
Mateční samota. Do popredia sa u nich dostala 
najmä otázka univerzálnosti hodnotenej poézie 
a naopak intenzívna poznamenanosť ženskou 
skúsenosťou a privátnym emocionálnym živo
tom autorky.

Štvrtý ročník pracovného stretnutia už 
celkom suverénne pokračoval v tradíciách spo
lupráce predošlých ročníkov, čo sa zreteľne od
razilo na fundovanosti a podnetnosti podujatia 
a tiež pri názorových konfrontáciách a zaujíma
vých diskusných stretoch.

Zuzana Ferusová

Konferencia o živote, diele a dobe Boženy 
Nemcovej

V roku 1855 bolo prvýkrát vydané zá
kladné dielo novodobej českej prózy — Babička 
Boženy Némcovej. Pri príležitosti 150. výročia 
tejto udalosti usporiadalo Muzeum Boženy 
Némcovej v Českej Skalici medzinárodnú in
terdisciplinárnu konferenciu: Božena Némcová, 
život, dílo, doba. Konference o první polovine 
19. století.

Cieľom tejto konferencie bolo prezento
vanie nových výsledkov výskumov analyzujú
cich význam Babičky pre českú literatúru, ako 
aj rozšírená reflexia doby, v ktorej žila a tvorila 
Božena Némcová.

Prvý deň odzneli príspevky venované 
predovšetkým životu, rodine a dobe, v-ktorej 
žila česká spisovateľka. Ľubomír Sršeň a Yvetta 
Dórflová z Národného Múzea v Prahe analyzo
vali autentické podobizne Boženy Némcovej, 
podrobújúc kritickej analýze zachóvané spiso- 
vateľkine portréty. Autori príspevku poukázali 
na obrovské množstvo údajných portrétov 
Boženy Némcovej. Odhaľovali romantické le
gendy spójené s obrazmi, ich vznikom a ikoni- 
záciou spisovateľky, ktorú o. i. vytvoril glorifi
kujúci Hellichov portrét, podľa ktorého si gene
rácie Čechov vytvárali predstavu o podobe 
a charakterových vlastnostiach národnej spiso
vateľky.

Rodine Boženy Némcovej, najmä jej man
želovi a deťom boli venované viaceré príspevky 
českých historikov. Magdaléna Pokorná (FFUK 
v Prahe), skúmajúc korešpondenciu a policajné 
záznamy, vyvracala stereotypný pohľad na man
žela a manželstvo Boženy Némcovej. Sledujúc 
životnú cestu Josefa Némca „neobyčajného muža 
neobyčajnej ženy“, poukázala na to, čo manže
lov spojovalo (vlastenecký život, publikačná čin
nosť, občianske sebauvedomenie, názory) a čo 
rozdeľovalo (povahové vlastnosti ). M. Pokorná 
ukázala Josefa Némca ako vzdelaného človeka, 
ktorý podporoval spisovateľskú činnosť svojej 
manželky, dokonca bol na ňu pyšný, ale nedoká
zal prekonať prekážky, ktoré súviseli s ich dobo
vým spoločensko-politickým účinkovaním. 
Obraz rodiny Boženy Némcovej vykresľovala aj 
Helena Kokešová (MÚ AV ČR Praha), ktorá, 
skúmajúc korešpondenciu medzi Boženinými 
deťmi a ich otcom Jozefom Némcom, predstavi
la životné osudy jednotlivých spisovateľkiflých 
potomkov.

Dobu Boženy Némcovej analyzovali au
tori viacerých príspevkov. Alena Šimunková 
(Univerzity of Califomia) sa sústredila na prob
lematiku bálov v predrevolučných Čechách 
a s nimi súvisiace rozdiely v úlohách, aké plnili 
ženy a muži. Všímala si o. i. význam ženy ako 
symbolu pre nacionalizmus a jazyk spoločen
ských konverzácií. Jirí Pokorný (Všeodborový 
archív, Praha) na príklade rodiny B. Némcovej 
analyzoval vzťah k učeniu a k práci v 19. storo
čí. Jifí Steif (FF UK, Praha) prednášal o dedin
skej mentalite v obrodeneckej agitácii na prí
klade trilógie J. Š. Baara. J. Koŕalka (Husitské 
múzeum, Tábor) sa vo svojom príspevku pokú
sil o nový pohľad na zjednodušené hodnotenie 
doby Bachovho absolutizmu, poukazujúc na re
formy, ktoré sa uskutočnili v Rakúskej monar
chii v päťdesiatych rokoch 19. storočia. Vývin 
českého národného hnutia, zrod občianskej spo
ločnosti a pôsobenie B. Némcovej sledovala vo 
svojom príspevku aj Jana Machačová (SÚ SZM 
v Opave).

Dána Kodajová z Historického ústavu 
SAV v Bratislave sa sústredila na ohlas na osobu, 
život a dielo B. Némcovej na’Slovensku. Svoje
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zistenia podporila citátmi z korešpondencie slo
venských romantikov a priateľov českej spisova
teľky, ich pamätí, ako aj policajné správy.

