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КАТЕДРАТАПОЧЕШКАЛИТЕРАТУРАИ
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕКЪМФИЛОСОФСКИЯФАКУЛТЕТ

НАОСТРАВСКИЯУНИВЕРСИТЕТ

Къмнастоящиямоментостравскаталитературоведскабохемистика се
развиванай-вечевКатедратапочешкалитератураилитературознаниеив
Институтазарегионалниизследвания,коитосакъмФилософскияфакул-
тетнаОстравскияуниверситет.Кактоставаясноотназванията,нейният
научноизследователскипрофилеширокообхватениимаинтердисциплина-
ренхарактервобласттанахуманитарнитенауки:ориентиранекактокъм
филологията, така и към проблематиката на региона и на литературната
регионалистика.Идветезвена–Катедратапочешкалитератураилитера-
турознаниеиИнститутътзарегионалниизследвания,садотакавастепен
тясносвързанипоотношениенаакадемичниясисъставинаучноизследова-
телскатасидейност,чебибилонеуместнодасеразглеждатсамостоятелно
идасеразграничаватпоотношениенаучастиетоимвнаучниинициативи,
внационалниимеждународниконтакти,вопределянетонасубсидираните
проектиивработатасъсстудентите.Студентитесеобучаватвбакалавър-
скиимагистърскиеднопрофилниидвупрофилнипрограмиспедагогиче-
скаинепедагогическанасоченост, кактои в докторскипрограми, анай-
талантливитеоттяхсапривличанивнаучноизследователскатаработаина
дветезвена.

Тематичните областиинасоки, в които остравската литературоведска
бохемистикасеразвива,саширокообхватни,въпрекиченапръвпогледне
изглеждатака,ичестонавлизативдругикултурниобласти.Предпоставка
затова,отеднастрана,евключванетонадветезвенавобщипроекти,аот
друга–индивидуалнитенаучниинтересинатехнитечленове.

Поотношениенапроектите,коитосасъсредоточениоколопроблема-
тиката,свързанасъсСилезияиСевероизточнаМоравия,акцентътепоста-
вен върху културноисторическия развой, включващ и нашето съвремие.
Става въпрос за обстойна евристична и лексикографска работа, която е
представена вЛитературенречникнаСевернаМоравияиСилезия1945
– 2000 (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945–2000, 2001) и в
КултурноисторическаенциклопедиянаСилезияиСевероизточнаМоравия
(Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 2005),
чиетовтородопълненоипреработеноизданиеизлизапрез2014г.Появяват
се също така и колективните монографии Силезия и Североизточна
Моравия като специфичен регион (Slezsko a severovýchodníMorava jako
specifickýregion,1997),Регионътинеговатарефлексиявлитературата
(Regionajehoreflexevliteratuře,1997),Студииполитературнаистория
наСилезияиСевернаМоравия(KapitolyzliterárníchdějinSlezskaaseverní
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Moravy, 2000),Градът.Изгражданенапространството в литература-
таивизобразителнотоизкуство (Město.Vytvářeníprostoruvliteratuřea
výtvarném uměníс, 2011),Пейзажът.Изграждане на пространството в
литературатаивизобразителнотоизкуство(Krajina.Vytvářeníprostoruv
literatuřeavýtvarnémumění,2012),вкоитопроблематикатаепроследенав
отделнистудии.Разработениятматериалпредставляваоригиналенпринос
в изследаванията от този типи дава възможност да бъде интерпретиран
катотворческапроява,свързанасконкретнопространство,нопреминава-
щаотвъдграницитенарегиона.Втазинасокасатеоретичнитеразработки
наИржиСвобода иСватаваУрбанова, обзорните студиинаЯнМалура,
Мартин Томашек, Зденек Смолка, Мартин Пиларж, ЛиборМагдон, Ива
Малкова,СватаваУрбановазаотделнитеетапивразвояналитературата,
изследванетонаСватаваУрбановаиИваМалковаКоординатинаместата
(Souřadnicеmíst,2003),разглеждащотемитезароднатаземя,закултурната
изаемоционалнатапамет,монографиятазаПетърБезручиВилемЗавада
отЗденекСмолкаиИваМалкова,кактоинаучнитеразработкинаСватава
УрбановавърхупроблематикатазалитературнатарецепцияРегионбезгра-
ници(Regionbezhranic,2001).Забележителнисаредакторскитеинициати-
винаЯнМалураинаПавелКосек,свързанисизследванетонабароковата
литература и култура в региона, проследяващи синтетичния характер на
културата на поклонническитемаршрути, сблъсъцитемежду различните
художествени кодове в бароковите чествания, размяната на репертоари
междучешката,немската,полскатаисловашкатаезиковаобластвпесен-
ното творчество на Силезия в началото на новото време1: Ян Й. Божан
Райскославейче(Slavičekrájský,1999),М.ТанерОливетскиятвръх(Hora
Olivetská2,2001),Чистиятпламъкналюбовта.Избранипеснинаавтори
отСилезия,емигриралиследбиткатаприБилаХора(Čistýplamenlásky.
VýborpísnípobělohorskýchexulantůzeSlezska,2010).

