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Tretí zväzok Dejín literárnych kultúr stre
dovýchodnej Európy nadväzuje na predchádza
júce zväzky svojím geografickým záberom 
a prístupom k spracovaniu. Prvý zväzok, vyda
ný v roku 2004, bol rozdelený na dve časti, prvá 
sa zaoberala historickými míľnikmi jednotli
vých literatúr patriacich do skúmanej oblasti, 
rokmi 1989, 1956/1968, 1948, 1945, 1918, 
1867/1878/1881, 1848, 1776/1789 (v tomto 
„antichronologickom" poradí), druhá časť sa 
zaoberala dejinami žánrov. Druhý zväzok vyda
ný v roku 2006 bol koncipovaný ako prehľad 
topografických základov regiónu, sústreďoval 
sa na konkrétne geografické prvky, mestá, rieky, 
hraničné územia a pod. 

Tretí zväzok spracúva štyri oblasti literár
neho a kultúrneho života: vydávanie a cenzúru, 
divadlo, využitie ľudovej poézie a dejiny litera
túr. V úvode k celému zväzku popisujú jeho 
hlavní editori (Marcel Cornis-Pope a John Neu
bauer) celkový prístup k zvolenej téme: „Prí
tomný tretí zväzok sa sústreďuje na vytvorenie 
a pretvorenie t;ích inštitucionálnych štr11ktzí1; 
ktoré tvoria a usmen1ujú vznik, rozloženie a vní
manie literatúry. Neanalyzujeme tu spoločné 
inštitúcie, ale skôr analogické inštitucionálne 
procesy, prítomné v celom regióne, ako je ná
rodné obrodenie, vstup do modernizmu a komu
nistické smerovanie, kanonizácia a cenzúra li
teratú1y. Hoci sa tieto procesy uskutočnili vo 
všetkých kultúrach regiónu, neboli synchrónne 
a podliehali rôznym miestnym podmienkam. 
Predpokladom tohto zväzku je, že v rámci stre-
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dovýchodnej Európy národné obrodenie a inšti
tucionalizácia literatúry spolu symbolicky súvi
seli. Naozaj, v srdci národného obrodenia sa 
vždy nachádzajú rovnaké inštitucionálne prvky 
literatúry ako obroda jazyka, zavedenie miest
neho jazyka a jeho literatúry do škôl a univer
zít, vybudovanie infraštruktú1y na vydávanie 
kníh a časopisov, problémy s cenzúrou, zakla
danie národných akadémií, knižníc a divadiel, 
(re)konštrukcia národného folklóru a písanie 
dejín národných literatúr" (s. xi, prel. L. S.). 

Celý zväzok má jednotnú štruktúrn, každá 
časť sa začína všeobecným úvodom mapujúcim 
danú problematiku v kontexte celej oblasti a na
sleduje množstvo čiastkových podkapitol, ktoré 
rozoberajú situáciu v jednotlivých krajinách re
giónu. Do stredovýchodnej Európy sú tu začle

nené nasledujúce krajiny: Albánsko, Bulharsko, 
Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Poľsko, Rumunsko, Slovensko a krajiny býva
lej Juhoslávie. 

Prvá časť zväzku, Vydávanie a cenzúra 
(Publishing and Censorship), je rozdelená do 
dvoch rovnomenných celkov. Prvý sa sústreďu
je na komentovanie vydávaných časopisov, pre
dovšetkým obrodeneckých a modernistických. 
Druhý celok popisuje postupy cenzúry voči lite
ratúre v danom regióne a okrem všeobecnejšie 
ladených článkov o celkovej situácii v jednotli
vých krajinách obsahuje aj analýzu konkrétne
ho prípadu cenzúry na Hrabalovej Jarmilke 
a spôsoby, akými na cenzúru reagovali literáti 
v Litve. 

Druhá časť, Divadlo ako literárna inštitú
cia (Theatre as a literary institution), má tri cel
ky, ktoré v podstate sledujú tri významné vývi
nové fázy divadla v regióne, a to národné 
obrodenie, modernizmus a socializmus. Prehľa
dové štúdie sú doplnené čiastkovými sondami 
vybraných aspektov či osobností divadla, napr. 
Stjepan Miletié (Chorvátsko), Thália Társaság 
(Maďarsko), Kare! Čapek (Česko), Branko Ga
vella (Chorvátsko). Autori sa pokúšajú ukázať, 
ako sa divadlo stalo nástrojom národnej identity 
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a ako pri tejto príležitosti muselo nájsť kompro
mis medzi zábavnou a národno-vzdelávacou 
funkciou, prípadne neskôr aj funkciou odporu 
proti režimu. 

Tretia časť, Falšovanie pôvodných minu
lostí: Použitie folklóru (Forging primal pasts: 
The uses of folklore ), sa zaoberá predovšetkým 
súvislosťami folklóm a národného obrodenia. 
V úvode k tejto časti John Neubauer fonnuluje 
princíp, ktorý je spoločný pre všetky národy re
giónu - po zozbieraní ľudovej slovesnosti na
sleduje jej jazyková, ale aj obsahová úprava 
(tak, aby bol národný obraz dostatočne morálny 
a príkladný) a včlenenie korpusu týchto textov 
do dejín národnej literatúry aj s cieľom inšpiro
vať vznik „veľkých" literárnych diel. Jednotlivé 
štúdie o prístupoch k folklóru v jednotlivých 
krajinách potom popisujú konkrétne postupy, 
ako sa nepísaná ľudová tvorba dostáva do lite
rárnych dejín. 

Štvrtá časť Dejiny literatúr: Sprievodco
via po vlastných národných obrazoch (Literary 
histories: Itineraries of national self-images) na 
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jednej strane predostiera problém koncepcie ná
rodných dejín literatúry, ktorý má dve základné 
roviny. Jednou je priznanie samostatnej literár
nej tradície niektorých národov (Slováci, Bul
hari, Srbi ... ), druhou je otázka, čo všetko do 
ktorej národnej literatúry patrí a aké sú rele
vantné faktory na jej určenie - miesto, jazyk 
alebo autorova štátna príslušnosť. Na dmhej 
strane pomerne podrobne približuje pokusy 
o zachytenie dejín národných literatúr daného 
regiónu, pričom sa okrem žánru dejín literatúry 
venuje aj niektorým učebniciam a antológiám, 
ktoré vo svojom období plnili funkciu chýbajú
cich dejín literatúry. Záverečná stať tejto časti 
Nástrahy písania regionálnych dejín literatúry 
stredovýchodnej Európy (Pitfalls in Writing 
a Regional Literary Histo1y ofEast-Central Eu
rope), ktorá sa opäť zaoberá celým územím, 
jeho definovaním a otázkou zmyslu „nadnárod
ných" dejín literatúry, je aj akýmsi záverom ce
lého zväzku. 

Lucia Satinská 
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