Dielo Boženy Némcovej bolo reflektova
né z pohľadu literárnohistorických a jazyko
vedných výskumov, ako aj gender studies.

Kontroverzný príspevok predniesol 
prof. R. B. Pynsent z The School o f Slavonic 
and East European Studies v Londýne, ktorý 
analyzoval kult Boženy Némcovej a skúmal 
také motívy, ako napríklad: ľud, šľachta, príro
da, Rómovia, Židia, nacionálne témy. Aby do
kázal diktátorské črty Némcovou zobrazenej 
Babičky, porovnával niektoré motívy s postup
mi v Hitlerovom Mein Kampf, čo neskôr vyvo
lalo búrlivú diskusiu.

Jaroslava Janáčková z FF UK v Prahe re
flektovala vo svojom príspevku čítanie a čita- 
teľstvo v diele Boženy Némcovej. Na základe 
spisovateľkinej korešpondencie ukázala, čo 
znamenalo čítanie v živote modernej ženy a jej 
okolí. Všímala si nielen to, čo čítala samotná 
Némcová, ale aj akú úlohu plnila kniha a čítanie 
v rámci jej beletristických próz.

Alena Macurová (FF UK, Praha) sa poza
stavila nad otázkou, či dnes naozaj čítame 
Némcovú? K tejto otázke dospela sledujúc ja
zykové, štylistické a obsahové zmeny vo vyda
niach diel Boženy Némcovej. Na pozadí vzťa
hov jazyka a kultúry, jazyka a textu autorka po
ukázala, ako sa Babička menila a mení spolu 
s čitateľom, ako sa v nej odráža naša kultúra, 
ako bol pôvodný text ideologizovaný a ako sa 
upravuje, aby bol zrozumiteľný pre dnešného 
čitateľa. Autorka sa preto pýtala, čo ostalo z Bo
ženy Némcovej v dnešných vydaniach jej diel, 
či môžu byť tieto texty svedectvom o dobe 
Boženy Némcovej a pamäťou českej kultúry.

Viktor Viktora (PeF ZČU, Plzeň) analy
zoval motívy života a smrti v diele Boženy 
Némcovej. Poukázal na mnohovýznamovosť 
a rôznorodé spracovania tejto problematiky. 
Róbert Adam z FF UK v Prahe skúmal jazyko
vé okolie Boženy Némcovej. Sústredil sa prí
tomna podoby češtiny v listoch, ktoré Némcovej 
písala B. Rajská, V. C. Bendl, F. L. Čelakovský. 
Analyzoval nielen spôsob vyjadrovania autorov

tejto korešpondencie, ale aj ich štýl, syntax, po
užívanie nemeckých slov a (ne)súlad s dobovou 
jazykovou 'normou.

V ďalšom bloku príspevkov prednášajúci 
analyzovali tvorbu Boženy’Némcovej z pohľa
du gender studies. Jiŕina van: LeewemTumov- 
cová z Univerzity v Jene sa zaoberala problé
mom ženského vzdelania v 19. storočí. Svoje 
zistenia odvodzovala zo štúdia korešpondencie 
žien v miešaných česko-nemeckých manžel
stvách. Milena Lenderová (FHS Univerzita 
v Pardubiciach) poukázala na rozdiely medzi 
ideálom a každodennou realitou života žien 
v prvej polovici 19. storočia. Reflektovala pri
tom dobové nonny ženskej vzdelanosti, ženské
ho správania a výchovy pre vlasteneckú spoloč
nosť. Milena Secká z Národného múzea v Prahe 
priblížila založenie Náprstkovho Amerického 
klubu dám v Prahe v roku 1865 a jeho aktivity 
na záchranu a uctenie pamiatky Boženy Ném
covej. Irena Malec-Biliúska z LJS1L SAV v Bra
tislave poukázala na reflexiu života a diela 
Boženy Némcovej slovenskými, romantikmi 
a súčasnou slovenskou literatúrou, pre ktorú 
česká spisovateľka bola nielen Vzorom, ale aj 
antivzorom. Lucie Saicová-Rimalová analyzo
vala z pohľadu gendru korešpondenciu Boženy 
Némcovej a sústredila sa na stereotypné zobra
zovanie v nej žien a mužov, poukázala tiež, aké 
ciele sledovala Némcová v listoch ženám a aké, 
píšuc mužom, z akých pozícií vystupovala a ako 
sama búrala stereotypy. :

Dana Musilová (PdF UHK) sä vo svojom 
príspevku zaoberala reflexiou ženských dejín 
v modernej českej historiografii, analyzovala 
pritom biografie významných osobností, publi
kácie venované dejinám ženského hnutia 
ä zborníky zo začiatku 19. storočia s ohľadom 
na prístup k žene -  matke, spisovateľke, vlas- 
tenke. .

Dvojdňové rokovanie o živote, diele a do
be Boženy Nemcovej uzavrel Jan Skoda z’Ar
chívu hl. m. Prahy príspevkom Železná Babička 
v Údolí žen (Magdaléna Novotňá a ženský svet 
v Ratiboficích), v ktorom sa sústredil na zobra
zenie skutočnej podoby Némcovej babičky, pri
čom ju odlíšil od tej idealizovanej a zahalenej
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legendami. Autor poukázal na rodinný vzorec, 
ktorý vládol v rodine Panklovcov a výchovu 
v duchu matriarchátu, v čom videl hlavnú príči
nu životnej tragédie Boženy Némcovej.