Спецификатанарегионалнитеизследваниясеосноваванесамонагео-
графскоторазположениеиначешко-полскитевръзки(Тешинскиякрай3),
начешко-немските(ОпавскаиХлучинскаобласт)ичешко-словашките,но
инаестественатапотребноствзаимнодасе„разбираме“идасе„осмис-
ляме“.ОтцялаЧехияединственовОстравасеразвивакатоотделенсек-
торналитературоведскатабохемистикаилитературоведскасловакистика,
която се реализира в рамките на дисциплината „Словашка литература“.
Остравскиятрегионнесевъзприемасамокатокултурно-историческареал-
ия,католокализирановтериториалениливадминистративенсмисълпрос-
транство,ноикатоотворенамултикултурнаобласт,коятосеформирапод
влияниетонакултурнитеиполитическитетечениянаевропейскитеЗапад
иИзток, проектиращи сложнинационални, религиозни, икономическии
1СтававъпросзагодинитеследоткриванетонаАмерика,следначалотонаРеформацията.
–Б.пр.
2Оливетскивръх (HoraOlivetská) –поклонническомястовИзерскатапланина, която се
намиранаграницатамеждуЧехияиПолша.–Б.ред.
3ОбласттаТешинскаСилезия,кактоисамиятградТешинсенамиратвЧехияивПолша.
–Б.пр.



11

социалниявления(градОстраваиОстравскаобласт),фолклорнииетног-
рафскиособености(напр.интердисциплинарнатаконференция„Влахия–
историяикултура“/„Valašsko4–historieakultura“,2013г.).Познаванетона
регионаепредпоставказамногобройниидеизамоделираненанай-общите
тенденции,наепохите,засравнителнапоетика,заотделниизследванияна
отношениятамеждулитературатаифолклораидр.Такаразбиран,реги-
онътпредоставябогатапалитраотвъзможностизаизследваненаотноше-
ниятамусъссредноевропейскотоисъссветовнотопространствоистава
източникнапознаниезамултикултурносттавшироктворческиирецеп-
ционенконтекст.Проучванетоналитературниярегионализъмнабазатана
непосредствено познаване на конкретната действителност е предимство,
аненедостатък,кактопогрешносеприема,топораждапоединестествен
илишенотвсякаквиспекулацииначинимпулси заинтердисциплинарни
бохемистичниизследвания.Регионализмътепреосмисленвпо-широккон-
текстиеразбиранкатоизточникнаиндивидуалнастабилностприрешава-
нетонапроблемитенасъвременнияглобализирансвят.

Плодотворно и неформално е сътрудничеството на остравската лите-
ратуроведскабохемистикасполскатабохемистика,ипо-специалноспол-
скитеуниверситетивСилезия,напримерсъсСилезийскияуниверситетв
Катовице,сУниверситетавОполе,къдетоосновносисътрудничимспроф.
ЙоаннаЧаплинска,сУниверситетавъвВроцлав.Някоиполскибохемисти
(доцент5 Йозеф Зарек, професор Мечислав Баловски) са същевременно
преподавателиивОстравскияуниверситетивзематучастиевнаучнатаи
публикационнатадейност,помагатзапрофилираненадокторскитепрогра-
ми,рецензиратспециализираниизследванияит.н.Съвместноподготвяните
международнилитературоведскииезиковедскиконференциивъвВалбжих6
ивРачибуж7доведохадоиздаванетонарецензиранитесборнициЧешкият
езикилитературавкраянаХХвек(Českýjazykaliteraturanasklonku20.
století/пол.JęzykiliteraturaczeskauschyłkuXXwieku,2001);Константи
ипроменивчешкияезикилитературанаХХвек(Konstantyaproměnyv
českémjazycealiteratuřeXX.století/пол.Stalośćizmiennośćwjazykuilitera-
turceczeskiejXXwieku,2004);Чешкиятезикилитературавинтерактивен
план(Českýjazykaliteraturavinterakci/пол.Językiliteraturaczeskawinter-
akcji,2006);Чешкиятезикилитературавевропейскиякултуренконтекст
(Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu / Język i literatura
czeskaweuropejskimkontekściekulturowym,2008);Отражениеназначими
историческисъбитиявчешкияезикилитература(Českýjazykaliteratura
– reflexe významnýchhistorickýchudálostí /пол.Odbicieważnychwydarzeń
historycznychwjęzykuiwliteraturzeczeskiej,2010);Сблъсъкътнапоколе-
ниятаицивилизационнитеразличиявчешкияезики литература (Český
jazykaliteratura–generačnístřetacivilizačnírozdíly/пол.Konfliktpokoleń
4Влахия–областвИзточнаМоравияблизодограницатасъсСловакия.–Б.пр.
5Полскиятеквивалентна„доцент“вПолшае„хабилитирандоктор“(„doktorhabilitowani“).
–Б.пр.
6Валбжих(Wałbrzych)–градвЮгозападнаПолша.–Б.пр.
7Рачибуж(Racibórz)–градвЮжнаПолша.–Б.пр.
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aróżnicecywilizacyjnewjęzykuiliteraturzeczeskiej,2012);Преживяванена
всекидневиетовчешкияезикилитература(Českýjazykaliteraturaaproží-
váníkaždodennosti/Doświadczaniecodziennościwjęzykuiliteraturzeczeskiej,
2015).

