncHxojioraM, 
a TaKMce BceM, HHTepecyiomHMCH HcropHeií MHpoBofl KyjibTypw. 

Andrea Simanovová 

Pro modravý odstín balkánské oblohy 

Úspčšně se rozvíjí činnost a publikační aktivita Společnosti přátel jižních Slovanů. 
Spiritus movens této aktivity je profesor Ivan Dorovský, řádný člen Makedonské aka
demie věd a umění. Jeho působení ve Společnosti je součásti rozsáhlého badatelského a 
publicistického úsilí o všestranné poznání a přiblížení českému čtenáři národnostně, 
nábožensky a kulturně velmi pestrého Balkánu. Jak široce je toto úsilí rozvětvené, to si 
plně uvědomíme nad Bibliografii Ivana Dorovského, kterou k jeho šedesátinám 
uveřejnila Moravská zemská knihovna v roce 1995 s úvodním portrétem profesora Ivo 
Pospíšila pod trefným názvem: Balkanolog, slavista a komparatista s duší umělce. Šíři 
Dorovského vědeckého záběru, vytvářejícího vlastní kontext pro publikace Společnosti 
přátel jižních Slovanů, nám naznačí připomenutí alespoň několika titulů těsně 
přecházejícího období: Balkánské meziliterární společenství (1993), Dramatik Miroslav 
Krleža (1993), Ve snu se stále vracím domů (\993), Česko-makedonský a makedonsko-
český slovník (1994), Dramatické umění jižních Slovanů I (1995J, Makedonie. Obrození 
nebo zrozeni národa (1995), Rajko Žinziforov (1995, monografie o významném 
jihoslovanském básníku a překladateli, náležejícím k několika národním literaturám). 

Z rozsáhlé erudice a mezioborového komplexního pohledu vycházejí i svazky 
uveřejňované v rámci Společnosti přátel jižních Slovanů. Při jejich přípravě Ivanu 
Dorovskému vydatně pomáhá Dagmar Dorovská svou účastí jak v práci překladatelské, 
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tak i ve filologickém zpracováváni materiálu. Dagmar Dorovská je též autorkou ilustrací 
a jednotného stylu obálek. Čtenáři tak dostali celou řadu pohledných, vkusně barevně 
řešených publikací, které získávají již svým vzhledem. Podobně se jednotlivé svazky 
charakterizují uceleným, velmi pečlivým filologickým zpracováním, bohatým komen
tářem s mnoha přímo encyklopedickými údaji. Při antologiích z poezie balkánských 
národů se jedná o jedinečné, reprezentativní výbory v rámci české knižní kultury 
podobných literárních útvarů. 

V řadě publikací Společnosti přátel jižních Slovanů zaznamenáváme tak během 
několika posledních let tyto tituly: Balkáne, lásko moje (1994), Orfeus v dešti. Výbor ze 
slovinské moderní poezie (1995), Modré nebe nad Ochridem. Antologie makedonské 
moderní poezie (1995, naše první antologie moderní makedonské poezie se souhrnným 
pojednáním), Pohádky o Zokym Pokym (1995, překlad pohádek makedonské autorky 
Olivery Nikolovové), Ivan Mlalinar: Nepopírám svoji rodnou krev (1995, vzpomínky 
jihomoravského Chorvata Malinara), Ivan Dorovský a kol.: Charváti ještě žijí mezi 
námi (1996), Blaže Koneski: Bystři se zrak oblohy (1996, verše a myšlenky o životě, 
jazyce a poezii předního makedonského vědce, básníka a kulturního pracovníka, vydané 
k jeho nedožitým sedmdesátým pátým narozeninám), Nekonečný modravý kruh. 
Antologie srbské moderní poezie (1996, dosud nejobsáhlejší česká antologie srbské 
básnické tvorby s cennými údaji o autorech, podstatné doplňujícími odeonský Slovník 
spisovatelů Jugoslávie, 1979). 

Další připravovaný svazek bude věnován přední bulharské básnířce a překla
datelce tohoto století Doře Gabeové. 

Jarmil Pelikán 
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