Konferencia usporiadaná pri príležitosti 
150. výročia vydaniaBabičky BoženyNémcovej 
priniesla zaujímavé zistenia pre ďalší výskum 
diela tejto českej spisovateľky, najmä pokiaľ 
ide o odstraňovanie zaužívaných stereotypných 
tvrdení a prístupov nielen k jej dielu.

S konferenciou bola spojená aj výstava 
mnohých vydaní Babičky, od najstarších po sú
časné, ako aj prekladov do rôznych jazykov (o. 
i. do čínštiny). Miestom konania konferencie 
bola Jiŕinkova sála v Muzeu Boženy Némcovej 
v Českej Skalici, v ktorej sa v rokoch 1837 
a 1844 zúčastnila Jiŕinkových slávností aj 
Božena Némcová.

Irena Malec-Biliňska

Literárnu vedu začali oslovovať medziodbo- 
rové súvislosti

Na Filozofickej fakulte Prešovskej uni
verzity sa spojili katedry estetiky, etiky a literár
nej vedy so svojimi tromi grantovými úlohami 
(Filozofia -  estetika -  umenie, Reflexia morálky 
na Slovensku a Teória literárneho diela) 
a v dňoch 8. a 9. septembra 2005 usporiadali 
vedeckú konferenciu. Významové a Výrazové 
premeny v umení 20. storočia, ktorá môže ísť 
v mnohých smeroch príkladom. Už dobre zvo
lenou, podnetnou témou sa vzbudil záujem od
borníkov z .ôsmich krajín a počet prihlásených 
referujúcich dosahoval stovku. Účastníci pre
zentovali výsledky výskumu zo širokého záberu 
spoločenských vied -  z filozofie, etiky, estetiky, 
kulturológie, ďalej z oblasti vied o umení, lite
rárnej vedy a teórie prekladu. Hlavným záme
rom organizátorov totiž bolo rozprúdiť interdis
ciplinárny dialóg, a to sa aj podarilo.

V prvý deň konferencie odzneli širšie 
koncipované referáty, ktorých myšlienky stále

rezonovali aj počas druhého dňa rokovania. 
Úvodné vystúpenie Rudolfa Dupkalu Ethos 
a logos v kontextoch vývinu filozofického mys
lenia na Slovensku predznačilo problémové 
rozpätie nasledujúcich príspevkov, ktoré, sa za
meriavali buď na ethos (v preklade „miesto, kde 
pobýva človek“) alebo v nich viacej, rezonoval 
logos ako „spôsob reči, rozprávania“.‘Do prvej 
skupiny presahoval napríklad široko poňatý pri-; 
spevok Viery Gažovej o fenoméne narcizmu 
a jeho prejavovaní sa v súčasnosti, do. druhej 
skupiny patrilo vystúpenie Františka Mihinu 
o literatúre v zrkadle filozofie alebo obsiahla te
oretická prednáška Jany Sóškovej o hľadaní sa 
estetiky a umenia v postmodemistickej dobe. 
Naša doba, ktorá opúšťa tradície heglovskej 
a kantovskej estetiky, sa podľa autorky našla vo 
dvoch umeleckých východiskách: buď v tzv. re
levantnom (inscenovanom) realizme alebo 
v umení ako alternatíve skutočnosti. Hlavne 
táto druhá tendencia je v literárnej vede zná
mym fenoménom, ale viaceré, referáty z druhé
ho dňa rokovania naznačili, že takéto riešenie 
v modernistickom duchu už neprináša vývojové 
impulzy.

Počas prvého dňa vystúpil tiež Andrej 
Červeňák so zaujímavou štúdiou Pred- 
sémantické prvky a roviny umeleckého diela, 
v ktorej sa zameral na spoločnú bázu literatú
ry, hudby aj výtvarného umenia, na ich tzv. 
antropologicko-esenciálny predjazyk. Červeňá- 
kova stať podporila opodstatnenosť tých úsilí, 
ktoré zahŕňajú doliterámovedného diskurzu aj 
poznatky kognitívnych vied. Že sa tak deje 
v čoraz väčšej miere a jazyk a.metódy literár
nej vedy sa menia, jasne potvrdil tiež drahý 
deň rokovania v literárnovedných sekciách. Po 
A. Č.erveňákovŕ hovoril Mariusz. Gol^b o zá
hrade ako priestore kultúry, ďalej Peter Zajac 
o estetike chvenia, Ján Sabol o jazyku literatú
ry ako hodnote a Ladislav Šimon o situácii ne
meckej poézie na prelome 19. a 20. storočia, 
Špecifickejšiu poetolôgiekú problematiku na
stolil príspevok ..Stanislava Rakúsa o rámci 
a príbehu v próze a takisto so špecifickou té
mou o premenách prekladu v uplynulom sto
ročí, sä prihlásil Ján Vilikovský.
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