В колективните изследвания членовете на Катедрата и на Института
зарегионалниизследваниякъмОстравскияуниверситетсаобединениот
общияинтерескъмсвоеобразнатаидентичностнарегиона.Наредстова
обачевсекиоттяхимасобственнаучноизследователскипрофилвследните
области:

•	 жанрология, по-конкретно проблематика, свързана с разказа
исцикъларазкази:МартинПиларж,Опитзажанровадифе-
ренциациянаразказа(Pokusožánrovévymezenípovídky,1994),
ЧешкиятцикълразказипрезХХвек(Podobyčeskéhopovídkového
cykluveXX.století,2008);

•	 антиутопии и апокрифи: Петър Хъртанек,Негативната уто-
пиявчешкатапрозаотвторатаполовинанаХХвек(Negativní
utopie v české próze druhé poloviny 20. století, 2004);Еретици,
богохулници, ироници в съвременната чешка проза (Kacíři,
rouhači,ironikovévsoučasnéčesképróze,2007);Литературните
апокрифивнай-новатачешкапроза(втърсененаархитекста)
(Literárníapokryfyvnovějšíčesképróze(hledáníarchitextu),2014);

•	 теория и история на литературата за деца и юноши: Сватава
Урбанова,Меандри иметаморфози на детската литература
(Meandryametamorfózydětskéliteratury,2003),Седемключаза
отваряненалитературатазадецаиюношиот90-тегодини
наХХвек (Sedmklíčů kotevření literaturyproděti amládež90.
letXX.století,2004),Съвременнасловашкалитературазадеца
имладежи(антология)(Současnáslovenskáliteraturaprodětia
mládež(antologie),2006),Фигурииконфигурации:Изследвания
върху илюстрациите, книжките с картинки, албумите,
книжките хармоники и комиксите (Figury a figurace: Studie o
ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech,
2010), Движения (Pohyby /Movimientos, 2010), Диалозите на
ИваПрохазкова(DialogyIvyProcházkové,2012);

•	 историяна съвременната чешка литература:ИржиСвобода,В
хоризонтанатворбата.Разработкипочешкалитература(Z
obzorutvorby.Kapitolyzčeskéliteratury,1998),Пътищаиспир-
ки.Странициотчешкаталитературанадвадесетивек(Cesty
a zastavení. Kapitoly z české literatury dvacátého století, 2002),
Творчествоиидеи: литературоведскистудии (Tvorbaa ideje:
Literárněvědnéstudie,2010);ИваМалкова,ВтърсененаВилем
Завада(творческипътищаосновнослед1945г.)(HledáníViléma
Závady (tvůrčí cesty zvláště po roce 1945), 2003), Франтишек
Хрубин.Из архивнитефондове (FrantišekHrubín. Z archivních
fondů,2011);МартинПиларж,Вкърпавързано,илизаклишето
влитературата(VrabecvhrstianebKlišévliteratuře,2005);
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•	 литературатанапраганаХХвек:ЗденекСмолка,Поетмежду
легендите, мита и реалността. Страници от литература-
та за Петър Безруч (Básník mezi legendami, mýtem a realitou.
Kapitoly z literaturyoPetruBezručovi,2002),МартинТомашек,
СписаниеМоравско-силезийскипреглед1905–1923г. (Časopis
Moravskoslezská revue 1905 – 1923, 1999), През лабиринта
на произведенията наК.М.Чапек-Ход (Labyrintem dílaK.M.
Čapka-Choda,2006);

•	 чешкиялитературенъндърграунд:МартинПиларж,Ъндърграунд
(Студиивърхучешкиялитературенъндърграунд)(Underground.
Kapitolyočeskémliterárnímundergroundu,1999,2-роизд.2002);

•	 редакторска и библиографска работа: Ива Малкова,
БиблиографскиданнизаличносттаитворчествотонаВилем
Завада(OsobnostadíloVilémaZávadyvbibliografickýchdatech,
2006), Многогласие. Кореспонденцията на Вилем Завада
(Vícehlasí. Korespondence Viléma Závady, 2007), Творческата
личностнаФрантишекХрубин(библиография)(Tvůrčíosobnost
FrantiškaHrubína (bibliografie), 2009),АдресатътФрантишек
Хрубин:ПисматанаФр.Хрубин,Я.Сайферт,Й.Стърнадъл,Е.
Фринта(AdresátFrantišekHrubín:DopisyF.Hrubína,J.Seiferta,
J.Strnadla,E.Frynty,2010);ЯкубИванек,Каталогнапеснитеза
светцивчешкатабароковалитература(Katalogpísníosvatých
včeskébarokníliteratuře,2010).

Повечетоотчленоветенадветенаучнизвенавзехаучастиевизработва-
нетонаречниковистатиивРечниканаписателитеслед1945г.(подредак-
циятанаП.Яначек)(Slovníkspisovatelůporoce1945),ЯнМалураразработи
редицаречниковистатиизаЛексиконаначешкаталитература (Lexikon
českéliteratury),МартинПиларжиСватаваУрбановасасъавторинаотдел-
нитеглавинаИсторияначешкаталитератураслед1945г.(Dějinyčeské
literaturyporoce1945),коятопредставлявапроектнаИнститутазачешка
литературакъмЧешкатаакадемиянанауките.Многоколегиучастватсъс
своиинтерпретативниразработкив сборникаВкоординатитенасвобо-
дата.Чешката литератураотдеветдесетте годининадвадесети век
(Vsouřadnicíchvolnosti.Česká literaturadevadesátých letdvacátého století,
2008).

Ежегоднопровеждаместудентсканаучнаконференция,излъчвамесвои
представителинаНационалнатастудентскалитературоведскаконференция,
коятоорганизираИнститутътзачешкалитературакъмЧешкатаакадемия
нанаукитевсътрудничествосПедагогическияфакултетнаКарловияуни-
верситет.КатедратаниредовноизбирастудентизаучастиенаФестивала
начешкияезик,речилитератураподназванието„ШрамковаСоботка“8.

ЧленоветенаКатедратасътрудничатинаразличниредакционниколе-
гии на научни списания у нас и в чужбина: „Ческа литература“ (Česká
literatura),„Хост“(Host),„Ладени“(Ladění),„Бохемистика“(Bohemistyka);
8ФестивалътносииметонаписателябунтарФраняШрамек(1877–1952),койтоеродомот
гр.Соботка,областХрадецКралове.–Б.пр.
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наредакционнитесъвети(Universum);участватвнаучнижуритаивекс-
пертникомисии,кактоивнационалнинаучнижуритаприопределянена
носителитеналитературнинагради(напримернаградатаMagnesiaLitera).
Сключенисадългогодишнибилатералнидоговорисразличниуниверси-
тети:УниверситетавГлазгоу(Великобритания);УниверситетавОксфорд
(Великобритания); Университета Кантабрия, Сантандер (Испания);
УниверситетавБарселона(Испания);Прешовскияуниверситет(Словакия);
Университета „МатейБел“ в БанскаБистрица (Словакия);Университета
въвВроцлав(Полша);УниверситетавОполе(Полша);Виенскияуниверси-
тет(Австрия);УниверситетавЛайпциг(Германия);УниверситетавСегед
(Унгария);УниверситетавЛюбляна(Словения).

Къмнаучноизследователскатадейностнадветезвенасеприсъединяват
редицаталантливистуденти,предимнодокторанти,тъйкатоКатедратаима
право да обучава в две докторантскинаправления:Теория и история на
чешкаталитератураиЛитературознание–теорияиисториянанацио-
налнителитератури.Резултатитеотсътрудничествотонисдокторантите
сапрезентиранивсамостоятелниизданияиливрецензиранисборниции
списания.Докторантитени се изявяватинамеждународни славистични
конференциивЕвропа(напр.вАвстрия,вШвейцарияинадругиместа).
Някоиотабсолвентитесереализиратикатонаучниработницивдругиуни-
верситетиилинаучниинститутииинституции.

Катедрата по чешка литература и теория на литературата се развива
многодинамично,тяимаживинтересиеотворенакъминтердисципли-
нарнитевръзкиимеждународнитеконтакти.

СватаваУрбанова
Преводотчешки:БориславБорисов


